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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dušková Eva
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Vajsarová Věra

Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky

96 let
90 let
89 let
84 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Přehled finančních výdajů za likvidaci komunálního odpadu za rok 2019
Svozová firma odvezla z naší obce 40,9 tun směsného komunálního odpadu (popelnice občanů), což je
cca 75 kg na občana.
Výdaje na svoz:

biologicky rozložitelného odpadu = 31.600,- Kč
nebezpečného odpadu = 13.700,- Kč
objemného odpadu = 21.300,- Kč

Výdaje na svoz a recyklaci plastů = 10,7 tun, skla 14,1 tun, lehkých plechových obalů 0,9 tun ve výši
221.800,- Kč.
Celkové výdaje na likvidaci vytříděného komunálního odpadu 288.400,- Kč.
Společnost Eko – kom, a.s. nám vyplatila za třídění obalů (plasty, sklo, plechovky) odměnu ve výši
94.400,- Kč.
Začátkem měsíce března dokončíme u hřbitova přístřešky pro kontejnery a přemístíme tam ty stávající od
prodejny potravin. Navíc v tomto prostoru bude k dispozici kontejner na použité oděvy a textil i červená
plastová nádoba na použité oleje a tuky.
Stále dokola žádáme, aby občané odkládali vytříděný komunální odpad do správných kontejnerů. Lidová
tvořivost je však nevyzpytatelná, v kontejneru na plasty je nasypána stavební suť, pokud jsou kontejnery
na plasty plné a vedlejší kontejner na papír prázdný, je vzápětí plněn plastovými obaly. To vše přináší
svozové firmě vyšší náklady na třídících linkách a z toho důvodu zvyšují recyklační poplatek, což se
promítá do výdajů obce (např. poplatek za recyklaci plastů byl v loňském roce 902,- Kč/t, v roce 2020 už
1432,- Kč/t).
PROVOZ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Přehled skutečných finančních výdajů:
r. 2015 = 296.548,- Kč
r. 2016 = 323.052,- Kč
r. 2018 = 618.143,- Kč
r. 2019 = 460.354,- Kč
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r. 2017 = 274.088,- Kč
∅ roční výdaje cca 392.500,- Kč

Servisní úkony:

r. 2016 – oprava čerpadel
r. 2018 – nové čerpadlo, míchadlo, dmychadlo, záchytný koš, manipulační jeřáb,
r. 2019 – oprava čerpadel, úprava vírového separátoru, kalibrace Parschallova žlabu

Na základě získaných poznatků o provozu v letech 2015 – 2017 jsme ve spolupráci s firmou Voda CZ
service s.r.o. Hořenice provedli v letech 2018 a 2019 řadu úprav na technologickém vybavení čerpací
stanice č. 1 a rovněž v objektu ČOV.
Lze konstatovat, že úpravami jsme podstatně zredukovali nátok nerozpustných látek (netkané ubrousky,
zbytky textilu atd.) do hlavní čerpací stanice a snížili nadměrné zatížení čerpadel, které způsobovalo časté
poruchy a následně nákladné opravy.
Na splaškovou kanalizaci je v současné době napojeno 141 objektů a dle údajů, které nám předává VaK
Náchod, a.s., tyto objekty odeberou za 12 měsíců 13.440 m3 vody.
Při stávající ceně stočného 28,- Kč/m3 získá obec jako provozovatel příjem ve výši 327.640,- Kč.
V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodách a kanalizacích MZe jsme povinni tvořit fond obnovy, ze
kterého se hradí finanční náklady na nové technologické zařízení. Musíme tedy rozlišovat opravy a údržbu
a nákup nového zařízení. Pro informaci uvádíme ceny některých technologických celků: čerpadlo 72.000,Kč, míchadlo 91.000,- Kč, dmychadlo 81.000,- Kč. Každé technologické zařízení je konstruováno na
určitý počet provozních hodin, a po překročení je finančně výhodnější zakoupit nové, než zajišťovat
několik následných oprav.
Naší snahou je, aby provoz splaškové kanalizace byl hospodárný a výdaje a příjmy byly vyrovnány.
Z tohoto důvodu bude od 1. 5. 2020 upravena výše stočného na 35,- Kč/m3. Obec získá příjem ve výši cca
427.500,- Kč a z tohoto příjmu bude každý rok převedena částka ve výši 30.000,- Kč do fondu oprav.
Stočné za období 05/2019 – 04/2020 bude ve stávající výši, tj. 28,- Kč/m3.
Pro porovnání uvádíme ceny stočného v našem okolí: Česká Skalice a přilehlé obce 41,- Kč/m3, Studnice
40,- Kč/m3, Chvalkovice 40,- Kč/m3.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
K 1. 1. 2019 stav na účtech: 2.821.090,- Kč, k 31. 12. 2019: 1.659.450,- Kč.
Příjem 12.043.354,- Kč, vydání 13.204.994,- Kč.
Přehled uskutečněných akcí
oprava místních komunikací: křižovatka bytový dům ZD – Duškovi, odbočka z hlavní silnice na Nový
Dvůr včetně místní části, odbočka z hlavní silnice k areálu ZD, propojení Gabrielovi - Jiráskovi,
křižovatka ve středu Mečova včetně širokého žlabu na zachycení dešťových vod.
Částečná úprava účelové komunikace hasičská zbrojnice – Nový Dvůr, dokončení chodníku pod
prodejnou potravin a oprava dešťové kanalizace u Šmídových.
Ve sportovním areálu jsme osadili kontejner se sociálním zařízením s napojením na splaškovou kanalizaci
a vydlážděným přístupovým chodníkem.
U hřbitova na obecním pozemku jsme upravili plochu a osadili přístřešky pro kontejnery na tříděný
komunální odpad.
V budově 2. stupně ZŠ byla provedena v přízemí rekonstrukce sociálního zařízení - nové obklady, dlažba,
topení, elektroinstalace, sanita, sanitární příčky.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Minulý rok lze pro naši obec označit za úspěšný. Obec v rámci kraje se 448 obcemi a městy je hodnocena
z hlediska občanské vybavenosti a celkového životního prostředí na 158. místě.
Bohužel jsme museli řešit i nepříjemnosti na základě anonymní stížnosti. Předmětem byla výstavba
hasičské zbrojnice, kde obec, jako investor, byla obviněna, že při realizaci výstavby v letech 2016 – 2018
porušila některé zákony a pravidla pro čerpání dotací. Příslušné státní kontrolní orgány po sedmi měsících
od zahájení kontroly vydaly stanovisko, že výstavba se uskutečnila v souladu s platnými právními
předpisy.
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NAŠE CÍLE V ROCE 2020
Zažádali jsme o dotaci na revitalizaci rybníku v Křižanově, předpokládané náklady 2,8 mil. Kč.
V červenci zahájíme ve spolupráci VaK Náchod, a.s. výstavbu přivaděče vody do Mečova, předpokládané
náklady 3 mil. Kč.
Oprava místní komunikace 11 RD – 1. etapa.
Oprava komunikace na Kalousov a dokončení opravy komunikace Duškovi – Klimentovi.
Oprava hřbitovní zdi na novém hřbitově, urnovém háji a zahradě fary.
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ v 1. patře ve stejném rozsahu jako přízemí v roce
2019.
Dokončuje se projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny k budově ZŠ a MŠ.
Dokončuje se projektová dokumentace na výstavbu chodníku Lendělovi – Hillerovi.
Zadáme vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku v Křižanově v trase Tučkovi –
Posadov.
Dokončení terénních úprav podél nové místní komunikace na Nový Dvůr.
Oprava účelové komunikace Nový Dvůr – Husí Krky.
Pořízení nové autobusové čekárny na Novém Dvoře.
Další záměry budou realizovány v souladu se strategickým plánem rozvoje obce, který je aktuálně
dokončován.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 11. 01. 2020 byli v obřadní síni přivítáni do života naši noví občánci.
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi z MŠ.
Vítání se zúčastnili: - Veronika Hofmanová s dcerou Barborou
- manželé Kozovi s dcerou Veronikou
- Vladimíra Kutnarová a Miroslav Dostál se synem Matyášem
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví a mnoho životních úspěchů.
Sběr použitého ošacení a potřeb do domácnosti. Diakonie Broumov nás opět požádala o
spolupráci při organizování sbírky oděvů, přikrývek, bytového textilu, obuvi, hygienických a
jiných potřeb do domácnosti. Pociťují velký nedostatek i dětského oblečení a vybavení. Pokud jste
ochotni pomoci, můžete výše uvedený sortiment opět nosit v úředních hodinách do obřadní síně
obecního úřadu a to až do konce března, kdy budou všechny dary odvezeny.
Co s ním? Nemáme na mysli starý slamník, ale starý papír, o který v současnosti prakticky není
zájem. Výkup téměř nepřichází v úvahu, některé sběrny se občas uvolí a odeberou tento materiál
zdarma, některým abyste platili, když si u nich pár krabic s pečlivě vytříděným novinovým
papírem dovolíte odložit, o kartonech ani nemluvě. Vývoj na trhu s touto komoditou je velmi
turbulentní a co platilo před měsícem, nemusí být aktuální dnes. Proto výzva o pozastavení odběru
starého papíru v naší škole dostává nyní zcela nový rozměr. Zřejmě je zbytečné doma hromadit
balíky starých novin či letáků v bláhové naději, že jejich odevzdáním v budoucnosti finančně
pomůžete naší škole. Nechceme se stát těmi, kvůli kterým se vám na podzim nevejde do sklepa ani
bedna vlastních jablek, a proto zodpovědně píšeme, že zatím není jisté zda a kdy bude naše škola
opět starý papír odebírat s vidinou finančního přilepšení. Se starým papírem tedy naložte podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na jedné straně mnozí pamatujeme slogan „Šetřete naše
lesy“, na druhé straně o surovinu pro výrobu papíru není zájem. Divná to doba…
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Vietnam – velká cesta. Nejedná se o oslavný článek k nějaké nové, reprezentativní dálnici ve
Vietnamské socialistické republice, ale o další téměř dvouhodinovou videoprodukci našeho
spoluobčana Luďka Rudiše. Barevnou pozvánku hledejte na našich internetových stránkách nebo
Facebooku.
Přijďte se podívat na vodní divadlo, podzemní chodby, navštívit Ho Či Minovo město, Dračí zátoku
Ha Long a jiné zajímavosti.

pátek 20. března 2020 v 18,00 hodin
KLUBOVNA HASIČSKÉ ZBROJNICE HOŘIČKY
Občerstvení zajištěno.

Vstupné dobrovolné.

Pořádá OPS Pechanec.

Stvoření světa. „Ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že Eva skutečně vznikla
z Adamova žebra? Nezdá se vám, že už je čas dozvědět se konečně pravdu?! Nyní vám můžeme
prozradit tisíce let staré tajemství – všechno bylo úplně jinak!!!„ K poznání se můžete dobrat díky
Obecně prospěšné společnosti Pechanec, která pořádá zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
v Praze na komedii o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy. Na prknech co znamenají svět vám oči
otevřou Jan Rosák/Vladimír Kratina (Bůh), Rudolf Hrušínský (Anděl), Valérie Zawadská (Ďábel),
Milan Enčev (Adam) a Romana Goščíková (Eva).
Podařilo se nám sehnat vstupenky v omezeném množství do předních řad. Cena vstupenky 450,Kč + doprava. KDY: v úterý 21. dubna 2020 odjezd v odpoledních hodinách od obecního úřadu
(čas bude upřesněn). Přihlášky na obecním úřadě u paní Volfové.
Barevný plakát k představení hledejte na obecní vývěsce nebo v pohodlí domova na internetových
stránkách obce či Facebooku.
Obecně prospěšná společnost Pechanec pořádá v sobotu 4. dubna 2020
V klubovně hasičské zbrojnice „Velikonoční tvoření“. Přijďte si
vyrobit velikonoční dekorace, s nápady a návrhy Vám poradíme.
Potřebný materiál a ozdoby budou k dispozici zdarma. Zveme velké a
malé šikovné ruce.
S předstihem oznamujeme, že Obec Hořičky bude
v sobotu 25. dubna 2020 pořádat „Turnaj ve stolním
tenise“. Udělejte si uzel na kapesníku, poznámku do
stolního kalendáře, nebo si dejte upomínku do svého
telefonu. Bližší podrobnosti zveřejníme v dubnovém
zpravodaji. Dozvíte se tak jednotlivé kategorie nebo
způsob, jak se můžete přihlásit. Termín uzávěrky
přihlášek bude až 23. dubna, takže času je ještě
opravdu dost. Již nyní ale počítejte s tím, že turnaj
bude zahájen v 9:00 hodin na sále našeho obecního
hostince.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25. kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz. Autorem příspěvků označených (mn) je M. Neumann. Počet výtisků - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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