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Zpravodaj obce Horky č. 1/2018 vyšel dne 11. 12. 2018 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,
do Vašich rukou se dostává předvánoční Zpravodaj obce Horky. Závěr roku je obdobím, kdy
hodnotíme uplynulou dobu, kdy přijímáme svá předsevzetí a plánujeme čas budoucí.
V letošním roce proběhly v obci tradiční akce, na kterých se organizačně podíleli všichni
zastupitelé, členové TJ Slovan Horky a samozřejmě i mnoho dobrovolníků. Kromě akcí jako jsou maškarní
průvod obcí, dětský karneval, dětský den, vítání nových občánků, výlety pro děti a dospělé, se poprvé
uskutečnilo promítání pohádky v letním kině, které bylo spojeno s rozloučením dětí s prázdninami.
Ovšem zdaleka největší kulturní a společenskou událostí byla oslava 400. výročí konání bitvy u Čáslavi.
Oslavy v naší obci probíhaly ve dnech 14. - 16. září 2018. Celá akce se uskutečnila pod záštitou
hejtmanky Středočeského kraje paní Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a senátora Ing. Jaromíra
Strnada. Na pořádání rekonstrukce bitvy se podílelo mnoho organizací, dobrovolníků a občanů. Velký
zájem dokládá, že akce proběhla úspěšně a k plné spokojenosti účinkujících, návštěvníků
a organizátorů. V souvislosti s tím nelze nevzpomenout na pana Ing. Jaroslava Uhlíře, bývalého starostu
obce a dlouholetého zastupitele, který byl duchovním otcem celé akce.
Na podzim letošního roku, v termínu 5. a 6. října 2018, proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Jsem velice rád, že se mezi kandidáty objevily nové a mladé tváře, které jsou příslibem do následujících
let. Uvolněné místo, po zemřelém starostovi panu Ing. Jaroslavu Uhlířovi, nakonec zaujala paní Petra
Mužíková. Všichni ostatní zastupitelé obhájili svůj mandát a mohou v zastupitelstvu obce pracovat další
čtyři roky. Tímto bych chtěl vyzvat i Vás, ostatní občany naší obce, k aktivní spolupráci s námi zastupiteli.
Vždyť prosazování smysluplných nápadů, podílení se na veřejném životě v obci by mělo být zájmem
všech nás, kteří zde žijeme.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidný a pohodový zbytek roku a v novém roce mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Antonín Hejzlar
starosta obce Horky
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018
proběhly v naší obci volby do
obecního zastupitelstva na další
volební období 2018 – 2022. Do
nového volebního období
Výsledky voleb do zastupitelstva
obce jsou následující:
Počet zapsaných voličů byl 312.
Voleb do zastupitelstva obce se
zúčastnilo 210 voličů tj. 67,31 %
(volební účast v roce 2014 byla
59,02 %).
Platných hlasů do zastupitelstva
obce bylo odevzdáno 1.229 na
209
platných
hlasovacích
lístcích.
Ze 12 kandidátů se volilo 7
zastupitelů.

Jednotliví
kandidáti
následující počty hlasů:
Ing. Antonín Hejzlar
Iveta Mašková
Kateřina Veselá
Pavel Cháma, DiS.
Luboš Kruml
Lenka Kodešová
Bc. Petra Mužíková, DiS.
Mgr. Lenka Faulová
Ivana Půhonná, DiS.
Ing. Jana Vágnerová
Martina Zajícová
Roman Štainer

obdrželi
190
162
159
151
140
111
99
59
48
45
45
20

Nově zvolení zastupitelé obce
si na ustavující schůzi
zastupitelstva dne 2. 11. 2018
zvolili:
Starosta obce
Ing. Antonín Hejzlar
Místostarostové obce
Iveta Mašková
Pavel Cháma, DiS.

Předsedy výborů
Luboš Kruml (kontrolní)
byli Kateřina Veselá (finanční)

Do obecního zastupitelstva
zvoleni:
Ing. Antonín Hejzlar, Iveta Mašková,
Kateřina Veselá, Pavel Cháma, DiS., Pokladní obce:
Luboš Kruml, Lenka Kodešová Iveta Mašková
a Bc. Petra Mužíková, DiS.

Sportovní, kulturní

Poplatky pro rok 2019

a společenské akce

Výše poplatků se pro rok 2019 nemění.

-

15. 12. 2018 od 16:00 Adventní koncert,
kostel sv. Václava

-

29. 12. 2018

Vánoční turnaj
ve stolním tenise

-

leden 2019

Degustace vín
Vinařství Emil Štohandl

-

08. 02. 2019

Výroční schůze
TJ Slovan Horky

-

09. 02. 2019

Dětský karneval

-

16. 02. 2019

Maškarní průvod obcí
a Maškarní zábava

31. 12. 2018 bude OÚ Horky uzavřen

Poplatek za odpady se platí:
500,- Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v obci,
500,- Kč za nemovitost určenou k bydlení, ve které není
přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet obce Horky
č. 14025161/0100 s variabilním symbolem 2019XXX
(XXX = číslo popisné; symboly se doplní nulami) např. číslo
popisné 13 použije variabilní symbol 2019013.
Poplatek ze psů
Za každého psa je majitel povinen uhradit poplatek ve výši
50,-- Kč.
Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet obce Horky
č. 14025161/0100 s variabilním symbolem 3019XX (XX = číslo
psí známky; symboly se doplní nulami) např. majitel psa se
psí známkou 13 použije variabilní symbol 301913.
Majitelé nových nebo dosud neregistrovaných psů v obci
Horky si mohou psí známky vyzvednout v kanceláři OÚ
popisující
obrázek
nebo
Horky. Psí známky přidělené Titulek
v roce
2018 jsou
platné
grafiku
neomezeně a jsou vázány na majitele psa.
Poplatky budou také vybírány v lednu každé pondělí
v úředních hodinách (16:00 - 18:00).
Platby na účet obce zadávejte v období 01. – 31. 01. 2019,
platby připsané v roce 2018 budou vráceny zpět.
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Návrh rozpočtu na rok 2019

Odpa

2310
2321
3392

Pol
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
1111
1112
1113
1114
1211
1334
1340
1341
1361
1381
1511
4112
3122
3122
2119

3429

2111

3613

2xxx

3632
3639
3722
3725
3726
6310

2111
2xxx
2111
2xxx
2111
2142

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Daň z příjmů FO placená plátci
Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů PO
DPH
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Poplatek za připojení vodovodu
Poplatek za připojení kanalizace
Zájmová činnost v kultuře – vybrané vstupné,
příspěvky
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vybrané
vstupné z kulturních a společenských akcí
Nebytové hospodářství – pronájem pozemků,
nemovitostí
Pohřebnictví – poplatky za hroby, hrobová místa
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svor komunálního odpadu (baterie, kov..)
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Příjmy z podílů na zisku a dividend (úroky)
CELKEM PŘÍJMY

5.419.400,00
418.650,00
8.000,00
64.500,00
1.200.000,00
25.000,00
120.000,00
1.000.000,00
2.400.000,00
17.200,00
200.000,00
4.200,00
3.000,00
30.000,00
420.000,00
64.500,00
2.000,00
6.000,00
11.300,00
20.000,00
238.900,00
20.000,00
12.100,00
5.000,00
85.000,00
12.000,00
14.350,00
5.910.550,00
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Odpa
2212
2292

Pol

3111
3113
3314
3319
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3514
3522
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3745
4341
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399

6130

VÝDAJE
Místní komunikace - opravy
Dopravní obslužnost – příspěvek na autobusovou
dopravu
Mateřské školy – příspěvek, věcné dary
Základní školy – balíčky pro děti v 1. třídě
Knihovnické činnosti
Ostatní záležitosti kultury - květiny
Zájmová činnost v kultuře – nákup služeb, energií
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků –
jubilea, vítání občánků
Sportovní zařízení v majetku obce – dětské hřiště
Ostatní tělovýchovná činnost – TJ Slovan Horky
Využití volného času dětí a mládeže – tvořivá dílna
Ostatní zájmová činnost – zájezdy, degustace, setkání
Transfuzní služba – dárci krve
Příspěvek MN Čáslav
Veřejné osvětlení – opravy, elektrická energie
Pohřebnictví - hřbitov
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby – označení hrobů, hrobových míst
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální pomoc – dar pozůstalým
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí – odměny, cestovné, školení
Činnost místní správy – služby, energie, provoz
Služby peněžních ústavů – poplatky bance
Pojištění majetku
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
CELKEM VÝDAJE

REKAPITULACE
Celkem příjmy
Celkem výdaje
Saldo: Příjmy - výdaje

Odpa

Pol
8124

FINANCOVÁNÍ
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů a půjček
CELKEM FINANCOVÁNÍ
Rozpočet pro rok 2019 je navrhován jako vyrovnaný.

2.714.522,00
60.044,00
42.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
45.100,00
25.000,00
72.000,00
43.400,00
32.500,00
94.610,00
10.000,00
5.000,00
130.000,00
8.000,00
30.000,00
11.000,00
6.000,00
3.500,00
503.000,00
183.004,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
432.300,00
487.750,00
13.000,00
20.000,00
147.820,00
5.154.550,00

5.910.550,00
5.154.550,00
+756.000,00

-756.000,00
-756.000,00
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Termíny svozu odpadů v roce 2019
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 12. 12. a 26. 12. 2018,
09. 01., 23. 01., 06. 02., 20. 02., 06. 03., 20. 03., 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., 27. 11.,
11. 12. a 25. 12. 2019.
Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 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. a 20. 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 (nejbližší svoz skla je v pátek 28. 12.
2018 a tetrapaku v úterý 01. 01. 2019).
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.
V pátek 28. 12. 2018 bude také otevřeno.
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.
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Tvořivá dílnička
Od ledna 2019 bude dílnička zase každý týden ve čtvrtek až do konce května.
Pro menší děti od 16 hodin do 17 hodin.
Pro větší děti od 17 hodin do 18 hodin.
Začínáme ve čtvrtek 10. ledna 2019.
Na všechny malé tvořílky se moc těšíme.
Eva Brebisová a Jana Vágnerová
Brebisová: 735 120 829
Vágnerová: 608 442 284

Pedikúra na Horkách
Od ledna 2019 budu mít možnost poskytovat službu pedikúra v naší obci Horky. OÚ Horky
umožní provozovat pedikúru v prostorách Obecního úřadu jeden den v měsíci, vždy
v dopoledních hodinách. První možný termín je 18. 01. 2019.
Provozní doba bude na objednání. Neváhejte mě tedy kontaktovat co nejdříve, ať mám
představu o počtu zájemců. Pokud by byl větší zájem, můžeme termíny přidat.
Cena za pedikúru je 200,Těším se na setkání s Vámi. Eva Brebisová
Kontakt: tel.:
mail:
web:
fb:

735 120 829
eva.brebisova@seznam.cz
salon-eve5.webnode.cz
Salon Eve
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Hana Banovčanová
Vánoce
V tmách čekáme tvůj Kriste jas,
nechť tvoje hvězda vede nás,
když zimní cestou jdem.
OÚ Horky Vás srdečně zve na

Ty rok co rok jsi přicházel

ADVENTNÍ
KONCERT

tys naší bídou s námi šel

s vystoupením Žesťového
souboru Rolnička
v sobotu 15. 12. 2018 od 16:00
Kostel sv. Václava, Horky

ve světě ztrápeném.
Dej poznat ve vánoční dny
víc nežli prázdné, klamné sny,
zjev pravdu prosíme.
Sám obrať k nám svůj obličej
a radost místo smutku dej,
jež v sobě nosíme.
Snad bude někdy cesta zlá,

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

kdo s tebou jde ten odolá
a bude vítězem.
Jen dej nám Pane pokoj svůj
a na cestě nás posiluj,
když úzkou cestou jdem.

