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Zpravodaj obce Horky č. 1/2019 vyšel dne 21. 03. 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

Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
končí první čtvrtletí roku 2019. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s konkrétními plány, které chystáme
k realizaci v letošním roce.
V oblasti údržby místních komunikací je prioritou oprava komunikace od nových rodinných
domů k silnici I./38. S tím bude spojena i oprava veřejného osvětlení a chodníku. Termín realizace bude
pravděpodobně II. pololetí roku. Protože se jedná o finančně náročnou akci, budeme se snažit získat
dotaci Středočeského kraje v rámci programu „Obnova venkova“.
Další plánovanou akcí je oprava části chodníku u křižovatky silnic I./38 a III./33825 (směr Žleby).
Uvedená část komunikace je v tak špatném stavu, že jsme se, po dohodě s KSÚS, rozhodli přistoupit k
této opravě ještě v letošním roce.
Nedílnou součástí života občanů obce jsou i kulturní a společenské akce. První máme již za sebou
– dětský karneval, maškarní průvod obcí a s tím spojená zábava. V dalším období plánujeme návštěvu
divadelního představení v Praze, několik akcí pro děti (divadelní představení, výlet, pálení čarodějnic),
vítání nových občánků a setkání se seniory naší obce.
Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál klidné období a jarní pohodu.
Ing. Antonín Hejzlar
starosta obce Horky
Hospodaření obce v roce 2018

Příjmy
Výdaje
Výsledek

Schválený
rozpočet
4.777.400,00
3.553.400,00
-1.224.000,00

Upravený rozpočet
6.099.262,00
5.512.532,00
-586.730,00

Skutečné čerpání
6.362.215,85
4.939.939,69
-1.422.276,16

Hospodaření obce v roce 2018 skončilo přebytkem 1.422.276,16 Kč.
Přebytek bude zapojen do rozpočtu roku 2019 a budou z něho hrazeny opravy komunikací.
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Termíny svozu odpadů v roce 2019
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (lichý týden):

POZOR ZMĚNA!

středa 27. 03., 10. 04., 24. 04., 08. 05., 22. 05., 05. 06., 19. 06., 03. 07., 17. 07., 31. 07., 14. 08.,
28. 08., 11. 09., 25. 09., 09. 10., 23. 10., 06. 11., 20. 11., 04. 12. a 18. 12. 2019.

Termíny svozu bioodpadu (sudý týden):

POZOR ZMĚNA!

středa 03. 04., 17. 04., 01. 05., 15. 05., 29. 05., 12. 06., 26. 06., 10. 07., 24. 07., 07. 08., 21. 08.,
04. 09., 18. 09., 02. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11. a 27. 11. 2019.
Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí.
Termíny svozu kontejnerů na papír: každou středu.
Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x za 4 týdny.
Kontejner na textil je svážen dle potřeby – v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě tel.
516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.
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 (vše co je na elektřinu
nebo baterie),
 Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,
 Použité rostlinné oleje v uzavřených PET láhvích.
Tyto odpady můžete KAŽDÝ PÁTEK v čase 16:30 – 17:30 odevzdávat v garáži OÚ Horky.
Termín sběru nebezpečného odpadu (barvy, laky, spreje, léky apod.) je 19. 04. a 18. 10. 2019 vždy v čase 16:30 –
17:30 před budovou OÚ Horky. Nebezpečné odpady lze odevzdávat pouze ve dvou termínech v roce (takto
stanovuje zákon). Vzhledem k povaze nebezpečného odpadu nelze odevzdávat nebezpečný odpad
v průběhu celého roku. Děkujeme za pochopení.
Ukliďme Česko letos spolupořádáme v sobotu 06. 04. 2019. V 09:00 se mohou hlásit zájemci před budovou OÚ
Horky.
Kontejner na rozměrný odpad bude umístěn za budovou OÚ Horky v sobotu a neděli 06. – 07. 04. 2019.
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Výlet do divadla
Obecní úřad Horky i v letošním roce uspořádá pro občany obce zájezd pro dospělé, a to na
muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar
Odjezd je plánován v neděli 19. 05. 2019 ve 12:00 z autobusové zastávky u čerpací stanice PHM.
Začátek vystoupení je v 15:00 v Hudebním divadle Karlín – Praha 8.
Délka představení je 2 hodiny a 20 minut vč. přestávky.
Přihlášky na zájezd přijímáme v kanceláři OÚ Horky každé pondělí od 16 do 18 hodin, oproti
složení nevratného příspěvku na vstupné ve výši 200,-- Kč. Rozhoduje čas přijetí přihlášky.

Výlet pro děti
I pro děti uspořádáme zájezd, a to v letošním roce do rodinného parku Robinson Jihlava.
Odjezd je plánován v sobotu 11. 05. 2019 v 09:00 z autobusové zastávky u čerpací stanice PHM.
Odjezd z Jihlavy bude přibližně v 16:00. Přihlášky na zájezd přijímáme v kanceláři OÚ Horky každé pondělí
od 16 do 18 hodin, oproti složení nevratného příspěvku ve výši 100,-- Kč. Rozhoduje čas přijetí přihlášky.

Dále plánujeme
Odečet stavů vodoměrů proběhne v sobotu 23. 03. 2019, případně lze stav nahlásit SMS na 608 966 943.
Pálení čarodějnice se zábavnými úkoly pro děti v úterý 30. 04. 2019 od 17:00 na fotbalovém hřišti. Špekáčky
zajištěny.
Noc kostelů v celorepublikový termín, který vychází na pátek 24. 05. 2019 od 17:00 v kostele s hudebním
vystoupením pana Petra Mináře.
Dětský den je plánován na neděli 02. 06. 2019 od 15:00 na fotbalovém hřišti.
Letní kino máme zarezervováno na pátek 30. 08. 2019 od 20:30 na tribuně fotbalového hřiště.

Tvořivá dílnička
Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Přijďte se podívat na krásné práce horeckých dětí. Výstavička je i prodejní, některé věci si můžete odnést domů
a tím přispět dětem na další tvoření.
V sobotu 6.4.2019 od 15:30 do 17:00 na obecním úřadě Horky
Těší se na Vás Eva Brebisová a Jana Vágnerová
Tvořivá dílnička probíhá každý týden vždy ve čtvrtek až do konce května.
Pro menší děti od 16 hodin do 17 hodin.
Pro větší děti od 17 hodin do 18 hodin.

Pedikúra na Horkách
Od začátku roku pořádá paní Eva Brebisová pedikúru v prostorách Obecního úřadu Horky.
Provozní doba je na objednání. Cena za pedikúru je 200,Kontakt: tel.: 735 120 829
mail:
eva.brebisova@seznam.cz
web:
salon-eve5.webnode.cz
fb:
Salon Eve
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Obyvatelstvo
Počet obyvatel celkem:
Počet obyvatel do 5 let
Počet obyvatel 5 - 9 let vč.
Počet obyvatel 10 - 14 let vč.
Počet obyvatel 15 - 17 let vč.
Počet obyvatel do 18 let:
Počet obyvatel 18 - 19 let vč.
Počet obyvatel 20 - 29 let vč.
Počet obyvatel 30 - 39 let vč.
Počet obyvatel 40 - 49 let vč.
Počet obyvatel 50 - 59 let vč.
Počet obyvatel 60 - 69 let vč.
Počet obyvatel nad 70 let:
Počet obyvatel 70 - 79 let vč.
Počet obyvatel 80 - 89 let vč.
Počet obyvatel 90 - 92 let vč.
Počet žen:
Počet mužů:
Průměrný věk:

01. 03.
2019
410
35
29
17
7
88
2
47
54
60
63
47
49
24
21
4
209
201
41,22 let

Hana Banovčanová
Rodná Zem
Pověz mi, pověz rodná zem,
zda tvoje srdce
v mé hrudi nenesem
Pověz mi, pověz rodný kraji,
že tvé písně se krásně rozléhají,
po cestách tvých jsem chodila,
s milým jsem se vodila
Pověz mi vesnice má milá,
proč s podzimem se ráda vracím
i když jsem daleko od tebe byla,
jsem jako stěhovaví ptáci
Pověz mi domove můj,
proč tě v srdci nosím,
jsi tady vždy, dál při mně stůj,
o to tě nyní prosím

Uzavírky
I v letošním roce naše okolí čeká několik dopravních omezení, první informace již máme k přechodné
úpravě provozu na sil. č. I/38 mezi obcemi Horky a Golčův Jeníkov, z důvodu opravy povrchu vozovky.
Oprava bude rozdělena do 3 etap z toho 1. a 2. etapa s úplnou uzavírkou okolních silnic III. třídy.
Délka omezeného úseku:
1. etapa – cca 730 m (staničení km 113,289 – 112,634)
2. etapa – cca 780 m (staničení km 112,634 – 111,934)
3. etapa –
250 m (staničení km 109,814 – 109,992)
Délka objízdné trasy:
1. etapa – cca 8,8 km
2. etapa – cca 2,9km
3. etapa – bez vedení objízdné trasy
Navržená objízdná trasa:
1. etapa – sil. č. I/38, II/345, III/3456, III/3459
2. etapa – sil. č. I/38, III/33727, III/33726
3. etapa – bez vedení objízdné trasy
Termín omezení: 08. 04. – 16. 06. 2019
1. etapa – 08. 04. – 05. 05. 2019
2. etapa – 06. 05. – 02. 06. 2019
3. etapa – 03. 06. – 16. 06. 2019
Na další stránce je situační plánek k těmto dopravním omezením.
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