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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Ryšavý Milan
Blatníková Věra
Tarabová Jitka

Nový Dvůr
Křižanov
Hořičky

75 let
70 let
70 let

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

SLOVO STAROSTY – OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2018
Rozhodující stavbou roku byla 2. etapa dostavby hasičské zbrojnice. Stavba byla zahájena 1. března a
dokončena 30. září v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Zhotovitel díla BSS s.r.o. Broumov odevzdal
stavbu bez závad a nedodělků. Finanční náklady byly 6.774.537,- Kč, přičemž z dotačního titulu MMR
ČR – IROP jsme získali podporu ve výši 6.053.834,- Kč.
Celkové náklady na výstavbu hasičské zbrojnice garáže + vedlejší objekt jsou ve výši 12.393.542,- Kč.
Získané dotace: 9.323.834,- Kč, z rozpočtu obce vlastní finanční prostředky ve výši 3.069.708,- Kč, což je
40% z ročního rozpočtu obce.
Další investice:
- chodník podél silnice II/304 v délce 450 m v hodnotě 1.450.000,- Kč
- rekonstrukce splaškové kanalizace v trase bytový dům SBD – Duškovi čp.14: 1.204.424,- Kč
- zateplení fasády budovy obecního úřadu včetně vstupních dveří: 437.707,- Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení v trase Křižanov – Mečov: 367.295,- Kč
- výstavba místa pasivního odpočinku za budovou ZŠ: 184.549,- Kč (získaná dotace 90.000,- Kč)
- oprava fasády budova prodejny čp. 59: 168.904,- Kč
- osazení dvou herních prvků na hřišti u MŠ: 162.188,- Kč
- oprava místní komunikace v trase křižovatka Tylšovi čp.18 – střed obce: 136.513,- Kč
- rekonstrukce schodiště a oprava vstupní brány nový hřbitov: 103.686,- Kč
- oprava kanalizace na křižovatce Kalousov –Vila Barbora: 76.583,- Kč
- oprava chodníku v trase Šklíbovi – autobusová zastávka: 74.789,- Kč
- výměna bočních vchodových dveří do budovy ZŠ 1. stupeň: 59.100,- Kč
- dokončení chodníku pod prodejnou potravin: 27.579,- Kč
- oprava fasády zvoničky u budovy pošty: 18.322,- Kč
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V rámci údržby technologického zařízení a zlepšení provozu ČOV ve stanovených parametrech byla
provedena výměna míchadla – 90.063,- Kč, osazení dmychadla – 79.958,- Kč, instalace jeřábu na
vyzdvižení čerpadel a záchytného koše z přečerpávací šachty u ČOV – 54.894,- Kč a osazení záchytného
koše pod nátokové potrubí v přečerpávací šachtě – 38.940,- Kč. Celkové náklady ve výši 263.855,- Kč
nejsou započítány do provozních nákladů na výpočet stočného v rámci hospodářské činnosti. Tyto výdaje
byly hrazeny z rozpočtu obce.
Záměry v rámci rozvoje obce v roce 2019:
- V současné době firma Axion s.r.o. Pardubice zpracovává projektovou dokumentaci pro ÚŘ a SP
na revitalizaci rybníku v Křižanově. Uzavřena smlouva o dílo v hodnotě 101.640,- Kč.
- Zadat vypracování prováděcí projektové dokumentace na stavbu přivaděče pitné vody do místní
části Mečov. Zhotovitel projektu VaK Náchod a.s. předložil nabídku 251.655,- Kč. Předpokládané
náklady na výstavbu přivaděče bez domovních přípojek jsou cca 4.000.000,- Kč.
- Vypracování studie a následně prováděcí projektové dokumentace na výstavbu tělocvičny jako
přístavba k objektu ZŠ 1. stupeň a MŠ.
- Vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku po levé straně silnice směrem na
Litoboř v délce cca 250 m.
- Vypracování projektu na zateplení budovy ZŠ 1. stupeň.
- Vypracování projektu na rekonstrukci místní komunikace v trase odbočka silnice III/304 5 Nový
Dvůr v délce 1500 m.
- Je vypracována projektová dokumentace na výstavbu místní komunikace v lokalitě 11 rodinných
domů (pod bývalým ústavem pro děti se zbytky sluchu) s napojením na silnici směr Litoboř,
zadáme vypracování položkového rozpočtu.
- Předložena žádost o finanční podporu na opravu místní komunikace v trase bytový dům
zemědělského družstva čp. 40 – Duškovi čp. 14.
- Investor Vak Náchod, a.s. provede výstavbu nového vodovodního řadu v trase od křižovatky Vila
Barbora – směr Kalousov v délce 480 m, předpokládané náklady 1.300.000,- Kč. Následně
provedeme opravu místní komunikace v tomto úseku.
V průběhu roku bude provedeno:
- oprava místní komunikace v trase Tlapákovi – areál ZD
- oprava účelové komunikace Kuderovi (u zemědělského družstva) – Nový Dvůr
- oprava kanalizace a dokončení chodníku u obecního úřadu
- oprava hřbitovní zdi v části nový hřbitov – urnový háj – zahrady fary
- oprava hráze rybníku v Křižanově
- modernizace autobusových čekáren v Křižanově a Novém Dvoře a osazení nové čekárny
v Chlístově
- úprava interiéru sálu v obecním hostinci
- výstavba stabilního sociálního zařízení v areálu u hřiště
- úprava přilehlých prostor u rybníku v Novém Dvoře a v okolí trafostanice
- osazení nových informačních panelů v Hořičkách a v Křižanově
- probíhá jednání s vedením VaK a.s. Náchod o kritické situaci v dodávkách vody v Křižanově
V současné době máme zpracován a schválen plán strategického rozvoje obce na období 2015 – 2020.
Tento dokument je nedílnou součástí při žádosti o finanční podporu ze všech dotačních programů.
V rámci Svazku obcí Úpa tento dokument pro členské obce vytváří odborná asistentka, autorka
dotazníku, který jste obdrželi v prosincovém vydání zpravodaje. V návaznosti na získané informace bude
vypracován plán rozvoje obce na roky 2021 – 2025.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

V souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR umístíme v průběhu ledna kontejnery na starý
papír – Hořičky 2 ks, Křižanov 1 ks. Žádáme občany, aby vytříděný odpad vkládali do správných
kontejnerů a komunální do svých popelnicových nádob.
Česká pošta ukončila výběrové řízení na provozovatele Pošty Partner, ke změně dojde 1.2.2019. Pošta
Partner bude nadále umístěna v budově čp. 89, služby bude poskytovat ve stejném rozsahu a pro veřejnost
bude otevřena 18 hodin v týdnu jako doposud. Otevírací doba PO a ÚT 8:00 – 12:00, ST a ČT 12:00 –
16:00 a PÁ 8:00 – 10:00 hodin.
Řada občanů si stěžuje na volné pobíhání psů. Připomínáme majitelům psů, že v naší obci platí od roku
2015 vyhláška, která volné pobíhání psů zakazuje.
Děkujeme všem, kteří do schránky obecního úřadu odevzdali vyplněné dotazníky a v nich poskytnuté
názory, poznatky a připomínky. I přesto, že termín k dobrovolnému a anonymnímu vyplnění byl do
31.12.2018, rádi bychom získali ještě více podkladů pro plánování rozvoje naší obce. Jestliže stále váháte
nad prázdným dotazníkem, rádi bychom Vám nabídnuli prodloužení termínu pro jeho případné odevzdání
do naší poštovní schránky a to až do konce ledna.
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost „Pechanec“ – přehled činností v roce 2018
Skončil rok 2018 a pokusím se o krátkou rekapitulaci akcí společnosti Pechanec.
V prvním pololetí se nám vydařil výlet na bájnou horu Blaník. Před výstupem jsme navštívili sídlo
Kolowratů, nádherný hrad Český Šternberk. Původně jsme plánovali zastávku na oběd na velmi
diskutovaném místě a to mělo být “Čapí hnízdo“. Po zjištění skutečnosti, kolik by jedna porce jídla
finančně obnášela, jsem tuto myšlenku zavrhl. Všem účastníkům stačilo pohostinství V Louňovicích pod
Blaníkem.
Dále jsme asistovali v červnovém deštivém víkendu, kdy obec slavila 100 let ČR.
Druhé pololetí bylo trochu akčnější. Sice jsme po pěti ročnících nedělali „Dřevosochání“, ale srpnový
termín “Malých pivních slavností“ se vydařil jak počasím, počtem návštěvníků i litry vypitého piva. Hned
na začátku září se děti rozloučily s prázdninami akcí se stejnojmenným názvem. O 3 týdny později jsme
uskutečnili dvě akce ve stejný den. Majitelé bicyklů se vydali na akci “Kdo má kolo, jede s námi“ a další
občané z širokého okolí se zúčastnili výletu na Pravčickou bránu a navštívili zámek v Benešově nad
Ploučnicí. Počasí bylo opět vynikající. Poslední akce roku byla Mikulášská besídka. Jak název napovídá,
uskutečnila se v prosinci.
V příštím roce se opět “NĚCO“ bude konat, přesný plán není určen. Přivítal bych, kdyby další občané
přišli s nabídkou konkrétní pomoci při akcích, protože stále stejné zázemí organizátorů musí být zákonitě
unaveno.
Za OPS Pechanec Luděk Rudiš
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ČESKO-SLOVENSKÝ KOŠT SLIVOVICE – SBĚR VZORKŮ ZAHÁJEN
Členové spolku Přátelé českého a moravského folklóru Hořičky – Křižanov zahajují sběr
vzorků slivovice a likérů. Již 12. ročník koštu se uskuteční 23. 2. 2019 od 13:00 hodin
v kulturním domě v obci Havlovice nad Úpou.
Na jeden vzorek domácí pálenky nebo likéru postačí 0,33l. Vzorky možno předat na
sběrných místech: OÚ Havlovice, pěstitelská pálenice Nové Město nad Metují, pěstitelská
pálenice Vestec, nebo kontaktujte určené osoby: Z. Mencla, tel. 774 854 079, J. Možiše, tel.
732 191 411 nebo Z. Eflera, tel. 777 348 495 a odběr dohodneme individuálně. Vzorky
vybíráme do 12. 2. 2019. Odborná degustace proběhne 16. 2. 2019.
Součástí letošního ročníku bude opět kromě degustací stovek vzorků (cca 600) i bohatý folklorní program.
A již tradičně proběhnou i ZVĚŘINOVÉ HODY s nabídkou mnoha zvěřinových specialit.
ZA DAROVANÉ VZORKY DĚKUJE A NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ POŘÁDAJÍCÍ SPOLEK:
PŘÁTELÉ ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU HOŘIČKY – KŘIŽANOV o.s.
www.folklorhoricky.cz
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Kasnar, Salač, Hejzlar)
Tajenka – významná místní stavba
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autor: Luděk Rudiš
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A
B
C
D
E
Vodorovně:
A – ponoření, asi (básnicky), chemická značka uhlíku, kolem, hrad nad řekou Ohře
B – spojka, SPZ Náchoda, 1. díl tajenky, jehla (slovensky), předložka
C – ukazovací zájmeno, dřívější MPZ Rumunska, 2. díl tajenky, hloupá žena
D – houževnatí, zkratka výrobního družstva, usazenina, kaz, chemická značka fosforu
E – umělá tkanina, konzervované maso, slovensky „jako“
Svisle:
1 – vzletný přednes
2 – chemická značka kyslíku, Naděždy
3 – opilý do bezvědomí
4 – oranžová barva, LO
5 – dřívější odborová organizace, zkratka holandské pojišťovny
6 – ASO, mazlavá zemina (slovensky)
7 – SPZ Strakonic, křičím
8 – chemická značka céru, římsky 499, chemická značka dusíku
9 – kleč (bez samohlásky), předložka, MPZ Švýcarska
10 – osobní zájmeno, otázka na místo
11 – popěvek, odporovat (lidově)
12 – požadavek ohromného úroku
13 – obořit se (po někom)
14 – opracovaný kmen
15 – MPZ Španělska, ANA, chemická značka draslíku
16 – SPZ Trutnova, zkratka Akademie pacientských organizací

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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