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První informace se týká kanalizace.
Ke dni 1.1.2022 byla uzavřena smlouva o pronájmu a pachtu na provoz kanalizace a ČOV v obci
Horka I se společností VHS Vrchlice-Maleč. Tato společnost bude provozovat i opravovat
kanalizaci včetně domovních čerpacích jímek. Pro všechny je tato služba bezplatná, s výjimkou
případů, kdy poruchu způsobí majitel nemovitosti. Z tohoto pohledu se tedy pro Vás nic nemění.
Změna je pouze v placení stočného. V průběhu roku 2022 Vás osloví společnost VHS a sepíše
s Vámi novou smlouvu o stočném. Bude se jednat o obdobu smlouvy jako na vodné. Cena stočného
bude vycházet z platného ceníku společnosti VHS pro rok 2022 a směrného čísla daného zákonem,
které je 35 m3 na osobu a rok. Výpočet stočného za rok 2022 tedy je 46,96 Kč/m3 x 35 m3 =
1 643,60 Kč s DPH na osobu s trvalým bydlištěm, nebo na nemovitost bez trvalého bydliště. Ten,
kdo prokáže, že má celý dům napojen na vodovod, může platit stočné podle odebraného množství
vody. Všechny poruchy na vodovodu a kanalizaci si hlaste sami na dispečink společnosti VHS.
Telefonní čísla jsou: 800 505 585 bezplatné číslo
602 493 706

Druhá informace se týká odpadů
Předně bychom chtěli poděkovat všem, kteří řádně třídí odpad a dodržují nastavená pravidla. Obec
vydává ročně nemalé peníze za odvoz odpadu a poplatky, které vybírá, zdaleka tyto náklady
nepokryjí. Jsou však mezi námi tací, kteří tyto pravidla nerespektují. Mezi největší nešvary patří
např. odložení objemového nebo kovového odpadu na místo pro tříděný odpad a to třeba týden po
svozu objemového odpadu. Dále vhazování podobného odpadu do kontejneru s tříděným odpadem.
Velký problém je také s papírovým odpadem. Do kontejneru někteří vhazují celé nesešlapané
krabice a tím ihned zaplníte kontejner. Tímto Vás prosíme o nápravu, děláme to všichni pro sebe. Je
to naše obec a tedy i naše vizitka a hlavně naše peníze. Dále bychom chtěli důrazně upozornit na
ukládání roští, trávy a listí v Horce u hřiště. Sem patří pouze biologický odpad jako roští a to na
stranu, kde se toto spaluje při čarodějnicích a tráva a listí, které se ukládá na druhou stranu.
Rozhodně sem nepatří suť a objemový odpad jako starý nábytek a podobně.
Třetí informace se týká chodníků a internetu
Jak jsme Vás informovali již dříve, tak jsou připraveny projekty včetně stavebního povolení na
chodníky v Horce a na Borku. V současné době jsou připravovány žádosti o dataci na tyto stavby.
Pokud by byly kladně vyřízeny, tak by se mohlo začít stavět v roce 2023. Protože pokládání
optických kabelů pro internet je odvislé od stavby chodníků, není možno s tímto připojením počítat
v nejbližší době. Jako alternativu však společnost Tlapnet nabízí připojení vzduchem. Na obecním
úřadu je kvalitní vysílač a ti, co jsou v přímém dohledu na tento vysílač, mohou už nyní oslovit
společnost Tlapnet o připojení.
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Čtvrtá informace se týká lezecké stěny na hřišti v Horce
Na podzim minulého roku byla postavena nová betonová stěna na tenisovém kurtu na hřišti
v Horce. Tato tenisová stěna již byla stavěna se záměrem, využít druhou stranu jako lezeckou stěnu
pro mládež. To se podařilo koncem roku zrealizovat. Vyzýváme tímto naší mládež, aby stěnu hojně
využívali.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách obce www.horka1.cz . Případně se můžete
dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě.
úterý
čtvrtek

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

telefon:
email:
web:

327 399 822, 602 204 397
horka1@horka1.cz
www.horka1.cz
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