HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XXII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

březen 2021

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Vajsarová Věra
Dvořáčková Wieslawa

Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

91 let
90 let
85 let
80 let

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

SLOVO STAROSTY
V rámci dalšího rozvoje naší obce připravujeme:
Výstavba tělocvičny u budovy ZŠ a MŠ
Rozpočet: 17.390.000,- Kč
Předložena žádost o dotaci.
Navazující stavba - přeložka vedení vysokého napětí 1.292.000,- Kč
Revitalizace rybníku v Křižanově
Uzavřena smlouva o dílo: 2.633.000,- Kč
Poskytnutá dotace Mze:
1.611.000,- Kč
realizace březen – červen 2021
Výstavba chodníku a dešťové kanalizace
Trasa: křižovatka silnic u „ústavu“ - Hillerovi
Rozpočet: 1.620.000,- Kč
Předložena žádost o dotace.
Nákup nového požárního vozidla CAS 20
Přepokládaná cena:
6.800.000,- Kč
Přiznána dotace MV ČR:
2.500.000,- Kč
Předložena žádost o dotaci KÚ KHK:
1.000.000,- Kč
Osazení 2 ks čekáren BUS v Křižanově a výstavba chodníku podél hráze rybníku
Předpokládané náklady:
350.000,- Kč
Výměna střešní krytiny na budově MŠ
Rozpočet:
400.000,- Kč
Rekonstrukce sociální zařízení budova ZŠ 2. stupeň – 1. patro
Rozpočet:
600.000,- Kč
Nákup žacího traktoru
Předpokládaná cena:
260.000,- Kč
Oprava komunikace 11 RD 1. etapa
Předpokládané náklady:
800.000,- Kč
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Oprava komunikace Kalousov
Předpokládané náklady:
400.000,- Kč
Prodloužení splaškové kanalizační stoky F v délce 150 m a napojení objektů čp. 36, 69, 92, 145 a 147
Předpokládané náklady:
600.000,- Kč
Výstavba komunikace 11 RD 2.etapa s napojením na silnici III 3043
Předpokládané náklady:
500.000,- Kč
Realizace jednotlivých staveb bude závislá na získání dotací a příjmů podílů z daní ze státního rozpočtu.
Firma Stavis Česká Skalice v prosinci 2020 dokončila výstavbu přivaděče vody do Mečova. K 7 objektům
jsou osazeny vodoměrné šachty, a jakmile bude příznivé počasí, stavební práce budou pokračovat.
Současně bude zahájeno jednání s Krajským úřadem, odborem dopravy o provedení opravy silnice
III/3042 Křižanov – Mečov. Navážeme na příslib z jednání z roku 2020 s nynějším hejtmanem Mgr.
Martinem Červíčkem.
COVID – 19
Obec má k dispozici dostatečné množství tekuté dezinfekce pro potřebu občanů naší obce. Zájemci si ji
mohou vyzvednout na obecním úřadě, dezinfekce bude připravena v plastových lahvičkách.
Občané ve věku 65 + obdrželi v 1. etapě 2 ks předepsaných respirátorů. Jakmile obdržíme další zásilku,
budou v další etapě respirátory předány i ostatním občanům ve věku 15+.
Vzhledem ke stávající situaci v této nelehké době vás prosíme o důsledné dodržování všech
stanovených pravidel, abyste chránili zdraví vaše a ostatních spoluobčanů. Děkujeme a přejeme
pevné zdraví všem!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
POPLATKY ZA PSY
Abychom minimalizovali riziko nákazy, nabízíme majitelům psů možnost
úhrady povinného poplatku bezhotovostně. Používáte-li internetové
bankovnictví, můžete zaplatit jednoduše z pohodlí domova. Pokud tento
výdobytek nemáte k dispozici, jistě Vám rády pomohou Vaše děti nebo
vnoučata. Stačí zadat číslo účtu obecního úřadu 1183029379/0800, do
kolonky „variabilní symbol“ napsat 1341 a do „zprávy pro příjemce“
údaje o plátci poplatku – tedy alespoň jméno a příjmení, případně adresu. Poplatky: 100,- Kč za psa,
150,- Kč za každého dalšího psa, důchodci platí 50,- Kč za psa.
KOMUNIKACE S OBECNÍM ÚŘADEM
Sichr je sichr, a tak bychom Vás rádi požádali, abyste na obecní úřad chodili pouze v záležitostech, které
musí být vyřízeny osobně (např. ověření podpisu, dokumentu apod.). V oboustranném zájmu je rozhodně
lepší v této zdravotně nepříznivé době využívat nekontaktní způsob komunikace. Používejte, prosím,
především telefonní čísla 608 403 067, 775 083 401 nebo e-mail horicky@horicky.cz. Vždyť aktuální
slogan „Zůstaňte doma, zachraňte životy“ platí v Praze, v Náchodě i na Hořičkách. Bylo by skvělé, kdyby
jedinci soutěžící o odznak „Jsem furt v čudu“ pochopili vážnost situace a táhli za jeden provaz
s rozumnou většinou.
LEJNO
Další výraz a další příspěvek k poněkud nedůstojnému, ale aktuálnímu tématu. Roztál sníh, děti začaly
opět chodit na dětské hřiště u obecního úřadu (a nejen tam) a ejhle. Tu lejno, tam lejno! Na rozdíl od
sněhu neroztaje a na botách dětí (a nejen na nich) se drží jako helvétská víra. Znovu tedy žádáme majitele
psů, aby se hlásili nejen ke svým mazlíčkům, ale také k produktům jejich trávicího ústrojí! Obávám se ale,
že toto téma je věčné jako Covid. Říká se, že karma je zdarma. Někteří antirouškaři toho prevíta již
chytili, někteří pejskaři si holt do toho nadělení třeba šlápnou sami.
(mn)
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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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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