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č. 3/2019

Zpravodaj obce Horky 3/2019
Vážení spoluobčané,

1/3

Slovo starosty úvodem

obecní úřad vydává v tomto roce již potřetí svůj informační, tentokrát předvánoční zpravodaj.
Malé ohlédnutí za uplynulými měsíci. Podařila se nám dokončit oprava chodníku na křižovatce
hlavní silnice a komunikace směrem na Žleby ještě před začátkem školního roku. Také
se podařilo úspěšně dotáhnout opravu podlahy na sále obecního úřadu, takže byl připraven
k pořádání kulturních a sportovních akcí, které byly naplánovány od září do konce roku. Dále
byla ukončena rekonstrukce místní komunikace od nové čtvrti k hlavní silnici včetně všech sítí
(veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a přípojky od rodinných domů). Podařilo se dotáhnout
do konce také odkoupení budovy bývalého obchodu, ve které bychom chtěli tuto službu
občanům opět zajistit. Musíme proto v příštím roce zajistit opravu objektu a najít případného
nájemce.
Konec roku je ve znamení dalších kulturních akcí – ochutnávka vín našeho vinaře pana Emila
Štohandla, rozsvěcení vánočního stromečku včetně mikulášské nadílky a adventní koncert
v našem kostele. Chtěl bych všechny občany jménem obecního úřadu na tyto akce pozvat
a vyslovit přesvědčení, že tyto Vám zpříjemní předvánoční období.
Přeji všem do následujících měsíců hodně pohody, klidu a optimismu. Do roku 2020 mnoho
zdraví, osobních a profesních úspěchů.
Ing. Antonín Hejzlar
starosta obce Horky
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Obecní úřad Horky vás srdečně zve na

PODZIMNÍ
DEGUSTACI VÍN

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

vstupné 150,--

s rozsvícením vánočního
stromečku

sobota 30. 11. 2019
od 17:00

neděle 01. 12. 2019
od 15:30

v sále OÚ

u obecního úřadu Horky

ADVENTNÍ
SETKÁNÍ

ADVENTNÍ
KONCERT

v domově DVŮR KARLOV
Horky č.p. 5

s vystoupením rodiny
Kavánkových

sobota 14. 12. 2019
od 14:00

neděle 15. 12. 2019
od 17:00

Zdobení perníčků
Adventní tvořivá dílnička pro děti a hravé rodiče

v kostele sv. Václava

Soutěž o nejlepší vánočku
každý se může zúčastnit a přinést do soutěže
tu nejvypečenější vánočku
speciální host: zpěvačka Marcela Březinová
pořádá: DVŮR Karlov, Novum Domicilium z.ú.

Vstupné
Titulek popisující obrázek nebo
grafiku

dobrovolné
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Odpadové hospodářství
V roce 2019 rozšiřujeme svoz bio odpadu o jeden svoz v měsíci prosinci – tj. středa
11.12.2019.
V roce 2020 se bude svoz komunálního odpadu a bio odpadu opět střídat po dvou
týdnech.
Dále v této oblasti rozšiřujeme služby pro občany obce zavedením individuálního svozu
plastů a PET lahví od Vašich nemovitostí. Počet ročních svozů bude 13 a svozové nádoby
(žluté popelnice) si můžete vyzvedávat na sběrném místě u obecního úřadu počínaje
29.11.2019 vždy v pátek od 16,30 do 17,30 hodin. Nádoba, vždy jedna ke každému
popisnému číslu, bude zdarma. Za každou další musí majitel nemovitosti zaplatit 800,- Kč.
Konkrétní termíny svozů budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu a na
webových stránkách úřadu v druhé polovině měsíce prosinec.

Sportovní, kulturní
a společenské akce – zima 2020

Poplatky pro rok 2020
Poplatek ze psa
50,- Kč za každého psa

-

14. 02. 2020 od 18:00
Výroční schůze TJ Slovan Horky

-

15. 02. 2020 od 15:00
Dětský karneval

-

22. 02. 2020 od 12:30
Maškarní průvod obcí
22. 02. 2020 od 20:00
Maškarní zábava

-

29. 02. 2020 od 20:00

Poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu
500,- Kč za každou fyzickou osobu, přihlášenou
k trvalému pobytu v obci
500,- Kč za každou fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví nemovitost určenou k individuální
rekreaci, byt či rodinný dům, ve kterém není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu
Termín výběru místních poplatků
Každé pondělí počínaje 20. lednem 2020 do
28. února 2020 v kanceláři obecního úřadu od
16,00-18,00 hodin.

Ples DSO Mikroregion Čáslavsko
společenský sál Grand Čáslav

Způsob platby

host večera: Monika Absolonová

•

hotově v kanceláři obecního úřadu

cena lístků 350,-- Kč, které je možné
objednat na OÚ do 31. 12. 2019

•

bankovním převodem

•

kartou přes platební terminál v kanceláři OÚ.

Titulek popisující obrázek nebo
grafiku

Zpravodaj obce Horky č. 3/2019 vyšel dne 29. 11. 2019 v nákladu 150 výtisků a je určeno 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

