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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední letošní Zpravodaj obce Horky. Konec roku bývá obdobím, kdy bilancujeme,
co se nám letos podařilo uskutečnit, a vznikají plány na další období.
V letošním roce proběhly obvyklé každoročně pořádané akce, jako je maškarní průvod v obci, dětský
karneval, vítání občánků, opékání vuřtů na místním hřišti a akce spojená se Dnem dětí. Uspořádali jsme 10.
Obecní ples, veřejnou brigádu a úklid obce, Noc kostelů a bude Adventní koncert. Byly také organizovány
autobusové výlety pro děti a dospělé. Co se týká prací na infrastruktuře obce, byla provedena pravidelná údržba
veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a zřízena vpusť do dešťové kanalizace v místní komunikaci
ke hřišti. Byla také provedena oprava vnitřní omítky v kostele sv. Václava.
Po letošních komunálních volbách začalo pracovat zastupitelstvo obce v částečně obnovené sestavě. Bývalý
starosta obce Ing. Jan Veselka a pokladní paní Libuše Půhonná se rozhodli v novém období již nekandidovat.
Ing. Veselka pracoval v místním zastupitelstvu od roku 1990 nejprve jako místostarosta a od roku 1994 jako
starosta obce. Za tuto dobu vykonal velkou práci ve vedení obecního zastupitelstva a jako účetní obce. Paní
Půhonná pracovala v zastupitelstvu od roku 1994. Oběma patří velké uznání a poděkování za jejich činnost,
kterou pro obec během tohoto dlouhého období vykonali.
V příštím volebním období nás nečeká žádná velká investiční akce, protože základní infrastruktura obce byla
již vybudována. Bude potřebné postupně obnovit kabelové vedení veřejného osvětlení směrem k nádraží, protože
se zde vyskytují časté závady. V případě dostatku finančních prostředků budou opraveny některé části místních
komunikací. Je v plánu také vybudování dětského hřiště v nové zástavbě. Chceme také zlepšit formu informování
občanů o všech aktuálních akcích. Kromě hlášení obecního rozhlasu mohou být aktuální zprávy zasílány formou
SMS na mobilní telefon, případně na emailové adresy občanů. Máme i funkční webové stránky obce a existuje
i možnost umístit příspěvky na Facebook. Z důvodů možnosti lepší dostupnosti informací je na konci zpravodaje
formulář pro možnost zadání kontaktů občanů pro tuto formu informování.
A co se týká námětů pro širší zapojení občanů do dění v obci? Je zde jistě řada námětů pro realizaci.
V minulém období bylo organizováno pravidelné cvičení žen v prostorách obecního úřadu. Nestálo by za úvahu
obnovit tuto nebo podobnou činnost? Jsou jistě i další možnosti. Zde bychom přivítali širší aktivitu občanů.
Každý návrh, který přispěje k širšímu zapojení obyvatel, bude zastupitelstvem posouzen a dle možností může
být i finančně podpořen. Pro podporu vzniku námětů obecní zastupitelstvo připravuje možnosti pro neformální
setkávání s občany obce.
Závěrem chci popřát všem našim občanům, aby se v naší obci cítili dobře a byli rádi, že jsou obyvateli Horek.
Přeji spokojené prožití Vánoc a úspěšné vykročení do nového roku.

Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014
proběhly v naší obci volby do
obecního zastupitelstva na další
volební období 2014 – 2018. Do
nového volebního období již
nekandidovala pokladní obce
paní Libuše Půhonná a starosta
obce Ing. Jan Veselka.
Výsledky voleb do obecního
zastupitelstva 2014:
Počet zapsaných voličů – 327
Voleb do zastupitelstva obce se
zúčastnilo 193 voličů tj. 59,02 %
Platných hlasů do zastupitelstva
obce bylo odevzdáno 193.

Jednotliví kandidáti obdrželi
následující počty hlasů:
(seřazeno dle vylosovaného čísla
na hlasovacím lístku)
Kateřina Veselá 154 hlasů
Pavel Cháma ODS 105 hlasů
Květoslav Rajm ČSSD 97 hlasů
Martina Zajícová 46 hlasů
Ing. Jaroslav Uhlíř 149 hlasů
Iveta Mašková 151 hlasů
Luboš Kruml 155 hlasů
Ing. Antonín Hejzlar 174 hlasů
Lenka Kodešová 120 hlasů

Nově zvolení zastupitelé si na
ustavující schůzi dne 3. 11.
2014 zvolili:

Zvoleni byli:
Ing. Antonín Hejzlar, Luboš
Kruml, Kateřina Veselá, Iveta
Mašková, Ing. Jaroslav Uhlíř,
Lenka Kodešová a Pavel Cháma.

Úřední hodiny:
Pondělí 16:00 – 18:00
Středa 16:00 – 18:00

Různé

Starosta obce
Ing. Jaroslav Uhlíř
Místostarostové obce
Ing. Antonín Hejzlar
Iveta Mašková (pokladní)
Předsedy výborů
Pavel Cháma (kontrolní)
Lenka Kodešová (finanční)

Pokladní je přítomna v pondělí.

Poplatky za likvidaci odpadů

-

Mikulášská nadílka s rozsvícením
vánočního stromečku se koná v sobotu
6. 12. 2014 od 16:00 u obecního úřadu.

Výše poplatků za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu se pro rok 2015 nemění.

-

Adventní koncert se koná v neděli 14. 12.
2014 od 16:00 v kostele sv. Václava.

Poplatky budou vybírány v lednu v úředních
hodinách (pondělí a středa 16:00 - 18:00).

-

Dětský karneval je plánován na sobotu
24. 1. 2015 od 15:00.

-

Maškarní průvod obcí se plánuje na
sobotu 14. 2. 2015 od 12:30.

-

Výroční schůze TJ Slovan Horky se koná
v pátek 23. 1. 2015.

-

Výše poplatku ze psů se pro rok 2015
nemění. Poplatek ve výši 50,-- Kč za
každého psa bude vybírán společně
s poplatky za likvidaci odpadů.

Zpravodaj
obce Horky č. 4/2014 vyšel dne 1. 12. 2014 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

Poplatek platí:
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, rodinný dům, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba;
má-li ke stavbě určené k rekreaci vlastnické právo více
osob, jsou osoby povinny platit poplatek společně
a nerozdílně ve výši 600,--Kč
Ceník poplatků:
Pokud je v rodinném domku přihlášena jedna osoba
k trvalému pobytu poplatek činí 550,-- Kč
Titulek popisující
obrázekdvě
neboa více
Pokud jsou v rodinném domku
přihlášeny
grafiku
osob k trvalému pobytu poplatek činí 1.100,-- Kč

Od poplatku se osvobozují:
Osoby, které mají trvalý pobyt na adrese OÚ
a osoby, které trvale žijí v cizím státě.

Obecní úřad Horky Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

ADVENTNÍ
KONCERT

s rozsvícením vánočního
stromečku

s vystoupením Petra Mináře
a zpíváním vánočních koled

sobota
6. prosince 2014
od 16:00

neděle
14. prosince 2014
od 16:00

u obecního úřadu Horky

v kostele sv. Václava
Vstupné dobrovolné

.

Zastupitelstvo obce Horky přeje všem spoluobčanům krásné
prožití Vánoc, pracovní, osobní a rodinnou spokojenost a
pevné zdraví v roce 2015

Přihlašuji se k odběru informačních SMS: ANO - NE
Přihlašuji se k odběru informačních e-mailů: ANO - NE
Jméno a příjmení:

Telefon:

Adresa: Horky č.p.:

E-mail:

Na Horkách dne:

Podpis:

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a jejich ochranu ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Tyto
budou
využity
pouze OÚ Horky k rozesílání
Titulekúdaje
popisující
obrázek
nebo grafiku
informací. Zasílání informací je zdarma a lze kdykoliv zrušit.
Přihlášku lze odevzdat do poštovní schránky obce (umístěna u OÚ) nebo na e-mail: ouhorky@email.cz
Přihláška je také dostupná v elektronické podobě na webových stránkách obce a na Facebooku.
www.horkyucaslavi.cz
www.facebook.com/horkyucaslavi

