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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první letošní Zpravodaj obce Horky. V obsahu se podrobněji věnujeme odpadovému
hospodářství obce v uplynulém roce a naleznete zde také přehled akcí pořádaných v prvním pololetí. Jaro bývá
spojováno velmi často s úklidem veřejných prostor po zimě. Letos jsme se přihlásili k akci Ukliďme Česko, která
je pořádána celostátně 16. dubna. Nebudeme na toto datum vyhlašovat společnou brigádu, ale přivítáme každou
aktivitu občanů zaměřenou na úklid veřejného prostoru třeba v okolí svého bydliště. Kdo se bude chtít této akce
zúčastnit, může přijít 16. dubna v 8:30 k obecnímu úřadu, kde si může vyzvednout pytle na odpadky a dozví se,
kam může shromážděný odpad předat. Tento den bude také probíhat úklid v prostorách budovy obecního úřadu,
přivítáme zájemce z řad žen, které by se chtěly zapojit.
Jsem rád, že jsou prostory obecního úřadu využívány na pravidelné akce. Jenou z těchto aktivit je výuka
anglického jazyka pro mladší žáky vedené Mgr. Tomáškovou a druhou aktivitou je pondělní cvičení žen, které
vede paní Půhonná. Jsou zde ale ještě další možnosti. Jednou z nich je místní knihovna, která má poměrně velké
množství knih a není v posledních letech využívána. Pokud by se našel ochotný člověk, který by se o chod
knihovny chtěl starat, rádi provoz knihovny obnovíme. Dále bychom přivítali spolupráci s občanem, který by
pokračoval ve vedení obecní kroniky, protože momentálně kronikáře nemáme.
Dne 18. března organizujeme setkání s dárci krve. Obecní úřad má evidenci dárců krve od roku 1990. Pokud
někdo daroval krev v předcházejícím období, bude samozřejmě na setkání přivítán.
Před rokem obdrželi zájemci z naší obce hnědé popelnice na bioodpad, kterých bylo vydáno 106 kusů. Další
zájemci o hnědou popelnici na bioodpad se mohou na obecním úřadě přihlásit do konce měsíce března a to každý
pátek od 16:30 do 17:30.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce

Webové stránky obce v novém kabátu
Tento měsíc jsme provedli rozsáhlé změny na našich webových stránkách. Kromě změny vzhledu jsme nasadili
nové funkce jako např. fulltextové vyhledávání, registrace odebírání newsletteru, vícesloupcový web, nové
barevné schéma, změny fotografií v hlavičce po pár vteřinách, fotografie lze zobrazit dle roku pořízení nebo
posílat e-mailem přímo z našich stránek, nově jsou v levém menu zobrazovány náhodně fotografie a v pravém
návštěvnost stránek atd. Změny si můžete prohlédnout na
www.horkyucaslavi.cz
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Likvidace odpadů v obci
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 09. 03., 23. 03., 06. 04., 20. 04., 04. 05.,
18. 05., 01. 06., 15. 06., 29. 06., 13. 07., 27. 07., 10. 08., 24. 08., 07. 09., 21. 09., 05. 10., 19. 10., 02. 11.,
16. 11., 30. 11., 14. 12. a 28. 12. 2016
Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 13. 04., 27. 04., 11. 05., 25. 05., 08. 06., 22. 06., 06. 07.,
20. 07., 03. 08., 17. 08., 31. 08., 14. 09., 28. 09., 12. 10., 26. 10., 09. 11. a 23. 11. 2016
Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí
Termíny svozu kontejnerů na papír: každé úterý
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.
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky odpadů, než pro které jsou určeny!
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.
PROVOZNÍ DOBA: KAŽDÝ PÁTEK 16:30 – 17:30
Sběr nebezpečných odpadů (pneumatiky, zářivky, obaly od barev, spreje atd.) se uskuteční na nový státní
svátek - Velký pátek, který letos připadá na 25. 03. 2016 a to od 16:00 do 18:00 v garážích OÚ Horky.
PŘEHLED OPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2015
Náklady na likvidaci odpadů v roce 2015 činili 367.255 Kč z toho 179.141 Kč za svoz směsného
komunálního odpadu, za svoz bioodpadu 65.061 Kč, za svoz tříděného odpadu 85.929 Kč, za objemný odpad
(kontejnery) 33 361 Kč, za svoz nebezpečného odpadu 3 763 Kč.
Od občanů se na poplatcích vybralo 135.100 Kč. Obec tedy doplácela za likvidaci odpadu za každého občana
částku 597 Kč.
Odměny za třídění odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s. (papír, plast, sklo a tetrapak) činili v roce 2015
57.200 Kč. Nově jsme v loňském roce získali finanční odměnu za vytříděný odpad ze sběrného místa
(elektroodpad a baterie), která činila 30.871 Kč a odvoz těchto odpadů k likvidaci máme zdarma. Z toho je vidět,
že provoz sběrného místa pro tento odpad je dosti ziskový, proto v jeho provozování budeme pokračovat.
Prostředky takto získané pomáhají dotovat částku za likvidaci odpadu od občanů. Pro příští období připravujeme
jiný způsob účtování poplatků za komunální odpad od občanů, který bude zohledňovat počet obyvatelů
v nemovitosti, což dosavadní způsob neumožňuje.
V některých regionech je svoz domovního komunálního odpadu zajišťován tak, že každá popelnice je před
vyprázdněním zvážena a občané platí poplatek za odpad podle hmotnosti. To občany motivuje k důslednému
třídění odpadu a předávání vytříděného odpadu jako jsou plasty, sklo a podobně do nádob k tomu určených.
V současné době obec zajistila dostatek nádob na tříděný odpad, které jsou umístěny ve třech lokalitách. Občané
si na třídění odpadu postupně zvykají, jak je vidět z přiložené tabulky.
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Porovnání produkce odpadu za rok 2014 a 2015
Název odpadu
Směsný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad (kontejnery)
Plasty
Papír a lepenka
Elektrospotřebiče a zařízení
Sklo
Oděvy
Pneumatiky
Tetrapak
Baterie a akumulátory
Nebezpečný odpad – barvy, laky

2014
138 167 kg
netřídil se
16 120 kg
5 138 kg
3 406 kg
netřídil se
1 301 kg
1 167 kg
120 kg
175 kg
37 kg
120 kg
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2015
98 798 kg
48 104 kg
16 740 kg
6 550 kg
5 168 kg
3 496 kg
2 002 kg
1 966 kg
580 kg
246 kg
92 kg
80 kg

v%
71,51 %
-103,85 %
127,48 %
151,73 %
-153,88 %
168,47 %
483,33 %
140,57 %
248,65 %
66,67 %
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Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který
připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a
recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní
fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už
nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za
nejmodernější typy nebo se například po stěhování již
nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným
sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se
hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo
jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické
přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak,
aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem
legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět
právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a
podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových
stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich
spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí
zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i
spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní
servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení
k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit
svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně
fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou
zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu
jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu
praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují
obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
Inzerát ze strany 4 a článek + fotografie ze strany 5 jsou poskytnuty společností ELEKTROWIN a.s.
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Plán kulturních akcí v I. pololetí 2016
.

Pátek 18. března od 18:00
Sobota 16. dubna od 08:30
Sobota 23. dubna od 17:00
Sobota 30. dubna od 19:00
Čtvrtek 5. května
Neděle 29. května od 08:00
Sobota 4. června od 13:00
Pátek 10. června od 18:00
Neděle 12. června od 08:00
Neděle 19. června od 15:00

Setkání zastupitelů s dárci krve v sále OÚ
Ukliďme Česko
Degustace vín v sále OÚ
Opékání špekáčku na hřišti
Položení věnce k pomníku
Výlet pro dospělé - Zámek Kuks a Babiččino údolí
Dětský den na hřišti
Noc kostelů v kostele sv. Václava
Výlet pro děti - park Mirakulum Nymburk
Vítání občánků

Na výlety dospělých i dětí se lze přihlásit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, proti
hotovému zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč. Poplatek platí pouze dospělí účastníci výletu.

Zveme všechny dárce krve z naší
obce na setkání se zastupiteli, které
se uskuteční v pátek 18. března 2016
od 18:00 v sále OÚ Horky.

Hana Banovčanová
Čtyřicet
Zas doma zadumám,
zas čekáš penzi,
z rádia slyšíš hlas,
nejsou to ale hemzy.
Čtyřicet korun vám stačí,
je to věřte dost,
oči tvoje se na to mračí,
slyší to každý, i tvůj host.
Je to věřte pro důchodce,
kteří bydlí v Čechách,
když jdeš na nákup, tak lehce,
tisíc korun v krámu necháš.

ZASTUPITELSTVO OBCE HORKY PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.
Zpravodaj obce Horky č. 1/2016 vyšel dne 08. 03. 2016 v nákladu 150 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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