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Zpravodaj obce Horky 2/2015
Zpravodaj obce Horky č. 2/2015 vyšel dne 26. 05. 2014 v nákladu 150 výtisků a je určen 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.

www.horkyucaslavi.cz

Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další zpravodaj o dění v naší obci. V letošním roce uplyne již 25 let, kdy se naše obec
osamostatnila. První akcí, kterou naše první zastupitelstvo realizovalo, byla výstavba vodovodu a následovalo
několik dalších akcí pro zlepšení podmínek života obyvatel. Výročí samostatnosti si připomeneme výstavkou na
obecním úřadě. V tomto zpravodaji naleznete fotografii z výletu, který organizovalo JZD Horky v roce 1959 do
Moravského krasu. Na setkání důchodců se podařilo identifikovat většinu účastníků tohoto výletu. Pokud mají
někteří obyvatelé jiné zajímavé fotografie z historie obce, budeme rádi za zapůjčení pro vystavení.
V letošním roce jsme zvolili jiný postup z hlediska likvidace odpadů. Zřídili jsme sběrné místo na obecním úřadě,
kde je možné každý pátek odevzdat nebezpečné odpady, elektrospotřebiče a použité kuchyňské oleje. Tyto
odpady předáváme firmám k likvidaci napřímo, takže za odpad obec získává finanční prostředky. Máme takto
podepsané tři smlouvy s firmami provádějícími ekologickou likvidaci. Dále jsme zvětšili množství kontejnerů na
tříděný odpad. Také za odvoz tohoto odpadu dostáváme nezanedbatelné částky. Bohužel z důvodu nekázně
některých obyvatel, je problém s udržováním pořádku v okolí těchto kontejnerů. Zřízením svozu bioodpadu od
začátku dubna tohoto roku jsme zabezpečili požadavek vyplývající ze zákonného opatření.
V tomto zpravodaji naleznete také přehled obyvatel naší obce, kteří darují krev. Tuto velmi potřebnou aktivitu
našich občanů podporujeme finančně již od samého začátku fungování samostatného zastupitelstva. Budeme rádi,
pokud se počet obyvatel zapojených do této aktivity, bude rozšiřovat.
Poslední víkend tohoto měsíce nás čeká několik akcí, které pro občany organizuje obecní zastupitelstvo. Začátkem
tohoto měsíce byl naplánován pochod rodičů s dětmi, který se neuskutečnil pro nezájem rodičů. Trochu mne mrzí,
že naši spoluobčané nemají zájem se spolupodílet na organizování akcí, které by tím mohly být více zaměřeny
podle jejich zájmů. Je mnoho příkladů z okolních obcí, že občané nejsou pouze pasívními účastníky obecního
života, ale sami se aktivně účastní přípravy různých akcí. Jak jsem již avizoval v některém minulém zpravodaji,
obecní zastupitelstvo má možnost a zájem organizačně i finančně podpořit akce, které budou potřebné a zajímavé
z pohledu zájmů obyvatel. Je tedy možné se obracet na obecní zastupitelstvo s návrhy na tyto akce.

Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
PAPÍR - modré kontejnery jsou umístěny u obchodu, novostaveb a hřiště
Do modrých nádob můžete odhodit:
 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír, knihy, sešity,
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo znečištěný papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

Za 1. čtvrtletí jsme vytřídili 501 kg papíru.

Svoz probíhá každé úterý.

SKLO - zelené kontejnery jsou umístěny u obchodu a novostaveb
Do zelených nádob můžete odhodit:
 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové sklo.
Za 1. čtvrtletí jsme vytřídili 383 kg skla.

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.
Svoz probíhá čtvrtý pátek v měsíci.

PLASTY - žluté kontejnery jsou umístěny u obchodu, novostaveb a hřiště
Do žlutých nádob můžete odhodit:
 PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.
Za 1. čtvrtletí jsme vytřídili 665 kg plastu.

Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky, pneumatiky,
× linoleum, PVC, zahradní hadice,
× obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.).
Svoz probíhá každé pondělí.

NÁPOJOVÉ KARTONY - černý kontejner s oranžovým víkem u obchodu
Do oranžových nádob můžete odhodit:
 vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusů
apod.
nezapomeňte je sešlápnout!
Za 1. čtvrtletí jsme vytřídili 75kg tetrapaku.

Prosím, nevhazujte:
× nápojové kartony se zbytky potravin

Svoz probíhá čtvrtou středu v měsíci.

SBĚRNÉ MÍSTO - garáže u OÚ - OTEVŘENO KAŽDÝ PÁTEK 16:30 - 17:30

 Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, apod.
 Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, myčky, radiátory, mikrovlnky, vrtačky,
vysavače, radiátory, žehličky, sekačky, fritézy, kabely apod.,

 Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, zářivky,
 Použité rostlinné oleje z domácností (např. z fritování).
Na požádání vystavíme potvrzení o předaném elektrozařízení.
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Jak se sbírá elektro v jednotlivých krajích
Pořadí prvních tří krajů ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů se v posledních letech ustálilo. V roce 2013 byli nejpilnější
Středočeši s 3361 tunami, druzí Pražané s 3049 tunami a třetí Jihomoravané s 2576 odevzdanými tunami starého elektra.
I za rok 2014 bylo pořadí na prvních příčkách stejné. V absolutním množství vysbíraných spotřebičů ve výkazech
ELEKTROWINu bezkonkurenčně vede Středočeský kraj s 3469 tunami, druhá Praha dodala loni k recyklaci 3107 tun. Na
poslední Karlovarský kraj připadá jen 697 tun starého elektra.
V celé České republice se v roce 2014 vysbíralo přes 58 000 tun vysloužilých spotřebičů, které byly předány k recyklaci.
Vyplývá to z údajů pěti největších kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektra, které tyto společnosti předaly
Ministerstvu životního prostředí.
Z největší části se na tomto čísle podílel kolektivní systém ELEKTROWIN. V jeho sběrné síti lidé odevzdali 29 921 tun
spotřebičů, což představuje více než 50 % celorepublikového množství. Každý obyvatel ČR tak loni odevzdal k recyklaci
5,53 kg elektrozařízení, ELEKTROWIN od každého převzal 2,84 kila.
Základní podmínkou umožňující lidem tento ekologický přístup je dostatečně hustá sběrná síť, kde mohou spotřebiče
zdarma odevzdávat k recyklaci, aniž by s nimi museli podnikat dlouhou cestu. Jen ELEKTROWIN za osm let své existence
vytvořil na 1 300 sběrných míst ve více než 1 140 městech a obcích doplněnou mobilními svozy ve více než 3 000 obcích
a 2 500 prodejnami elektra.
Co nás čeká a nemine
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo České republice vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy celkem
zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady
tedy něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově
prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak
dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
Jak nakupujeme
Ani hospodářská recese uplynulých let nezastavila nákupy nového elektra. Jen v loňském roce si pořídilo novou žehličku,
rychlovarnou konvici nebo jiný malý spotřebič 44,1 % dotázaných, velké spotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo sporáky,
už od začátku roku 2014 nakoupilo 16,4 % Čechů. Během loňského roku nakupovalo malé elektro 45,4 % spotřebitelů,
velké si pořídilo 37,3 %.
Průzkum také naznačil, že při nákupu není vždy rozhodujícím kritériem jen nejnižší cena. Tu sice zohledňuje 65,6 %
zákazníků, 77,1 % ale pozorně sleduje také parametry výrobku. Jen pro 36,1 % dotázaných je důležitá značka, 24,7 % klade
zvýšený důraz na design.
(článek, fotografie i grafický materiál z následující stránky poskytla společnost ELEKTROWIN a. s.)
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Sběrné místo je pro Vás k dispozici na OÚ Horky každý pátek od 16:30 do 17:30
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Fotografie z výletu z roku 1959

Nadcházející kulturní akce
Obecní úřad Vás srdečně zve na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 29. května od 18:00 v kostele Sv. Václava.
V sobotu 30. května od 9:00 do 16:00 proběhne ve volební místnosti OÚ výstava k výročí 25 let samostatnosti obce Horky Všichni
jste srdečně zváni. Od 16:00 proběhne v sále OÚ řízená degustace vín (více na následující straně).
Dětský den s ukázkou dravců se uskuteční v sobotu 13. června od 13:00 na dětském hřišti.
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Obecní úřad Horky a vinařství Emil Štohandl Josefov
Vás zvou na

ŘÍZENOU DEGUSTACI VÍN
v sobotu 30. 5. 2015 od 16:00 v sále OÚ
Vstupné na degustaci 50,- zahrnuje 10x degustační lístek á 5,Degustační sklenička s logem Horek za poplatek 60,(obyvatelé Horek obdrží skleničku zdarma)
Další degustační lístky á 5,- bude možné zakoupit na místě.
Současně bude možné zakoupit degustovaná vína v láhvích:
Veltlínské zelené
2014 kabinetní, suché
Rulandské šedé
2014 kabinetní, polosuché
Chardonnay
2014 pozdní sběr, polosuché
Sauvignon
2014 kabinetní, polosladké
Pálava
2014 výběr z hroznů, sladké
Zweigeltrebe
2014 kabinetní, polosuché
Cabernet Moravia
2013 jakostní, suché
Frankovka, barrique
2013 jakostní, suché
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100,-120,-130,-120,-170,-120,-90,-120,--

Dárcovství krve
Od svého vzniku podporuje obec dárcovství krve. Dárcům krve jsou poskytovány finanční příspěvky po
předložení potvrzení o darování krve. Za každý odběr je vyplácena odměna 300,-- Kč. Za desátý odběr je
vypláceno 500,-- Kč; za dvacátý 1.000,-- Kč; za čtyřicátý 2.000,-- Kč; za padesátý 3.000,-- Kč a za každý
další desátý odběr 5.000,-- Kč. Odměna je vyplácena dobrovolně, někteří níže uvedení darovali krev bez
vyplacení odměny.
Dle evidence obecního úřadu nejvíce krev daroval pan Ing. Antonín Hejzlar (87 odběrů), pan Vlastimil
Kruml a Zdeněk Volf (75 odběrů), paní Anna Vébrová (60 odběrů), paní Marie Tomášková (59 odběrů),
pan Vladimír Maxa a Petr Sochor (58 odběrů), pan Stanislav Bojda (52 odběrů), pan Aleš Válek (48
odběrů), paní Kateřina Veselá (36 odběrů), pan Ing. Karel Ašenbrener (27 odběrů), pan Ing. Jaroslav Uhlíř
ml. (13 odběrů), pan Jan Body (12 odběrů), paní Ing. Hana Bártová (10 odběrů), paní Monika Štainerová
(4 odběry), pan Roman Petřina (3 odběry), paní Petra Petřinová a pan Luděk Štembera (2 odběry).
Darovali jste krev a nejste zde uvedeni? Ozvěte se nám! Děkujeme.

Hana Banovčanová - Čechy

Čechy krásné,
Čechy milé,
prožívám zde
krásné chvíle,
i když moře nemáme,
jiné krásy zas máme.
Hory, doly černý les,
na houby já půjdu dnes,
zde je hříbek, tady liška,
naplníme sobě bříška.
Polívčička bramborová,
houba se v ní krásně schová,
to je dobré pochutnání,
máte ještě na přidání!

Termíny svozu popelnic
Termíny svozu bioodpadu (sudý týden): středa 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9.,
30. 9., 14. 10. a 28. 10. 2015.
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (lichý týden): středa 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8.,
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10, 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12, 16. 12. a 30. 12. 2015.
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