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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Dvořáková Marie
Janoušková Jenovefa
Teichmanová Zdeňka
Vancl Jaroslav

Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

94 let
84 let
82 let
80 let
80 let

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

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
ve zpravodaji vás velice často žádáme o správné třídění a ukládání odpadů dle druhů na správná úložiště.
Některým občanům dělá potíže rozlišit, co je biologicky rozložitelný odpad a co je větev, křoví, různé
keře, které se likvidují štěpkováním.
Biologicky rozložitelný odpad je posečená tráva a drobný zelený odpad ze zahrádek (natě od zeleniny,
květiny, spadané listí a ovoce, drobné větvičky z keřů => odpad, který zetlí). Tento odpad je odvážen na
kompostárnu, kde je dále upraven překopáváním, drcením a následně použit jako hnojivo.
Skládka bioodpadu je nadále u hřbitova a fotbalového hřiště. Prostor u hřbitova je ohraničen betonovými
panely a má zpevněnou plochu pro nakládku odváženého materiálu. Příjezdová cesta a přilehlý pozemek
je upraven. Neodkládejte již, prosíme, bioodpad na volnou plochu jako doposud. Pozemek není ve
vlastnictví obce.
Skládka větví a roští z různých keřů, odpadu při stříhání živých plotů, větví z jehličnatých stromů je
umístěna v bývalém písníku (Šutrák). Na tuto skládku neodkládejte pařezy (nelze je rozštěpovat), stará
prkna, na kterých jsou kovové předměty, dřevotřískové desky a starý nábytek. V roští se nesmí vyskytovat
plasty a různé folie.
V poslední době se na skládce bioodpadu nalézaly vánoční stromky, roští zasypané takticky posečenou
trávou, okenní rámy bez skla a další předměty, které tam nepatří. Při nakládce musíme tyto předměty
odstranit, neboť odběratel nás několikrát upozornil, že pokud v bioodpadu budou opakovaně předměty,
které tam nepatří, ukončí s námi smlouvu o odběru.
Stávající poplatek, který hradíme, je pro nás velmi výhodný, další kompostárna má poplatek podstatně
vyšší a náklady na likvidaci by se nám zvýšily dvojnásobně. Za rok 2021 jsme uhradili včetně dopravy
36.000,- Kč.
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KOMUNIKACE 11 RD
V minulém roce v dolní části komunikace bylo provedeno zpevnění podloží a osazeny silniční obrubníky
a vodící pásky. Na komunikaci, která je napojena na silnici III/304 3 k Litoboři, byla sejmuta ornice a
navezen štěrk. V letošním roce bylo dokončeno podloží této části a osazeny silniční obrubníky po obou
stranách. Po celé délce průjezdu v této části byl položen asfaltobetonový povrch. Zbývá dokončit některé
sjezdy k RD a doladit úpravu přilehlých pozemků ke komunikaci. Celkové náklady 2.379.000,- Kč.
KOMUNIKACE KALOUSOV
Zadali jsme geodetické zaměření pozemků křižovatky komunikací u lesa a upravili ji rozměrově tak, aby
křižovatka nezasahovala do pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce.
Bylo upraveno podloží a následně položen asfaltobetonový povrch směrem k silnici II/304. Směrem k RD
byla vozovka zvýšena nad úroveň přilehlého terénu a zaválcován recyklát. Zajišťujeme další materiál,
abychom dokončili opravu zbývajících cca 120 m komunikace. Náklady 1.400.000,- Kč.
KOMUNIKACE SMĚR LIPKA - MEZILEČÍ
Zde řešíme přetrvávající problém s odvodem povrchových vod, které z přilehlého polního pozemku při
větším dešti zaplavují sousední zahrady včetně nánosu hlíny a poškozují komunikaci. V loňském roce
byla položena kanalizace a podél komunikace osazeny silniční obrubníky tak, aby voda byla svedena do
dolní části, kde je koryto vodoteče. Tato úprava problém zcela nevyřešila.
V letošním roce byla přesunuta část komunikace, aby nezasahovala na soukromé pozemky. Byla
prodloužena struha podél pole, aby zachytila větší část povrchových vod odtékajících z pole. Zpevnili
jsme podloží komunikace a položili asfaltobetonový povrch. Náklady 385.000,- Kč.
Dále byla provedena oprava části příjezdové komunikace v Chlístově k č.p. 21 + 49 (Kovalovi) - bylo
odebráno hliněné podloží, položen štěrk a zaválcován recyklát. Náklady 122.000,- Kč.
V lokalitě u hřbitova byl ohrazen prostor pro skládku bioodpadu. Byly použity betonové bloky z hráze
rybníka v Křižanově, vybetonována manipulační plocha pro nakládku a upraveny přilehlé pozemky včetně
příjezdové komunikace. Náklady 184.000,- Kč.
VÝSTAVBA TĚLOCVIČNY
Postup prací je v souladu s harmonogramem. Je ukončena hrubá stavba, provedena montáž střešní
konstrukce, dozděny štíty a vyzdívky mezi vazníky. Dokončena je kanalizace pro odvod dešťových vod ze
střechy a přilehlých pozemků kolem stavby.
Střešní konstrukce je vyrobena z lepených vazníků a valašských krovů. Vazníky jsou staženy, což
zaručuje bezpečnost celé konstrukce. Na lepené vazníky je používáno kvalitní řezivo a jejich pevnost a
pružnost je několikanásobně větší než klasických trámů nebo hranolů.
Dodávku a montáž střešní konstrukce provedla firma Tesko konstrukce s.r.o. Praha. Převážná část
jednotlivých dílů byla vyrobena v Německu a kompletace v Praze.
V těchto dnech byly z Finska dovezeny speciální střešní panely s tepelnou izolací, kde střešní krytinu a
podhled tvoří hliníkový plech. Začátkem roku se v tuzemsku projevil kritický nedostatek pálených
cihlářských výrobků. Voštinové pálené tvárnice Thermopor byly proto dovezeny z Bavorska od fi
Erbersdobler Ziegel, která byla založena již v roce 1892.
Celkové náklady budou ve výši 22.500.000,- Kč. Obdrželi jsme dotaci od MMR ve výši 5.000.000,- Kč,
z rozpočtu obce bude použito 7.500.000,- Kč a Česká spořitelna a.s. nám poskytla úvěr ve výši
10.000.000,- Kč. Smlouva o úvěru byla uzavřena před navýšením základní úrokové sazby. Splatnost úvěru
je 10 let a úroková sazba je fixovaná na 5 let ve výši 3,93 %.
Ve spolupráci s dodavatelem sportovního nářadí jsme vypracovali návrh na vnitřní vybavení tělocvičny,
aby odpovídalo potřebám školy a rovněž sportovcům z řad občanů. Tělocvična tak bude uzpůsobena pro
míčové hry (volejbal, košíková, tenis) a dále vybavena skládací hrazdou, kruhy, lany a tyčemi na šplh,
ribstoly, lezeckou stěnou a dalším mobilním nářadím. Celkové náklady na toto vybavení: 450.000,- Kč.
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CISTERNOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20
Technická specifikace vozidla byla navržena GŘ HZS ČR a členové naší výjezdní jednotky měli možnost
provést úpravy ve spolupráci s technikem Krajského ředitelství HZS a zvolit typ vozidla. Následně byly
tyto údaje schváleny GŘ HZS a vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Ve výběrovém řízení předložila
nabídku firma THT Polička s.r.o. na vozidlo Tatra 815 4x4.
Nákup je zajištěn v rámci dotace, kterou vypsalo MV, a získali jsme dotaci ve výši 2.500.000,- Kč a od
Krajského úřadu KHK dotaci ve výši 1.000.000,- Kč. Česká spořitelna a.s. nám poskytla úvěru ve výši
3.000.000,- Kč se splatností na 5 let. Úroková sazba je ve výši 4,23 %. Celková cena za vozidlo je
6.760.489,- Kč. Obec ze svého rozpočtu včetně splátky úvěru a úhrady úroků vynaloží 3.713.555,- Kč.
Předložili jsme žádost KÚ KHK o poskytnutí dotace na výstavbu chodníku od křižovatky Lendelovi směr
Litoboř. Tato nebyla kladně vyřízena. Rozpočet je ve výši 1.960.000,- Kč. V současné době je vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
V posledním období máme problém se vzlínáním spodních vod na hřišti s umělým povrchem za budovou
ZŠ a MŠ. Povrch umělého trávníku je deformován, vytváří se menší a větší hrboly, což vadí při míčových
hrách. Předložili jsme žádost o dotaci Národní sportovní agentuře na rekonstrukci tohoto hřiště, která
nebyla kladně vyřízena. Rozpočet na tuto rekonstrukci je 1.200.000,- Kč.
Připravujeme podání žádosti na MMR pro rok 2023 na výstavbu a vybavení dětského hřiště v areálu u
fotbalového hřiště.
Pro děti školního věku byl v květnu založen fotbalový a florbalový kroužek pod vedením Pavla Merbse
a Jiřího Žďárského ml. Ve čtvrtek 19. května v odpoledních hodinách se na fotbalovém hřišti sešlo přes 30
zájemců včetně rodičů. Přejeme, aby mladým sportovců elán vydržel a mohli naši obec do budoucna
reprezentovat na různých soutěžích.
Rodiče zorganizovali na následující den brigádu, provedli nátěr zábradlí kolem hřiště, nátěr branek a nátěr
chatky, kde jsou umístěny šatny. Obec opravila zavěšení sítí po obvodu hřiště a bude následovat úprava
spodního ukotvení záchytné sítě tak, aby byla možnost sečení trávy v tomto prostoru a zároveň síť
zachytávala míče.
S pocitem dobře vykonané práce se na závěr všichni brigádníci sešli u rozdělaného ohně, opekli si buřty a
spláchli prach a pot pěnovým mokem. Patří jim vřelý dík.
4. – 5. června se po dvouleté přestávce do naší obce vrací tradiční pouť, a to včetně sobotního
ohňostroje (začátek cca ve 22 hodin). Střed obce bude uzavřen pro motorová vozidla. Autobusová
zastávka pro všechny linky bude přemístěna na křižovatku na Litoboř.
V neděli 17. července se uskuteční Žernovský bajk – silniční cyklistický závod, start v 10.00 hod na
Heřmanickém dvoře, trasa Větrník, Lhota, Újezdec, Chvalkovice, Brzice, Hořičky. Závodníci projedou
několik okruhů podle věkových kategorií. Cíl na Hořičkách, závěrečné vyhodnocení ve sportovním areálu.
Pechanec OPS předběžně informuje, že dne 6. srpna se ve sportovním areálu u hřiště uskuteční další
ročník Malých pivních slavností. Tentokráte potečou piva z malých regionálních pivovarů.
V sobotu 10. září se bude konat již tradiční Předposvícenské řízkování.
Bližší informace budou včas zveřejněny ve zpravodaji, internetových stránkách obce i Facebooku a budou
plakátovány.
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

25. - 26. 6. 2022
budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad
Hořičky – u obecního úřadu
Křižanov – prostranství u čp. 48 u Mertlíků
Do kontejnerů lze odložit:
dřevěný, čalouněný a plastový nábytek, dřevotřískové desky, koberce, podlahové krytiny PVC, matrace,
polystyren, rámy oken a dveří včetně skel, sportovní potřeby, kočárky, objemné hračky.
Nelze odkládat:
pneumatiky, elektrospotřebiče, plechy a kovový odpad patřící do železného šrotu, střešní lepenku a eternit
apod.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Škola po delší odmlce organizuje sběr starého papíru. Tentokrát poněkud jinak, než bylo zvykem.
Kontejnery budou přistaveny před budovami 1. a 2. stupně ve dnech 21. 6. a 22. 6. 2022. Následně budou
23. 6. odvezeny. Sběr můžete v těchto dnech odkládat přímo do kontejnerů. Pokud to bude možné, dělte
sběr na 2 typy (tzn. nedávejte do 1 balíku):
1. karton, lepenka a netříděný sběr
2. noviny, časopisy, letáky
Za přinesený sběr děkujeme.
ŽERNOVSKÝ BAJK
Městys Žernov, TJ Sokol Žernov a SDH Žernov pořádají v sobotu 11. června 2022 již XX. ročník závodů
na horských kolech pro všechny generace. Pro nejmladší účastníky je určena kategorie „odrážedla“,
dětská kategorie svým názvem napovídá, kdože se postaví na startovní čáru, a hlavní kategorie bude
pomyslnou třešničkou na dortu.
Bohatý doprovodný hudební program je na této akci samozřejmostí, stejně tak jako zmínka o cateringu.
Děti se určitě také nebudou nudit, protože organizátoři mysleli i na různé atrakce a soutěže.
(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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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