ZPRAVODAJ
OBCE HORKY
č. 3/2017
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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další zpravodaj s informacemi
o dění v naší obci. Začátkem září byla dokončena výstavba
chodníku podél státní silnice. Zároveň byla provedena
přestavba nástupiště autobusové zastávky. Připravujeme také
dohled nad pohybem chodců na přechodu u křižovatky
v ranních hodinách, před odjezdem školního autobusu.
Všechna tato opatření jsou směřována na zvýšení bezpečnosti
chodců, hlavně však dětí.
Začátkem října byl obnoven provoz místní knihovny
a začala opět činnost tvořivé dílničky pro děti. Paní Brebisová
a Vágnerové přišly s nápadem, že každé první pondělí
v měsíci bude uskutečněno předčítání pro děti. Zájem čtenářů
o vypůjčování knih je pořád malý. Pokusíme se zvýšit
atraktivitu knihovny tím, že zakoupíme nějaké audioknihy,
což možná zvýší zájem obyvatel. V prosinci opět pořádáme
tradiční akce, termíny naleznete uvnitř zpravodaje.
V současné době aktivně pracuje přípravný výbor pro
organizování vzpomínkové akce v souvislosti čtyřlistého
výročí od bitvy, která je historiky vedena jako Bitva u Čáslavi.
Fyzicky se bojiště nacházelo mezi obcemi Horky a Bratčice.
Podrobnosti k organizaci oslavy budou publikovány v jarním
zpravodaji příští rok.
Přeji všem občanům klidné prožití zbytku roku.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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Hana Banovčanová
Čas
Jak ten čas rychle letí,
vidíme to u svých dětí,
děti rostou jako z vody,
v lásce ba i v nepohody.
Čas zastavit nejde,
mnoho krásy se v něj vejde,
občas také trápení,
to se ale nemění.
Ten čas nám klepe na dveře,
v lásce ba i v nevěře,
a tak každý stárne dál,
jak by si to vždycky přál.
Tak při práci ani nevnímáš,
že hodně roků již máš,
jak do důchodu jdeš,
na své mládi si vzpomeneš.
Ano na svou lásku vzpomínáš,
kterou stále v srdci máš,
svým dětem a vnuků jím dáš.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 v naší obci

Zdroj: www.volby.cz
Volba Prezidenta ČR se uskuteční v pátek 12. a 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu
13. a 27. ledna 2018 od 08:00 do 14:00. Pokud u voliče nastanou zdravotní či jiné komplikace,
které by bránili dostavení se do volební místnosti, může si objednat volební komisi s přenosnou
schránkou na tel. čísle 739 560 709.
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Obecní úřad Horky oznamuje:
- do konce 2018 ledna budou pondělní pokladní hodiny pouze v čase 17:10 – 18:00;

- dokud nebude obnoven běžný provoz pokladny, půjde hradit faktury za kanalizaci (stočné)
v pátky v čase 16:30 – 17:30 na sběrném místě v garážích OÚ Horky (pouze v období splatnosti
těchto faktur);

- do konce ledna 2018 nebudou ověřovány podpisy a listiny na OÚ Horky;

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 se nemění, tento poplatek ve výší 500,-- Kč
za osobu přihlášenou k trvalému pobytu bude možné uhradit i ve dnech voleb Prezidenta ČR,
které se uskuteční v pátek 12. a 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 13. a 27. ledna
2018 od 08:00 do 14:00 v kanceláří OÚ Horky. Pokud není hlášena v nemovitosti určené
k bydlení žádná osoba, hradí se poplatek ve výši 500,-- Kč za nemovitost. Na přelomu roku
obdrží každá nemovitost do své poštovní schránky informaci o počtu trvalé hlášených osob
a informace k platbě bezhotovostním převodem;

- poplatek ze psů bude možné uhradit s poplatkem za „komunální odpad“, který se v roce
2018 nemění. Za každého psa bude vybírán poplatek ve výši 50,-- Kč;

- spolek Horečáci pořádá 20. ledna 2018 první turnaj ve hře PRŠÍ. Startovné 50,-- Kč. Přihlásit
se můžete u paní Lenky Kodešové do 12. ledna 2018.

- TJ Slovan Horky bude dne 9. února 2018 pořádat výroční členskou schůzi od 18:00 v sále OÚ;
- Dětský karneval je plánován na 10. února 2018 od 15:00 v sále OÚ;
- Maškarní průvod po vsi se uskuteční 17. února 2018 od 12:30, kdy večer od 20:00 následuje
zábava v sále OÚ Horky;

- knihovna má nově otevřeno každé pondělí od 17:00 do 18:00
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Obecní úřad Horky vás srdečně zve na

PŘEDVÁNOČNÍ
DEGUSTACI VÍN

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

Vstupné pro občany Horek 100,-pro návštěvníky z jiných obcí 200,--

s rozsvícením vánočního
stromečku

2. prosince 2017
od 17:00

3. prosince 2017
od 16:00
u obecního úřadu Horky

v sále OÚ

ADVENTNÍ
KONCERT

TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE

s vystoupením Petra Mináře
a manželů Kavánkových

pořádaný TJ Slovan Horky

16. prosince 2017
od 17:00

29. prosince 2017
v sále OÚ

v kostele sv. Václava
Vstupné dobrovolné

Přihlášky přijímá paní Lenka Kodešová
do 23. prosince 2017. Startovné 50,-- Kč
Titulek popisující obrázek nebo grafiku
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Zájezd pro dospělé
Dne 4. 10. 2017 se občané Horek po dlouhé době vydali za kulturou. Po dřívějších výletech, kdy
se většinou jezdilo na výlety po hradech a zámcích, na zajímavé exkurze a jiné různorodé výlety,
se tentokrát vyrazilo do Hudebního divadla v Karlíně v Praze. Po počátečních obavách, zda bude
o tento „druh výletu“ zájem, se obavy rozplynuly. Pro velký zájem se musely lístky dokupovat
a objednávat i větší autobus, aby se vyhovělo všem, kteří se ještě dodatečně přihlásili. Bez pár
míst naplněný autobus vyjel směr Praha a „účastníkům zájezdu“ se zajisté honily hlavou
myšlenky, co mají očekávat od samotného představení. Na místo jsme dorazili s časovým
předstihem, a proto jsme si mohli v klidu dát občerstvení a prohlédnout si krásy karlínského
divadla. Samotné představení bylo opravdu skvělé a všichni protagonisté muzikálu podali úžasné
výkony, za které si zaslouženě odnesli veliký potlesk jako poděkování za nezapomenutelný
kulturní zážitek. Jen zmíním, že v postavě Karla IV jsme měli možnost vidět známého herce Petra
Štěpánka, jako Eliška Pomořanská se představila Kateřina Brožová. Ale i ostatní herci, které jsem
nezmínila, si zaslouží náš velký obdiv za to, co na jevišti předvedli a čím nás pobavili. Nejen za
sebe si troufnu říct, že tento výlet byl opravdu vydařený a zúčastněným se velice líbil. Své nadšení
vyjádřili přáním, že by si podobný kulturní zážitek brzy rádi zopakovali. Zpáteční cesta proběhla
bez problémů a všichni účastníci zájezdu se s úsměvem na tváři a hlavou plnou zážitků vrátili
domů.
Kateřina Veselá – vedoucí zájezdu

Čtení v knihovně
Od ledna 2018 se bude každé první pondělí v měsíci konat v obecní knihovně veřejné čtení pro
děti. V dnešním virtuálním světě bychom rády probudily v dětech větší zájem o knihy. Přijít
mohou všichni bez ohledu na věk. Podle věku dětí, které se na čtení sejdou, vybereme společně,
co budeme číst. Zároveň budou připraveny knihy k nahlížení, pročítání a zapůjčení. Vzhledem
k tomu, že první pondělí v lednu je 1.1, zahájíme čtení 8. ledna 2018. Poté již každé první pondělí
v měsíci od 17 do 18 hodin. Tvořivá dílnička v tyto pondělky nebude. Těšíme se na Vás!
Jana Vágnerová a Eva Brebisová
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Plánované termíny svozu odpadu v obci
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 15. 11., 29. 11., 13. 12., 27. 12. 2017,
10. 01., 24. 01., 07. 02., 21. 02., 07. 03., 21. 03., 04. 04., 18. 04., 02. 05., 16. 05., 30. 05., 13. 06., 27. 06.,
11. 07., 25. 07., 08. 08., 22. 08., 05. 09., 19. 09., 03. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. a 26. 12. 2018.
Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 22. 11. 2017, 11. 04., 25. 04., 09. 05., 23. 05., 06. 06., 20. 06.,
04. 07., 18. 07., 01. 08., 15. 08., 29. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11. a 21. 11. 2018.
Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí
Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu
Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x měsíčně.
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.
Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 nechávat volně ložené u garáže OÚ Horky.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17. listopadu 2017 od 16:30 do 17:30
garáže u OÚ Horky

Zpravodaj obce Horky č. 3/2017 vyšel dne 03. 11. 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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