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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
čas již pokročil do druhého měsíce roku. Dostává se vám do rukou další zpravodaj, aby informoval
o proběhlých důležitých událostech a plánech na budoucí období. Máme za sebou již první letošní
společenskou událost, maškarní průvod po obci a dětský karneval. Obě tyto akce organizuje Slovan,
který je jediným registrovaným spolkem v naší obci. Jsme rádi, že tyto akce pořádá, protože se jedná
o akce s dlouholetou tradicí. O dalších plánovaných akcích se dozvíte z přehledu uvnitř zpravodaje.
Hlavní letošní akcí z hlediska investic bude výstavba chodníku podél státní silnice. Je zpracována
projektová dokumentace a získali jsme již stavební povolení. Během jara proběhne výběrové řízení
na dodavatele, a pokud se podaří vyřešit všechny zbývající administrativní záležitosti (omezení provozu
během stavby a povolení k instalování potřebného dopravního značení), bude stavba realizována
od začátku července. Majitelé přilehlých nemovitostí se po dobu výstavby budou setkávat s určitými
omezeními, ale předpokládám, že vše proběhne bez větších problémů, jako to proběhlo při budování
na druhé straně komunikace. Výstavbou tohoto chodníku bude opět zvýšena bezpečnost pro pohyb
chodců.
Jsem velmi rád, že v prostorách knihovny začala pracovat tvůrčí dílnička, která je hojně
navštěvována dětmi. Na jaře uskutečníme výstavku prací, které děti vyrábějí.
Další plánované stavební akce jsou již menšího charakteru, protože budování chodníku bude
finančně náročné, získání dotace na tuto akci nemá zatím velkou naději. Budeme dle potřeby provádět
údržbu vnitřních komunikací, veřejného osvětlení a údržbu zeleně.
Přeji všem občanům hezké prožití nadcházejícího jarního období.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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Záměr obce na prodej stavebního pozemku
Obec Horky podle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu s usnesením
Zastupitelstva obce Horky č. 6/2017 ze dne 23. 01. 2017 vyhlašuje záměr obce na prodej
pozemku st.p.č. 2377/32 o výměře 939 m2, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovišti Kutná Hora pro obec a katastrální území Horky
u Čáslavi, za základní kupní cenu 300,-- Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje. Pozemek
se nachází na severním okraji obce Horky v nové zástavbě. Jde o travnatý a rovinatý pozemek
obdélníkového tvaru. K pozemku vede zpevněná komunikace s chodníkem. Přípojky IS jsou
na hranici pozemku. Pozemek je určen k výstavbě rodinného domku k trvalému bydlení.
Prodej se uskuteční formou licitace kupní ceny dne 29. 03. 2017 od 18:00 v budově
OÚ Horky, č.p. 13, 286 01 Čáslav. Písemné přihlášky k záměru obce můžete zasílat do
23. 03. 2017 na adresu: Obec Horky Horky 13 286 01 Čáslav. Přihláška musí obsahovat:
jméno, bydliště, rodné číslo a telefonní číslo uchazeče. Kauce ve výši 5.000,-- Kč se bude
platit přímo na místě konání licitace. Kauce bude součástí kupní ceny, neúspěšnému uchazeči
bude po ukončení licitace vrácena, úspěšnému uchazeči licitace se v případě jeho odstoupení
od uzavření kupní smlouvy kauce nevrací. Úhrada kupní ceny proběhne formou jedné splátky
nejpozději do 26. 05. 2017.
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Chystané akce v I. pololetí 2017

08. dubna 2017 od 09:00

Ukliďme Česko - sraz u OÚ

08. dubna 2017 09:00 - 10:00

Sběr nebezpečného odpadu u OÚ

22. dubna 2017 13:00 - 17:00

Výstava prací tvořivé dílničky v budově OÚ

22. dubna 2017 od 18:00

Jarní degustace vín v sále OÚ

Bude upřesněno

Setkání s občany důchodového věku v sále OÚ

30. dubna 2017 od 17:00

Opékání špekáčků u dětského hřiště

05. května 2017

Položení věnce k pomníku

27. května 2017 od 12:30

Dětský den na hřišti

28. května 2017 od 15:00

Vítání občánků v sále OÚ

04. června 2017 09:30

Výlet pro děti - zážitkový areál Duhový park Třebovle

09. června 2017 od 18:00

Noc kostelů v kostele sv. Václava na Horkách

Na výlet pro děti se lze přihlásit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, proti hotovému
zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč. Poplatek platí pouze dospělí účastníci výletu.
Sraz u autobusové zastávku u čerpací stanice PHM v 09:30. Vedoucí zájezdu Pavel Cháma.

V letošním roce plánujeme kulturní akci v Praze pro dospělé.
Termín a podrobnosti budou upřesněny v příštím zpravodaji.

Čarodějnice s opékáním špekáčků letos proběhnou u dětského hřiště od 17:00.
Příchozí čarodějnické převleky budou vítány.
Starší zájemci se mohou shromáždit u fotbalového hřiště v 19:00.
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Dne: 16. 03. 2017 od 07:30 do 09:30 proběhne
plánovaná odstávka elektrické energie v těchto
číslech popisných: 1, 2, 4, 10, 13, 14, 15, 23, 30, 37,
38, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 65, 66,
67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 102, 106, 110,
111, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 132, 156.

Hana Banovčanová
Život
Život je krásný,
mám ho ráda,
je také vzácný,
je to věřte paráda.
Život je kamínek
hozený do ráje,
každý s tím kamínkem,
v rukou si zahraje.
Život je zázrak,
chlubit se s ním musíš,
občas je malý jako hrách,
který s láskou zkusíš.

Od března 2017 dochází ke změně otevíracích
hodin knihovny.
Knihovna má nově otevřeno každé úterý
od 16:00 do 17:00.

Život já ráda mám,
k tomu se přiznávám,
i když občas smůlu máš,
vyrovnat se s tím má milá snaž.
Život je cesta,
kterou jíti musíš,
někdy je hezká,
jindy jí kamením zkusíš.
Život je cesta do polí,
tou cestou jíti chceš,
jsem ráda, že mě nic nebolí,
že celkem zdráva seš.

Od 6. března 2017 se bude v sále obecního úřadu konat cvičení pro ženy a dívky, kam
Vás tímto srdečně zvu. Scházet se budeme každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod a těla
si budeme formovat posilujícím cvičením s prvky pillates a callanetiky. Nezapomeňte
si vzít podložku, pohodlné oblečení a dobrou náladu. Těším se na Vás.
Monika Brebisová
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Termíny svozu odpadů v obci
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 08. 03., 22. 03., 05. 04., 19. 04.,
03. 05., 17. 05., 31. 05., 14. 06., 28. 06., 12. 07., 26. 07., 09. 08., 23. 08., 06. 09., 20. 09., 04. 10., 18. 10.,
01. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. a 27. 12. 2017
Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 12. 04., 26. 04., 10. 05., 24. 05., 07. 06., 21. 06.,
05. 07., 19. 07., 02. 08., 16. 08., 30. 08., 13. 09., 27. 09., 11. 10., 25. 10., 08. 11. a 22. 11. 2017
Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí
Termíny svozu kontejnerů na papír: každé úterý
Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x za čtyři týdny
Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě:
tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.
Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:
 Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,
 Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,
 Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA: KAŽDÝ PÁTEK 16:30 – 17:30

I letos jsme se přihlásili k akci Ukliďme Česko, která je pořádána celostátně 8. dubna 2017. Přivítáme
každou aktivitu občanů zaměřenou na úklid veřejného prostoru, třeba v okolí svého bydliště. Kdo se bude
chtít této akce zúčastnit, může přijít v sobotu 8. dubna v 9:00 k obecnímu úřadu, kde si může vyzvednout
rukavice a pytle na odpadky a dozví se, kam může shromážděný odpad předat. Zároveň proběhne v čase
9:00 až 10:00 sběr nebezpečného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ.
___________________________________________________________________________________
Zpravodaj obce Horky č. 1/2017 vyšel dne 28. 02. 2017 v nákladu 160 výtisků a je určen pouze pro potřeby
a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce neprošel jazykovou ani grafickou úpravou. Zpravodaj
je zdarma distribuován do poštovních schránek obyvatelů obce Horky. Zasílání je možno zrušit písemně,
na e-mailu ouhorky@email.cz nebo na telefonním čísle 725 440 771.
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