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1. Úvod
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám další Zpravodaj č. 1/2004, ve kterém chceme
informovat všechny spoluobčany o činnosti obce, schválených úkolech a problémech,
které se v obci vyskytují.
2. Instalace a svěcení nového zvonu
Jak je všem spoluobčanům známo, proběhlo 18. ledna 2004 slavnostní svěcení nového
zvonu a jeho instalace ve věži kostela. Zvon, který je zasvěcen patronu naší obce sv.
Václavu, byl 17. listopadu 2003 odlit v německém Pasově firmou Perner (původně česká
firma, která po II. světové válce odešla do Německa). Zvon váží 200 kg a je laděn
v tónině d moll. Je sladěn se starým, historickým zvonem (z roku 1553), který je laděn
v tónině h moll. Nový zvon byl instalován na místo původního zvonu, který byl v roce
1916 Němci zabaven a roztaven na válečný materiál. U nového zvonu je instalován
elektrický pohon s programátorem, který umožňuje nastavení různých programů.
V současné době zvon zvoní pouze v sobotu a neděli v poledne. Počítáme však s tím, že
v jarním období bude zvonit každé poledne, případně v letním období i klekání.
Slavnostního svěcení zvonu se zúčastnil P. Horák a P. Mokrý, zástupce firmy Perner
Dr. Kloub, zástupce Památkového ústavu Střední Čechy Ing. Kibic a řada spoluobčanů.
Součástí svěcení byla i mše svatá s malými ukázkami koncertního umění.
3. Investiční výstavba v roce
Rok 2004 je po dlouhé době investičně velmi náročný. Vzhledem k nedostatku
prostor pro různé akce schválilo obecní zastupitelstvo přístavbu zasedací místnosti. Již
koncem roku byly položeny základy a v současné době se čeká pouze na lepší počasí,
které by umožnilo pokračovat ve výstavbě. Investiční náklad bude činit 1,4 mil. Kč.
V přistaveném sále se budou konat různé společenské akce (např. Mikulášská besídka,
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dětská maškarní zábava, besedy s významnými lidmi apod.). Bude-li zájem, mohou být
prostory využity např. pro cvičení v zimním období. Velká společenská akce se bude
v tomto sále konat v příštím roce, kdy v předvečer sv. Václava se uskuteční oslavy 800.
výročí založení obce Horky, resp. výstavby kostela. Nová přístavba bude propojena se
stávající částí, a celkem bude k dispozici 125 m2 podlahové plochy. Malá zasedací
místnost bude sloužit pro různé menší, komorní akce (vítání občánků, volby apod.).
Současně se upravuje a přebudovává i místnost knihovny a čítárny, kde je umístěn
počítač s Internetem. Předpokládá se přístup občanů, zejména mládeže pro využití
Internetu.
Další velkou investiční akcí je vybudování infrastruktury pro výstavbu 9 nových
rodinných domků. Bude vybudována komunikace, chodníky, veřejné osvětlení,
zavedena elektrika, voda a plyn. Do země bude uloženo potrubí pro budoucí kanalizaci.
Náklady na tuto akci jsou vysoké, smluvní cena s firmou TES s. r. o. Čáslav činí 2,7 mil.
Kč. Výstavba bude zahájena skrývkou ornice a její přemístění do objektu bývalé
cihelny.
4. Náklady na likvidaci odpadu za léta 2000 – 2003
Náklady na likvidaci odpadů v obci Horky
Rok

Odvoz

Skládkování

kontejnerů

Kč

Nebezpečný

Úhrada za

Pronájem

Náklady

Náklad na

odpad

popelnice

kontejnerů

celkem

1 občana

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Počet

Kč

2000

16

7.616,--

49.889,--

3.224,10

74.520,--

-----

135.249,10

346,80

2001

17

8.823,--

47.718,10

3.836,20

82.340,--

500,--

143.217,30

367,20

2002

18

9.444,--

78.026,70

9.187,40

93.575,--

1.168,--

171.403,10

490,80

2003

17

8.925,--

65.234,20

10.608,80 120.739,--

1.168,--

206.675,00

529,90

Z uvedeného přehledu vyplývá, že náklady na likvidaci odpadů jsou velmi vysoké
a vzhledem k neustálému zdražování služeb, musí růst i poplatky, které obec vybírá od
občanů. Velmi významným se stává problematika třídění odpadů. Nejdůležitější je však
skutečnost, aby do kontejneru se neukládal materiál, který tam nepatří (zbytky rostlin,
větve stromů, hnůj, stavební odpad, železo, dřevo, nábytek, staré pneumatiky apod.).
Z uvedeného přehledu vyplývá, že náklady na občana (včetně dětí) v roce 2003 dosáhly
částku 530,-- Kč a vzhledem ke zvýšení cen v roce 2004 došlo proto ke zvýšení poplatku
od občanů. I tak je nutno podtrhnout skutečnost, že výše poplatků je v naší obci
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v porovnání s ostatními velmi nízká a obec ročně ze svých prostředků přispívá na
likvidaci odpadů ve výši 120 tis. Kč. Pro příští rok se umožní zájemcům, aby popelnice
byly vyváženy pouze 1 x za 14 dnů po celý rok (tj. 26 svozů ročně), logicky tito občané
budou hradit méně než ti, kteří si nechají vyvážet popelnice 39 x ročně.
5. Kalendář akcí
Je zpracován kalendář akcí, které se uskuteční v nejbližším období.
Název akce
1. Sběr starého železa
2. Brigáda na úklid obce
3. Sběr nebezpečného odpadu
4. Pálení ohně a opékání vuřtů
5. Dětský výlet
6. Položení věnců
6. Dětský den
7. Volby do Evr. parlamentu
8. Žákovský turnaj v kopané
9. Výlet pro dospělé

Termín

Organizátor

17. dubna 2004 od 7,30
24. dubna 2004 od 8,00
26. dubna 2004 od 8,00
30. dubna 2004 od 17,30
30. května 2004 od 7,00
4. května 2004 od 19,00
5. června 2004 od 12,30
11. – 12. června 2004
26. června 2004 od 8,30
3. července 2004 od 7,00

TJ Slovan Horky
Obecní úřad
Obec Horky
Obec Horky
Obec Horky
Obec Horky
TJ Slovan + Obec
Evropská unie
TJ + Obec Horky
Obec Horky

Poznámka
sraz u ob. úřadu
svoz REO
hřiště
Liberec - Babylon
pomník padlých
hřiště
obecní úřad
hřiště
Nové Město n/Met.

Na jednotlivé akce se lze přihlásit v úřadovně obecního úřadu, případně přímo u
starosty nebo místostarostky obce.
6. Informace z finančního úřadu Čáslav
Jak nás informoval Finanční úřad v Čáslavi, došlo k výrazné změně jednak
v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, jednak i v placení této daně. Jedná se
o případy, které se uskutečnily po 1. lednu 2004.
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat
nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci:
-

kdy byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí

-

daňový subjekt je povinen si daň z převodu nemovitosti sám vypočítat a ve lhůtě
pro podání daňového přiznání daň zaplatit, toto platí také pro bezúplané zřízení
věcného břemene nebo jiného plnění při nabytí nemovitostí darováním. Sazba
daně po 1. lednu 2004 činí 3 % ze základu daně.
Dále informujeme občany, že od 1. ledna 2004 došlo ke změně i v placení daně
z příjmu, tzv. minimální základ daně

7. Různé
- výsledek tříkrálové sbírky. Tak jako již několik předcházejících roků proběhla
i v naší obci v letošním roce Tříkrálová sbírka, která byla velmi úspěšná. Ve farnosti,
které spravuje P. Vít Horák je výsledek sbírky uveden v následující tabulce.
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Výsledek sbírky
Adamov
2 667,-Bratčice
11 000,-Hostovlice
4 828,-Horky
8 885,-Okřesaneč
3 385,-Žleby
10 778,-Z přehledu vyplývá, že v naší obci zásluhou vedoucí skupiny paní Samkové
Obec

a tří koledníků se vybrala značná částka. Samozřejmě poděkování patří
i občanům, kteří otevřeli svá srdce. Výsledek sbírky jde na charitní účely a část
výnosu je určena obětem zemětřesení v Iránu.
-

pobíhání psů. Tak jako vždy i v tomto Zpravodaji upozorňuji majitele psů na
povinnost mít psa pod neustálou kontrolou a zabránit volnému pobíhání v obci.
Vzniká nebezpečí kousnutí občanů, zejména dětí.

-

vzhledem k platnosti nového zákona o pohřebnictví, byla obec povinna zpracovat
nový řád pohřebiště. Krajský úřad tento nový řád schválil. Proto se nyní zajistí
zakreslení všech hrobů a budou vypracovány nové smlouvy s jednotlivými
uživateli hrobového místa. Jednotlivým hrobům budou přidělena čísla a evidence
hrobů bude upřesněna. V nové vyhlášce je stanovena tzv. „tlecí doba“, kterou
krajský hygienik stanovil na 12 let (v souladu s hydrogeologickým průzkumem).
Nové smlouvy budou vypracovány ještě v letošním roce.

-

v posledním období se rozmáhá velký nešvar, umísťování různých kamenů na
trávníky před rodinné domky. I když obecní zastupitelstvo chápe pohnutky
občanů, přesto vzhledem k velké možnosti zranění dětí, či dospělých, důrazně
žádá vlastníky rodinných domků, aby kameny odstranili.

Horky 2. dubna 2004.

Ing. V e s e l k a Jan, starosta obce

Toto číslo Zpravodaje obce Horky č. 1/2004 bylo vydáno v počtu 110 kusů výtisků a
je určeno pouze pro potřeby a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj obce
neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.
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