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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
Právě se k Vám dostalo druhé číslo obecního zpravodaje v letošním roce.
Nejprve krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím. Jaro bylo ve znamení kulturních,
společenských a sportovních akcí. Uskutečnil se výlet pro děti, návštěva divadelního
představení v Praze, tradiční pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, dětský den a turnaj
starých gard ve fotbale. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili při
pořádání a organizačním zajištění těchto akcí.
Co nás čeká v následujícím období? V letních měsících proběhne oprava části chodníku
od křižovatky silnic I/38 a III/33825 v délce asi 10 metrů (k přechodu). Po dobu opravy bude
omezen průchod v rekonstruované části chodníku. Dále vyhlašujeme výběrové řízení
na zhotovitele veřejné zakázky „Horky-rekonstrukce místní komunikace na p.č. 2676“ od nové
čtvrti rodinných domů k silnici I/38. Tam předpokládáme, že práce budou zahájeny začátkem
měsíce září a potrvají přibližně 8 týdnů.
Za dveřmi je léto, čas prázdnin, pohody, krásného počasí, koupání a odpočinku. Do tohoto
období přeji mnoho nezapomenutelných zážitků a klidné a spokojené časy.
Ing. Antonín Hejzlar
starosta obce Horky

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Vladislavu Malíkovi a zejména panu Květoslavu
Samkovi za skvěle odvedenou práci u přechodu na hlavní křižovatce silnice I/38 v naší obci.
Každé ráno dbali na bezpečný přechod našich dětí přes hlavní silnici. Na bezpečnost dohlíželi
za každého počasí 5 dní v týdnu a to po celý školní rok. Velmi si vážíme jejich práce a hlavně
ochoty a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce. Děkujeme.
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Plánované akce
Letní radovánky během prázdnin a dovolených jsou sice ještě před námi, ale my
už plánujeme, co pro Vás připravíme na podzim. A nebude toho málo.
30. srpna - Letní Kino
Rozloučit s prázdninami se můžeme společně od 20:30 u veselé animované pohádky "Mimi
šéf", která dozajista pobaví nejen děti, ale i dospělé. A abychom si letní kino letos pořádně
užili, rozhodli jsme se zařadit po pohádce ještě jeden film pro dospělé, který letos v kině trhal
rekordy v návštěvnosti - "Bohemian Rhapsody" od 22:30. Promítáme na fotbalovém hřišti.
21. září - Václavská zábava
Hned v září to spolu pořádně roztočíme na Václavské zábavě. Pojďte s námi zaplnit nově
opravený sál obecního úřadu, pobavit se s přáteli a užít si Václavskou zábavu s hudbou
a tancem. Začínáme ve 20:00 hodin. Předprodej vstupenek v červenci a srpnu v kanceláři OÚ
za 100,-- Kč/osoba. Vstupné na místě bude 150,-- Kč/osoba.
říjen - Divadelní představení
Konec října už bývá začátkem plískanic a deštivého počasí. Proto bychom chtěli, letos už
podruhé, dětem zpříjemnit jedno víkendové odpoledne krásnou pohádkou z repertoáru
Divadla Úsměv. Přesné datum a výběr pohádky zatím ladíme a budeme Vás o něm
informovat později. Zvané jsou nejen děti, ale i dospělí.
2. listopadu - Lampionový průvod
V listopadu bychom chtěli v obci uspořádat v pořadí již 2. lampionový průvod. Děti nás mohou
opět postrašit svými děsivými kostýmy čarodějů, dýní, kostlivců, duchů…. Každý odvážlivec je
v našich řadách vítán. Naše heslo zní: "Máme pro strach uděláno". Bližší informace k chystané
akci Vám opět přineseme později, protože do listopadu naštěstí zbývá ještě nějaký ten pátek.
Srdečně Vás zveme na všechny plánované akce.
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Termíny svozu odpadů v roce 2019
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (lichý týden): středa 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): středa 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 18. 10. 2019 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.

Brigáda na Horkách
Obecní úřad přijme na letní brigádu studentku/studenta na pomocné úklidové práce
v katastru obce. Pracovní úvazek podle dohody, odměna 100,- Kč/hodina. Případní zájemci
ať se osobně hlásí v pondělí 01. 07. 2019 v 16:00 v kanceláři obecního úřadu.
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Stavění - kácení máje !!
Tato tradice, která byla v obci Horky v minulosti oblíbenou akcí se podařila v letošním roce
opět obnovit. Poslední dubnový den byla májka slavnostně vztyčena a obdivována. Barvami
byla sladěna do modré a žluté, což jsou barvy fotbalového týmu Slovanu Horky. Ověnčený
strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Jak je zvykem, tak si okolní vesnice majky
kradly. Ta naše se úspěšně podařila ochránit před napadením vtipálků z okolí. Se stavěním
máje je spjata i oslava kácení. Ta byla v duchu pořádání taneční zábavy a vylosování
výherce. Všem přítomným se akce líbila a všichni aktéři pevně věří, že obnova tradice bude
v naší malé, ale malebné vesničce pokračovat. Autor článku Lenka Kodešová.

Turnaj starých gard
V sobotu 15. června 2019 se na fotbalovém hřišti na Horkách uskutečnil turnaj starých gard,
kde nastoupili hráči starší 35 ti let. Na turnaji se představili fotbalisté z týmů Bratčice, Potěhy,
Tupadly a Horky. Během celého dne byl k vidění zajímavý fotbal, i když už hráčům chyběla
rychlost a v některých případech přebývalo nějaké to kilo. Přesto všichni hráči předvedli
to nejlepší, co jim věk a zdraví dovolilo. Turnaj splnil všechna očekávání. Fotbalisté veteráni
se setkali se svými spoluhráči a soupeři, zavzpomínal na zašlou slávu a proběhli se.
Výsledky turnaje:
Pořadí týmů: 1. Potěhy
2. Horky
3. Bratčice
4. Tupadly
1. Koudelka Jindra - Nejlepší brankář
2. Bubák Radek - Nejlepší střelec
3. Šulc Aleš - Nejlepší hráč
4. Moravec Lojza - Nejstarší hráč
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Květen patřil výletům!
Kdo chtěl, mohl s námi vyrazit druhou květnovou sobotu do největšího zábavního parku na
Vysočině. Na ostrově zábavy se musí bavit snad všichni. A Robinsonem? Tím byl každý z nás.
Malý, velký - zábavy bylo dost pro všechny. Spousta trampolín, prolézaček, skluzavek,
lanových atrakcí. V jednu chvíli jste se mohli ocitnout pod palbou pěnových míčků a vzápětí
se z vás stal hráč NHL nebo šampion ve střelbě na terč. Nadšenci závodního adrenalinu mohli
zase poměřit své síly v závodě motokár. Zábavy bylo zkrátka tolik, že se dětem z ostrova vůbec
nechtělo. A protože nebylo kam spěchat, mohli jsme si celý den do sytosti užít.
O týden později si přišli na své nadšenci a milovníci muzikálů. Autobus nás tentokrát zavezl
přímo před Karlínské divadlo, a protože jsme měli ještě více jak hodinu k dobru, mohli jsme čas
před začátkem představení využít každý po svém. Někdo si dopřál lahodnou odpolední kávu
v kavárně u divadla, jiní zavítali do nedalekého ovocného baru Světozor na zmrzlinový pohár
nebo chlebíček a ti nejrychlejší z nás stihli i nějaký ten nákup v nedalekém obchodním centru.
V 15:00 hodin jsme už ale všichni seděli pohodlně v sedačkách Karlínského divadla a mohli
jsme obdivovat výkony hlavních hrdinů muzikálu Jesus Christ Superstar v podání Václava
Noida Bárty, Báry Basikové, Romana Tomeše, Ondřeje Brzobohatého a dalších. Doufáme,
že si všichni účastníci výletu strávené odpoledne v Praze užili, protože o to nám šlo především.

Westernový dětský den
Jako každý rok i letos jsme společně s dětmi oslavili "Dětský den" u nás v obci. Tentokrát poprvé
tematicky. Pro děti byly připraveny různé disciplíny a soutěže. Za jejich odvahu, zručnost
a krásné masky byly děti po zásluze odměněny.
Kolem druhé hodiny odpolední zavítali do našeho westernového městečka strážníci Policie
ČR, kteří nám ukázali, jak skvěle jsou vycvičeni policejní psi.
Okolo půl páté mohli zase návštěvníci shlédnout umění westernového ježdění pod vedením
pana Jaromíra Kaňky a jeho dcery Lucie. Ti na místě předvedli ukázky westernové jízdy i práci
se šavlí. Došlo i na stínání hlav. Naštěstí byly melounové. V průběhu dne si mohly děti navíc
koně pohladit, nakrmit je, ale především se na nich zdarma povozit.
Po celou dobu dětského dne pečovala o obličeje našich nejmenších tatérka Eva (paní
Brebisová), která dětem na tvářích vykouzlila nádherné obrázky koní, hadů, draků.
Došlo i na hromadné přepadení dostavníku, který neřídil nikdo jiný, než náš známý šerif pan
Ing. Antonín Hejzlar. Naštěstí se nám podařilo šerifa ze spárů krvelačných banditů zachránit, a
tak může v naší obci i nadále udržovat pořádek a spravedlivě úřadovat.
Možná jste zaznamenali, že jsme letos našemu dlouholetému pořadateli dětských dnů,
Slovanu Horky, dopřáli zaslouženou dovolenou a akci jsme se tentokrát pokusili zorganizovat
sami. Tak trochu jinak a po svém. A jestli se nám to povedlo? To už musíte posoudit sami.
Obrovské díky patří všem dobrovolníkům, kteří se na realizaci dětského dne podíleli.
Děkujeme
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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

Hana Banovčanová

Kadeřnictví

Lípa

Dámské, pánské, dětské

Jak krásný strom tady stojí,
kvete krásně a hodně voní,
včeliček na něm je velice,
je chloubou naší vesnice.

Ladislava Faulová
Horky 141
Tel: 608 229 838

Včeličky sbírají med a pyl
až večer odletí,
snad tam ještě zbyl.
V jejich nebes zlatém nasycené,
s níž pozdrav slunce dolů ve stín kane,
já jak poutník tuším kraje požehnané,
a kvetoucí kdes v budoucnosti sněné.
Tu lípu zasadil před věky,
muž, který tady žil,
na důkaz svojí lásky veliký,
aby po něm vzpomínky po čase kousek zbyl.

Pracuji s kosmetikou

Jdu si nasbírat také květ,
lípový čaj si udělám hned,
jak je dobrý, velice si pochutnám,
to musím pověděti vám.

Pracovní doba dle objednávek
Těším se na Vás

Vítání nových občánků naší obce
V neděli 9. června 2019 jsme v místním sále obecního úřadu přivítali sedm nových občanů naší
obce. Společně se svými rodiči nebo blízkou rodinou jsme uvítali děti narozené v letech 2018
a 2019. Jsou to Andrea Šostková, Jakub Vlach, Agáta Pejzlová, Radim Svoboda, Jakub
Dalešický, Pavel Nalezinek a Anna Trojanová.
Všem dětem přejeme hodně zdraví, úspěchů a spokojené rodinné zázemí, rodičům hodně
radosti a spokojenosti z jejich potomků.
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