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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
nacházíme se uprostřed horkého léta a dostává se Vám do rukou další zpravodaj s informacemi o dění
v naší obci. Začátkem července byla zahájena největší stavební akce tohoto volebního období. Stavba
by měla být předána koncem srpna. Chodník, který je budován, přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu
chodců po hlavní silnici. Hustota provozu po této komunikaci stále stoupá a podle posledního sčítání
dosahuje počet projíždějících vozidel až 20 000 za 24 hodin. Zvažujeme i další opatření, která by mohla
pomoci zvýšit bezpečnost chodců. Během září by měla být ukončena stavební akce spojená se zvýšením
traťové rychlosti na železnici. Bude tím také ukončena výjimka na průjezd těžkých nákladních vozidel
na komunikaci k nádraží a častá omezení průjezdnosti železničního přejezdu.
V červnu byl uspořádán výlet pro děti, podrobnosti si můžete přečíst uvnitř zpravodaje. Zájezd
dospělých jsme se rozhodli uspořádat s návštěvou kulturní akce. Podrobnosti naleznete také uvnitř.
Můžeme s radostí konstatovat, že obyvatelé obce stále více třídí odpad. Proto jsme pořídili další
kontejner na papír u místního obchodu. Tříděním také pomáháte zvyšovat částky, které obec získává
za prodej odpadu vytříděného v kontejnerech.
V podzimním období opět obnovíme provoz knihovny. Bohužel musím konstatovat, že zájem
o půjčování knih je poměrně malý. Při obnovení provozu knihovny jsem předpokládal, že hlavně starší
generace bude mít o knihovnu větší zájem. Knihovní fond je pravidelně obnovován zápůjčkami z okresní
knihovny, takže jsou k dispozici knihy vydané v nedávné době. V podzimním období bude opět
obnovena činnost tvůrčí dílničkypro děti, kterou velmi dobře vede paní Brebisová s paní Vágnerovou.
Tato aktivita je mezi dětmi velmi populární a výsledky činnosti mohli obyvatelé vidět na uspořádané
výstavě.
Přeji všem občanům hezké prožití zbytku léta.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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Likvidace odpadů v obci
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 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 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: každou středu
Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x za čtyři týdny - 32., 36., 40., 44.,
48. a 52. týden v roce 2017
Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě: tel. 516
411 765 nebo kontaktujte OÚ.

Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky odpadů,
než pro které jsou určeny!
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, plechovky
od potravin – vše co je kovové.
 Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky,
fény, počítače, hudební a video přehrávače, telefony atd.,
 Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné
oleje, zářivky a úsporné a LED světelné zdroje.

PROVOZNÍ DOBA: KAŽDÝ PÁTEK 16:30 – 17:30
Jiný termín lze dohodnout na tel.: 725 440 771 nebo e-mailu: ouhorky@email.cz

Likvidaci stavebního odpadu si zajišťuje vlastník
nemovitosti sám - dle platných zákonů!
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Oslava 60. výročí založení Slovanu
Dne 1. července se na místním fotbalovém hřišti uskutečnily oslavy 60. výročí založení Tělovýchovné jednoty
Slovan Horky. V roce 1957 vzniklo fotbalové mužstvo spolu s oddílem odbíjené a ledního hokeje. Odbíjena
a lední hokej se na Horkách provozoval jen několik málo sezon, avšak fotbal se zde úspěšně hraje dodnes.
Nejvyšší úrovně, které hráči Slovanu dosáhli, byl okresní přebor, dohromady ho hráli 21 let. Mužstvo několikrát
sestoupilo, ale vždy se do okresu dokázalo vrátit. V současné době mužstvo bojuje ve III. třídě a fanoušci věří,
že se v budoucnu naši fotbalisté do okresního přeboru probojují zpět.
Velké úspěchy mělo v minulosti mužstvo žáků. V roce 1974 dokonce postoupilo do krajské soutěže, když mladí
Horečáci porazili vítěze kolínského i benešovského okresu. Z finančních důvodů však tuto soutěž odmítlo.
Od roku 2002 se na Horkách také hrálo 7 ročníků žákovského turnaje o „Pohár obce Horky“, který naši žáci
několikrát vyhráli.
Další velký úspěch zaznamenali hráči horeckého dorostu. Mužstvo se několik sezón po sobě umístilo na horních
příčkách okresního přeboru a v roce 1990 zaslouženě postoupilo do krajské soutěže. Tato soutěž však byla velmi
náročná a mužstvo po roce sestoupilo zpět do okresu, kde se mu až do jeho rozpuštění v roce 1995 stále fotbalově
dařilo.
Součástí oslav bylo utkání fotbalových legend Slovanu proti staré gardě. Na úvod provedl slavnostní výkop
nejstarší člen spolku pan Josef Studnička. Poté už hráči
Miloslav Miláček

Jiří Hájek

Jan Body

Josef Koudelka

Josef Vančura

Petr Pecha

Karel Ašenbrenér

Zdeněk Kořínek

Ladislav Kořínek

Jiří Kořínek

Milan Koudelka

Luboš Kruml

Rudolf Jiroušek

Václav Koudelka

Petr Pátek

ukázali, že hrát fotbal se nezapomíná a zvítězili 2:0. Zápas řídil bývalý rozhodčí pan Květoslav Samek.
Po odehraném utkání pokračovala zábava s živou hudbou, které se všichni rádi zúčastnili.
Na závěr se patří poděkovat za dlouhotrvající činnost našeho spolku minulým i současným činovníkům
ať už funkcionářům nebo hráčům. Za těch 60 let se jich ve Slovanu vystřídalo několik stovek.
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Noc na Karlštejně – zájezd pro dospělé
Zastupitelstvo obce Horky se rozhodlo uspořádat zájezd pro dospělé za kulturou do divadla.
Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický v roce 1883 ve věku 29 let. Ač mlád, dovedl velmi dobře pochopit
vztah staršího krále Karla IV k mladičké manželce. Jeho bývalá láska, Sofie Podlipská (sestra Karoliny Světlé),
totiž vzhledem k svému věku odolala svodům mladého básníka a jako „náhradu“ mu vychovala svou dceru
Ludmilu. A pak nemáme vzpomínat na staré, dobré časy...
Hra byla poprvé uvedena o rok později v roce 1884 v Královském národním divadle v Praze a od té doby
se udržela na repertoáru českých divadel bez větších přestávek.
Začátkem sedmdesátých let byl režisér Zdeněk Podskalský přizván na dramaturgickou poradu tehdejšího
Filmového studia Barrandov. Historické látky čerpající z české historie byly v době normalizace považovány
za „nejméně závadné“. Podskalský tedy navrhl Noc na Karlštejně; sám si napsal scénář a ke spolupráci přizval
tehdy začínající umělce: hudebního skladatele Karla Svobodu a textaře Jiřího Štaidla. Vznikl film, který je možno
bez přehánění označit za „kultovní“.
Nové vedení Hudebního divadla Karlín se rozhodlo uvést Noc na Karlštejně jako přepis tohoto filmu v roce 2004
v prostorách nádvoří Nosticova paláce. Pro velký úspěch se tento muzikál hraje dodnes.

Zájezd se uskuteční ve středu 4. října 2017.
Odjezd je plánován v 16:00 od autobusové zastávky u čerpací stanice PHM Horky. Začátek vystoupení je v 19:00
v hudebním divadle Karlín – Praha 8. Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky.

Z důvodu včasné rezervace vstupenek, je nutné přihlásit se do pondělí 15. srpna 2017
do 17:50 v kanceláři obecního úřadu Horky, nebo v kiosku na hřišti u paní Lenky Kodešové,
oproti složení nevratného příspěvku na vstupné ve výši 100,-- Kč. Hlásit se mohou i občané
jiných obcí, a to za částku 400,-- Kč. Přednost mají občané obce Horky.
Kolik nás tu je?
Obec Horky měla v polovině letošního roku celkem 411 trvale hlášených obyvatel, které tvoří
216 žen a 195 mužů. Obyvatel do 15 let věku je v obci 76, z toho je 40 dívek a 36 chlapců.
Dětí do tří let věku máme v obci 21. Obyvatel nad 70 let věku je v obci 55, z toho je 38 žen
a 17 mužů. V obci máme dvě nejstarší obyvatelky, kterým bylo letos 90 let. Nejstaršímu
obyvateli bylo letos 88 let. Věkový průměr všech občanů je 41,25 let.
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Různé
Vývoj na železniční trati

Dětský výlet

Vlaková zastávka Horky u Čáslavi se zařadí mezi
nejmodernější v České republice. V posledním
roce prošla rekonstrukcí v rámci stavby, jejímž
hlavním cílem bylo zvýšit traťovou rychlost.
V činnosti je již informační display, který
informuje o odjezdu nejbližšího vlaku a moderní
úsporné LED osvětlení nástupišť. V provozu
je i automatický zvukový informační systém, který
bude cestující informovat o odjezdech vlaků.
Řidiči silničních vozidel jistě ocenění přesunutí
2. nástupiště, kdy se při zastavení vlaku v zastávce
zvednou závory okamžitě a nemusejí tak čekat na
odjezd vlaku, jako tomu bylo v minulosti.
Kompletní práce na trati skončí, dle plánu,
nejpozději 30. září 2017.

V neděli 4. června vyrazil autobus se 39
cestujícími na palubě směr Kolín. Cílem letošního
výletu pro děti a jejich rodiče byl Duhový park
v obci Třebovle. Po nalezení místa pro vstup
do parku jsme čekali na našeho průvodce, bohužel
marně. Vydaly se tedy skupinky rodičů s dětmi
směrem k atrakcím sami. Park je vybaven
jak venkovními atrakcemi, tak čtyřmi cirkusovými
šapitó, ve kterých se ukrývají atrakce před
špatným počasím. Děti si v areálu mohli užít
trampolínu, různá bludiště, skákací hrady,
motokáry, skládačky, zorbing, malování na obličej
a spoustu dalších atrakcí. Uvnitř zděné budovy
se skrývala restaurace a občerstvení nejen pro děti.
Úkolem všech dětí a rodičů bylo sbírat samolepky
zvířecích maskotů do duhového pasu, který každý
dostal u vstupu. Úseky určitých atrakcí byly
symbolizovány zvířátkem a v okolí jeho
vyobrazení se nacházely ty důležité samolepky.
Po vylepení celého pasu se mohli všichni zúčastnit
poslední atrakce kterou byla VIP dráha. V parku
nebylo mnoho lidí, takže už kolem druhé hodiny
odpolední měly děti atrakce prozkoumané
a vyzkoušené. Plánovali jsme tedy cestu zpět
a čekali na pár dětí, které si nechávaly pomalovat
obličej. Za chvíli nás bez varování vyhnala
do autobusu průtrž mračen, ještěže tu na nás řidič
čekal  Cesta domů v dešti ubíhala rychle. Děti se
zdály spokojené. A my už dnes budeme rádi
za každý návrh nebo nápad rodičů a občanů, kam
vyrazit s dětmi příští rok.

V plném proudu jsou práce na výstavbě chodníku podél silnice č. I/38 a III/33825, které budou trvat do konce
prázdnin. Většinu času stavby chodníku je realizováno pohyblivé pracovní místo, aby se zabránilo tvorbě
kolon. Světelné signalizační zařízení bude řídit provoz pouze v čase provádění stavebních prací, které by
mohly ohrozit bezpečnost silničního provozu. Od 21. 8. 2017 bude provoz na silnici č. I/38, v místě
výstavby nového chodníku, řízen střídavě světelným signalizačním zařízením, po dobu necelých dvou
týdnů. Za vzniklé komplikace se všem účastníkům silničního provozu omlouváme. Věříme, že výstavba
chodníku povede ke zvýšení bezpečnosti chodců v naší obci, jelikož se jedná o velmi frekventované silnice.
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Tvořivá dílnička

Hana Banovčanová
Domove

Vážení rodiče, milé děti,
jsme rády, že se dětem Tvořivá dílnička líbila a zájem byl
veliký. Ani jsme nestačily pokrýt přání všech. Pokud bude
zájem dětí přetrvávat, rády bychom v této činnosti pokračovaly
i nadále. Samozřejmě moc děkujeme obci Horky za finanční,
materiální i prostorovou podporu.
Jak jistě víte, po Velikonocích se uskutečnila prodejní výstava
výrobků od dětí. Získané peníze byly použity na další chod
dílničky. Děkujeme rodičům, kteří o výstavu projevili zájem,
přišli se podívat a podpořili další tvoření zakoupením výrobků.
Chtěly bychom poprosit rodiče, jejichž děti mají zájem i nadále
s námi tvořit, aby přihlásili své děti na telefonním čísle
608 442 284 (stačí sms) nejpozději do konce srpna 2017.
Podle zájmu upřesníme organizační informace. Plánujeme děti
rozdělit na dvě skupiny: děti od 4 do 8 let a děti od 9 do 15 let.
Věkové rozhraní domluvíme individuálně.
předběžně plánujeme začít tvořit od října. A už teď se moc
těšíme na další skvělé výtvory Vašich dětí.
Jana Vágnerová a Eva Brebisová

Fotografie nejen z tvořivé dílničky naleznete na webových
stránkách www.horkyucaslavi.cz, v sekci Fotografie.
Případně na oficiální Facebookové stránce obce
www.facebook.com/horkyucaslavi/

Domove, domove,
vesničko má milená,
v tobě jsem prožila své mládí,
to mě nikdo nenahradí.
Vesničko má malá,
na kopci máš kostelíček,
k němu je velký klíček,
okolo je hřbitov malý,
Horeckých občanů znalých.
Když jsi byla maličká,
patřila jsi k Potěhám,
ale nyní jsi sama,
je to věřte zpráva známá.
Máš zde také hřiště,
kde fotbal se hraje,
dneska ba i příště,
domácí i z jiného kraje.
Benzinová pumpa,
která tady je,
v ní kuchyňka malá,
obědy nám udělala.
Poznávám zde kousek štěstí,
jako malý strom u cesty,
který tady roste sám,
to musím pověděti vám.
Cesta, která tady je,
Prahu s Brnem spojuje,
je to věru dobrá zpráva,
tak se to i zdává.

V úterý 1. 8. 2017 bude v čase 06:30 – 18:00 uzavřen železniční přejezd v naší obci.

Zpravodaj obce Horky č. 2/2017 vyšel dne 29. 07. 2017 v nákladu 150 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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