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1. Oslavy 800 let založení obce
Ve dnech 23. – 25. září 2005 se uskutečnily oslavy 800. výročí založení obce.
Nádherné, slunné počasí vytvořilo předpoklady pro důstojný průběh oslav. V pátek
23. 9. 2005 za velkého zájmu občanů se uskutečnilo opékání vuřtů a ohňostroj, který
podle účastníků patřil mezi zdařilé. V sobotu po obědě vyvrcholily oslavy. Po projevu
starosty se uskutečnila celá řada vystoupení (mažoretky, skupina aerobiku, silný muž)
za doprovodu dechového orchestru Březovanka. Pro děti byla zdarma k dispozici
nafukovací skluzavka. Večer pak následovala taneční zábava za velkého zájmu občanů.
V neděli se uskutečnila, za velkého zájmu věřících, slavnostní mše svatá, kterou
celebroval generální vikář diecéze Hradec Králové Monsignor Socha Josef. Nedílnou
součástí oslav byla i výstava historie a současnosti naší obce, která se těšila velkého
zájmu občanů i návštěvníků oslav. Z oslav byla pořízena nahrávacím studiem z Kutné
Hory nahrávka na DVD, případně kazetu. Někteří občané se zúčastnili přehrání DVD.
Zájemci si mohou na obecním úřadě objednat videokazetu (cena 150,-- Kč), případně
DVD (cena 250,-- Kč). Po zjištění zájmu obec objedná příslušný počet videokazet a
DVD. V případě zájmu občanů se uskuteční další přehrání natočeného DVD. Termín
objednávky je do 20. ledna 2006. Poděkování patřím organizátorům a pomocníkům při
zajišťování této náročné akce.
2. Rozpočet obce na rok 2006
Příjmy:
1. Daň z příjmu ze závislé činnost
2. Daň z příjmu fyz. osob (vč. 30 % podílu DPFO)
3. Daň z příjmu vybíraná srážkou
4. Daň příjmu z právnických osob
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň z nemovitosti
Daňová výtěžnost celkem

450 000,-180 000,-35 000,-450 000,-800 000,-230 000,-2 145 000,--
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7. Poplatek ze psů
8. Správní poplatky
9. Splátky půjček od podnikatelských subjektů
10. Splátky půjček od obyvatelstva
11. Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpočtu
12. Příjmy z pronájmu pozemků
13. Příjmy z poskytování služeb – pohřebnictví
14. Příjmy z poskytování služeb – kom. odpady
15. Ostatní nedaňové příjmy
16. Příjmy z úroků

3 000,-2 000,-156 000,-100 000,-4 500,-16 000,-1 000,-90 000,-1 000,-10 000,--

Příjmy C E L KE M

2 528 500,--

Výdaje:
1. Opravy a udržování silnic
2. Úklid čekáren OON a údržba veřejných prostor u čekáren
3. Příspěvek na dopravní obslužnost
4. Úhrada části nákladů MŠ
5. Nákup potřeb pro žáky I. tříd
6. Neinvestiční dotace obci na ZŚ
7. Příspěvek spec. škole – Marta Čáslav
8. Nákup knih do knihovny (i časopisů)
9. Věnec k pomníku padlých a k památníku Ing. Muchy
10. Oprava kostela sv. Václava
11. Náklady na vítání občánků
12. Náklady fotbalový turnaj žáků – „O pohár obce“
13. Nákup pozemků
14. Náklady na vlastní sportovní zařízení
15. Příspěvek TJ Slovan na činnost
16. Náklady na dětský den, Mikulášskou besídku
17. Zájezd dětí
18. Zájezd pro dospělé
17. Věcné dary – dárci krve
18. Finanční dar nemocnici Čáslav
19. El. energie VO
20. Opravy a údržba VO
31. Údržba hřbitova
32. Příspěvky podnikatelům na činnost
33. Odvoz kontejneru
34. Skládkování TKO, odvoz popelnic
35. Balíčky k životním výročím
36. Příspěvek starým a nemocných občanům
37. Vánoční příspěvek dětem
38. Příspěvek hasičům Potěhy
39. Odměny členů zastupitelstva a účetního
41. Úklid a údržba veřejných prostranství
42. Nákup odborných časopisů
43. Ostatní náklady na správu
44. Spotřeba vody
45. Telefony, Internet
47. Audit hospodaření obce
48. Oprava a údržba obecního úřadu
49. Projektová dokumentace
50. Úhrada členského příspěvku DSO
51. Příspěvek na zubařskou pohotovost
53. Vybudování hřiště na odbíjenou, nohejbal a tenis, PD infrastruktura
53. Nákup zařízení
54. Poplatky bance
Výdaje CELKEM

30 000,-18 000,-47 000,-4 000,-1 000,-165 000,-8 000,-3 000,-1 000,-2 000,-1 000,-15 000,-600 000,-3 000,-30 000,-15 000,-12 000,-10 000,-15 000,-20 000,-110 000,-30 000,-6 000,-50 000,-10 000,-230 000,-19 000,-35 000,-25 000,-5 000,-9 000,-24 500,-2 000,-15 000,-3 000,-22 000,-2 000, -50 000,-90 000,-4 000,-2 000,-627 000,-150 000,-8 000,-2 528 500,--
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3. Docházka členů obecního zastupitelstva
Jméno

Počet jednání

Přítomnost

% účasti

K o u d e l k o v á Miloslava

135

128

94,81

K r u m l Luboš

135

128

94,81

M i l á č e k Miloslav

135

120

88,89

P ů h o n n á Libuše

135

130

96,30

Š t e m b e r o v á Jiřina

135

131

97,04

U h l í ř Jaroslav Ing., CSc.

135

112

82,96

V e s e l k a Jan Ing.

135

135

100,00

CELKEM

xx

xx

93,54

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zvolení zástupci mají skutečný zájem o práci
v obecním zastupitelstvu, kde aktivně a zodpovědně pracují. Neúčast jednotlivých
zastupitelů je vždy omlouvána předem. Neúčast je v důsledku pracovního vytížení,
případně nemocností.
4. Nové zásady likvidace domovních odpadů
Pro rok 2006 dochází ke změně v likvidaci odpadů i k účasti občana na nákladech za
tuto likvidaci. Společnost AVE s. r. o. Čáslav, která zajišťuje likvidaci odpadů, přechází
na sazbu za 1 občana, trvale bydlícího v naší obci. Za 1 občana účtuje částku 350,-- Kč
ročně, samozřejmě plus 19 % DPH, tj. 420,-- Kč, a to při 39 svozech ročně. Stejná částka
nám bude v příštím roce účtována i z domku, který slouží k rekreaci. Na základě
smlouvy může občan mít libovolný počet popelnic, které mu budou v termínech
odváženy (39 x ročně).
Proto od občanů budou vybírány následující částky:
z rod. domku, kde žije 1 osoba –
roční úhrada za odvoz popelnic 39 x ročně – 350,-- Kč
z rod. domku, kde žijí 2 a více osob –
roční úhrada za odvoz popelnic – 700,-- Kč
z rod. domku, který slouží k rekreaci –
roční úhrada za odvoz popelnic – 420,-- Kč
z rod. domku, který slouží jako provozovna k výdělečné činnosti –
roční úhrada za odvoz popelnic – 700,-- Kč, pokud tato provozovna nemá uzavřenou
smlouvu s firmou samostatně.
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Znamená to, že pro některé občany (tam, kde je v RD žije 1 osoba) dojde ke snížení
nákladů, u ostatních RD nedojde ke zvýšení poplatků. Zvýšení nastane pouze u domů
určených k rekreaci, a to o DPH. Těmto vlastníkům bude účtována stejná částka, jako
obci účtuje firma AVE s. r. o. Čáslav. Navíc všichni získají možnost nechat si odvážet
vyšší počet popelnic (maximálně však 2).
Poplatek je vlastník povinen uhradit v termínu, který bude určen a obdrží
samolepku, která jej opravňuje k vývozu popelnic, které si musí samostatně zařídit
(vlastní nebo pronájem). Počet popelnic, které hodlá vyvážet, nahlásí při úhradě.
Uživatelé rodinných domků, které slouží k rekreaci rovněž obdrží v případě zájmu
samolepku na popelnici. Bez označení nebudou popelnice firmou vyváženy.
Uživatelé domků, které slouží k podnikatelské činnosti, uhradí částku 700,-- Kč za
odvoz popelnic (mohou mít i 2), pokud nemají samostatnou smlouvu s firmou AVE s. r.
o. a zpracovaný plán likvidace odpadů. Platnou smlouvu a plán likvidace jsou
povinováni předložit na obecním úřadě.
Občan má dále právo na likvidaci nebezpečných odpadů, kterou organizuje obec.
Podle smlouvy bude odvoz organizován 1 x ročně. Občan obce Horky má tuto likvidaci
zdarma.
Kromě likvidace odpadů popelnicemi bude obec organizovat likvidaci domovního
odpadu prostřednictvím velkoobjemového kontejneru, a to v následující termínech:
Termín přistavení kontejneru v roce 2006:
13. ledna – 15. ledna

17. února – 19. února

24. března – 26. března

28. dubna – 30. dubna

26. května – 28. května

30. června – 2. července

4. srpna – 6. srpna

8. září – 10. září

6. října – 8. října

3. listopadu – 5. listopadu 15. prosince – 17. prosince
Kontejner bude přistaven vždy v pátek a v pondělí ráno odvezen.
Obec si vyhrazuje právo změnit termín odvozu v případě nutnosti. Do kontejneru
však nepatří nebezpečný odpad, odpady biologického charakteru (plevel, zbytky
rostlin), stavební suť, uhynulá zvířata, železo, papír, plast apod., chemikálie, žhavý
popel.
Pro likvidaci plastu, skla a papíru slouží kontejnery označené barvami (modrá papír, zelená – sklo, žlutá - plasty). Tyto kontejnery jsou pravidelně vyváženy 1 x za 14
dnů.
Mimo to je v obci rozmístěno 7 nádob na odpadky (u jednotlivých autobusových
čekáren, u prodejny, před obecním úřadem, u nádraží a kabin TJ Slovan Horky).
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Obecní zastupitelstvo je přesvědčeno, že občané obce budou likvidovat odpady
zákonným způsobem a různé papírky kolem chodníků a ostatní nepořádek zůstanou jen
minulostí.
5. Plán společenských akcí na I. pololetí 2006
V měsíci lednu 2006:

14. ledna – členská schůze TJ Slovan Horky v sále OÚ

V měsíci únoru 2006:

18. února – maškarní průvod v obci a maškarní zábava
v sále obecního úřadu Horky
19. února - dětský karneval v sále obecního úřadu

V měsíci březnu 2006:

25. března – obecní ples v sále obecního úřadu

V měsíci dubnu 2006:

29. dubna – brigáda na úklid veřejných prostor v obci
30. dubna – pálení ohňů a opékání vuřtů - sportovní hřiště

V měsíci květnu 2006:

turnaj ve stolním tenisu pro školní mládež

V měsíci červnu 2006:

3. nebo 4. června – dětský den – sportovní hřiště
žákovský turnaj v kopané – termín není přesně stanoven
dětský výlet –aquapark Babylon Liberec nebo Kladno
24. června výlet dospělých Liberec, Jablonec nad Jizerou,
Harrachov

Termíny budou ještě upřesněny.
V průběhu I. pololetí bude 1 x za 14 dnů zpřístupněn počítač s možností Internetu pro
zájemce. Zájemci z obce budou mít přístup zdarma.
6. Upozornění občanům obce
Upozorňuji všechny občany z obce, zejména starší a osamělé, že v posledním období
se množí případy okradení občanů. Různé živly za pomocí mnoha fint a výmyslů se
chtějí dostat do bytů a pokud se jim to podaří,je velké a reálné nebezpečí okradení.
Proto je třeba dodržovat následující zásady:
1. pokud jste doma sám a osobu, která vás hodlá navštívit, a Vy ji neznáte, zásadně
nevpouštějte dovnitř.
2. Nevěřte žádné informaci a žádosti cizích lidí – jako je výhra v loterii,
autonehoda, potřeba se napít, výhodná koupě apod.
3. Pokud máte podezření, zavolejte souseda, případně přímo Policii ČR – číslo 158.
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Pokud budou akce, které organizuje obec, nebo jsou konány s jeho vědomím, pak
tyto jsou vždy včas a v předstihu vyhlášeny místním rozhlasem (například Tříkrálová
sbírka, prodej kuřat apod.).

Buďte obezřetní a ostražití!
7. Tříkrálová sbírka
Stalo se již tradicí, že pro potřebu těch nejchudších je Katolickou charitou
organizována Tříkrálová sbírka. V naší obci, stejně tak jako v předcházejících letech, se
v sobotu 7. ledna 2006 uskuteční Tříkrálová sbírka. Vedoucím skupiny koledníků bude
jako v předchozích letech paní Samková Jaroslava, která od 8 hodin bude společně
s třemi králi obcházet jednotlivé domácnosti a žádat o příspěvek na charitu. Skupina
bude mít zapečetěnou pokladničku, kterou večer v sobotu předá starostovi obce, který ji
za přítomnosti P. Mgr. Josefa Pikharta odpečetí a společně sečtou výsledek sbírky a
napíší příslušný protokol.
Výsledek letošní sbírky půjde na výstavbu a provoz charitativního zařízení v Čáslavi.
Z výtěžku bude financováno středisko Domek – tj. volnočasové aktivity pro děti a dále
pak předškolní klub a mateřské centrum Kopretina.
Věřím, že občané naší obce, stejně tak jako tomu bylo v předchozích letech, věnují
peněžní dary na charitu a otevřou svá srdce ve prospěch těch nejchudších.
8. Různé
-

na veřejné schůzi, která se uskutečnila v měsíci listopadu, byli přítomní občané
informováni o nutnosti dodržovat zákonný způsob likvidace odpadních vod.
Každý je povinen vybudovaný septik vyvážet na čistírnu odpadních vod a
požadovat potvrzení o vývozu. Obec si vyhrazuje právo kontroly dokladů o
likvidaci odpadních vod. Volné vypouštění do systému kanalizace povrchových
vod, stejně tak jako vypouštění na zahradu, je nezákonné a občan se vystavuje
nebezpečí postihu. Rovněž obec může mít vážné problémy, protože vyústění
kanalizace povrchových vod je vedeno do pstruhového pásma. Do doby
vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod bude ještě celá řada problémů.
Snad se v roce 2006 podaří získat finančních prostředky na zahájení výstavby;

-

poplatky ze psů ve stejné výši jako v předcházejících letech, tj. 40,-- Kč ze psa na
jeden rok, se budou vybírat společně s poplatky za likvidaci odpadů;
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-

rozpočet na rok 2006 předpokládal výstavbu potřebného skladu u budovy
obecního úřadu. Bohužel vysoká finanční náročnost vybudování tohoto skladu
(1,5 mil. Kč) vedla k novému rozhodnutí obecního zastupitelstva, které rozhodlo,
aby výstavba tohoto skladu nebyla prováděna. Tím dojde k úspoře finančních
prostředků, které lze použít na řešení podstatných a zásadnějších problémů,
případně nespotřebované finance převést do rezerv na příští období;

-

občané, kteří mají zájem o výuku německého jazyka, se mohou přihlásit na
obecním úřadě. Na základě počtu přihlášených zájemců zorganizuje obec výuku
němčiny, a to 1 x týdně. Přihlášky do kurzu se přijímají do 15. ledna 2006;

-

upozorňuji všechny občany na povinnost zajistit chovaného psa pod neustálou
kontrolou. Stává se, že psi volně pobíhají obcí a je nebezpečí poranění občanů,
zejména dětí;

-

P. Mgr. Vít H o r á k, napsal ve Farních informací z 18. prosince 2005:
Vážení a milí bývalí farníci,
chci Vám osobně popřát pokojné a radostné prožití svátků Narození našeho Pána
a Boží ochranu a požehnání v roce 2006.
Děkuji Vám za Vaše modlitby a za vše, co jste pro mne udělali;

-

ve středu 28. prosince 2005 se v místním kostele uskuteční Mše svatá, a to do 16
hodin;

Vážení spoluobčané.
Dovolte, abych Vám jménem členů obecního zastupitelstva i jménem svým
popřál klidné a krásné prožití svátků vánočních a v roce 2006 osobní, pracovní a
rodinnou pohodu, zejména pak pevné zdraví.
Horky 21. prosince 2005.
Ing. Jan V e s e l k a, starosta obce

__________________________________________________________________________________

Toto číslo Zpravodaje bylo vydáno v počtu výtisku 110 a je určeno pouze pro
informaci obyvatel obce Horky. Zpravodaj neprochází žádnou jazykovou ani
redakční úpravou.
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