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Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Chlístov
Mečov

90 let
87 let
87 let
84 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 (převzato bez redakčních úprav)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nebudu hodnotit, zda minulý rok byl pro naši obec více či méně úspěšný v hospodaření, ale domnívám se,
že se nám řada věcí podařila a některé jsou i viditelné.
Na straně příjmů jsme získali sdílený podíl na daních ze státního rozpočtu cca 6,664 mil. Kč. Na dani
z nemovitosti 467 tis. Kč, nedaňové příjmy 949 tis. Kč, od krajského úřadu příspěvek na činnost vnitřní
správy 279 tis. Kč.
Dále to byla účelová dotace od Ministerstva vnitra ve výši 2 mil. Kč a od Královéhradeckého kraje ve výši
1,270 mil. Kč na výstavbu garáže pro hasičská vozidla. Ministerstvo pro místní rozvoj nám přispělo
finanční podporou na opravu komunikace v Chlístově 199 tis. Kč.
Na straně výdajů to byla v prvé řadě výstavba 1.etapy požární zbrojnice, kde byla vynaložena částka 5,270
mil. Kč, z toho přímo na stavbu garáže 4,862 mil. Kč. Rozdíl tvoří náklady na projektovou dokumentaci,
statické výpočty, položkové rozpočty atd.
Částku cca 2,446 mil. Kč jsme vynaložili na následující opravy a rekonstrukce:
- rekonstrukce místní komunikace v Chlístově, délka 330 m,
- úprava křižovatky u Lendelů, komunikace a chodník,
- úprava komunikace na Kalousov,
- úprava komunikace v lokalitě 11 rodinných domů (11 RD),
- rekonstrukce chodníku u budovy obecního úřadu a knihovny,
- osazení silničních obrubníků podél silnice ve středu obce v délce 130m,
- oprava překopů a osazení záchytného žlabu na dešťové vody u Tlapákových,
- oprava fasády na budově 2.stupně základní školy - zadní část,
- oprava fasády na budově pošty - zadní část a oprava balkonu,
- prodloužení kanalizační stoky F2 v lokalitě 11 RD 120m,
- oprava splaškové kanalizace - stoka východ,
- oprava dešťové kanalizace u budovy OÚ,
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nová vodovodní přípojka k budově OÚ a 2.stupně ZŠ,
oplocení dětského hřiště u knihovny,
vybrání rybníku v Mečově.

Přehled ostatních výdajů:
Neinvestiční náklady na provoz ZŠ a MŠ 1,320 mil. Kč, nákup pozemků 180 tis. Kč, provoz obecní
knihovny 142 tis. Kč, likvidace bioodpadů, plastů a skla 140 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 125 tis. Kč,
údržba a el. energie veřejného osvětlení 97 tis. Kč, náklady na územní rozvoj 68 tis. Kč, údržba
sportovního zařízení 47 tis. Kč.
Postupná výměna oken a oprava fasády na budově 2.stupně ZŠ si vyžádala celkové náklady 1,758 mil. Kč
a budova školy se tak stala výrazným objektem v obci.
Následně uvedu přehled dalších plánovaných akcí v rámci investic, oprav a rekonstrukcí:
- Chodník podél silnice II/304 základní škola – Teichmanovi včetně přeložek oplocení.
- Dokončit chodník Pacákovi – obecní úřad.
- Oprava kanalizace a dokončení chodníku Ernstovi – Hýblovi.
- Částečná nebo úplná výměna oken na budově 1.stupně ZŠ.
- Dokončit výměnu oken v bytech čp. 89 – budova pošty a částečně opravit fasádu na čelní straně
budovy.
- Opravit fasádu na prodejně čp. 59.
- Opravit fasádu na zvoničce u hřbitova a osadit oplocení.
- Provést na budově obecního úřadu čp. 4 vodorovné izolace, výměnu oken a opravu fasády.
- Dokončit terénní úpravy zeminou a zatravnit plochy u Kasnarových a 2.stupně ZŠ.
- Oprava železných vrat a sloupů na novém hřbitově.
- Oprava schodiště na hřbitově.
- Odstranit náletové dřeviny na zdi urnového háje a provést její opravu.
- Oprava komunikace v úseku Brožkovi – Pokorní.
- Osadit silniční obrubníky a částečně opravit komunikaci od středu obce ke křižovatce u
Lendelových.
- V Chlístově upravit autobusovou zastávku živičným povrchem a vybudovat opěrnou zídku,
rozšířit veřejné osvětlení o dva body na komunikaci u rybníka a opravit hráz.
- V Křižanově rekonstrukce hráze rybníka.
- V Novém Dvoře rekonstrukce studny, rozšíření VO o jeden světelný bod.
- Rekonstrukce VO v trase Křižanov – Mečov, oprava hráze rybníka.
Na akci výměna oken na budově 1.stupně ZŠ jsme předložili žádost o finanční podporu krajskému úřadu
v rámci POV 2016.
Na dostavbu 2.etapy požární zbrojnice jsme předložili žádost o finanční podporu na MMR v rámci IROP
2018 (rozpočet 6,810 mil. Kč).
Josef Kačer (jk), starosta

PO UZÁVĚRCE – KRIMINÁLNÍ POLICIE PÁTRÁ
Upozorňujeme všechny spoluobčany, že v minulém týdnu byly vykradeny hned tři chalupy v Křižanově, a
to velmi důkladně! Zloději si počínají opravdu drze, protože na odvoz lupu rozhodně nemohli použít
Trabanta nebo Fiata 126. Vzhledem k tomu, že brali skutečně vše, co jim přišlo pod nenechavé pazoury
(nejen malé, ale i hodně velké předměty), lze usuzovat na větší dopravní prostředek např. dodávku.
Nájezdy novodobých loupežníků bohužel nabírají na obrátkách (třeba před cca třemi týdny také tři
chalupy na Bukovině), a tak nás kriminální policie požádala o spolupráci. Zaznamenáte-li jakýkoliv
podezřelý pohyb neznámých osob či aut, volejte, prosím, ihned služebnu Policie ČR v České Skalici, tel.
974 534 721, nebo linku 158. Je lépe jednou planě vyjet, než jednou pozdě dojet. Vaše pozornost může
pomáhat a chránit. Nehrajme si na hrdiny, ale například role pohotového fotografa může být
k nezaplacení.
(mn)
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NĚKOLIK VĚT (o komunálním odpadu)
Komunální odpad se třídí na následující složky:
- biologický odpad
- papír
- plasty
- sklo
- lehký kovový odpad
- nebezpečný odpad
- objemný odpad
- železný šrot
- směsný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je posečená tráva na veřejných prostranstvích a
soukromých pozemcích, odpad ze zahrádek a na podzim spadané listí. Řada občanů tento odpad
kompostuje na své zahradě a následně používá k přihnojení půdy. Pro občany, kteří nekompostují, je na
Hořičkách k dispozici skládka u hřbitova a u fotbalového hřiště, v Novém Dvoře potom v lokalitě u polní
cesty na Hořičky. Občané Křižanova a Mečova doposud nevznesli požadavek na zřízení takovéto skládky.
Do odpadu na těchto skládkách nepatří roští a větve.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu jsou rovněž větvě ze stromů, náletové dřeviny, různé
druhy keřů a živé ploty. Likvidace tohoto odpadu je prováděna štěpkováním. Skládka tohoto odpadu je
k dispozici na Hořičkách u hřbitova pro všechny občany jednotlivých místních částí. Na tuto skládku
neodkládejte pařezy, neboť technické zařízení na štěpkování je není schopno rozdrtit.
V obci máme k dispozici 6 sběrných míst , kde je umístěno 11 kontejnerů pro plasty, 8 kontejnerů na sklo
a 5 popelnicových nádob pro lehké plechové obaly.
Základní škola 2x ročně provádí sběr papíru a členové SDH sběr železného šrotu.
Každý rok je prováděn sběr nebezpečného odpadu a v letošním roce provedeme i sběr velkoobjemového
odpadu. Náklady spojené s touto akcí hradí obec. Informace o termínech bude zveřejněna ve zpravodaji.
Pro vaši informaci uvádíme následující zajímavé údaje:
název (množství uvedeno v t)
plasty
sklo
komunální odpad
papír
železný šrot

2014
8,374
12,427
37,162
7,500
9,000

finanční náklady na likvidaci
nebezpečný odpad
objemný odpad

6.400,- Kč
0,- Kč

2015
10,556
10,351
55,105
10,200
5,4000

12.500,- Kč
15.200,- Kč

2016
10,082
11,329
61,353
7,400
12,4400

11.689,- Kč
0,- Kč

Z uvedených údajů je patrné, že narůstá množství komunálního směsného odpadu, který je vyvážen na
skládky. Celosvětovým trendem je přitom toto množství postupně snižovat a nezatěžovat životní prostředí.
V roce 2014 každý náš občan průměrně uložil do popelnicové nádoby za rok cca 71kg odpadu, avšak
v roce 2016 to bylo již 115 kg. Jsme si vědomi, že se obec finančně nepodílí na likvidaci komunálního
odpadu, který vyprodukují občané. Svozový systém, který zajišťujeme formou prodeje celoročních nebo
jednorázových známek, považujeme za správný, neboť si každý zaplatí svůj vyprodukovaný odpad. Přesto
se zamysleme, zda třídění odpadů každý z nás věnujeme dostatek pozornosti.
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V roce 2016 dle evidence svozová firma provedla v naší obci cca 1860 výsypů popelnicových nádob
(průměrná hmotnost jednoho výsypu byla 33 kg).
Obec ze svého rozpočtu hradí likvidaci plastů, skla, nebezpečného, objemného a biologického odpadu bez
finanční spoluúčasti občanů. Z následujících údajů je zřejmé, jak se zvyšují finanční náklady na tuto
likvidaci. V roce 2014 jsme vynaložili částku 103.000,- Kč, v roce 2015 123.000,- Kč a v roce 2016
částku 140.000,- Kč.
Jsme si jisti, že je výhodnější z našeho rozpočtu hradit náklady na likvidaci uvedených odpadů a tím
zabránit, aby se nám v lokalitách naší obce nevytvářely černé skládky.
(jk)
ZÁVĚREM – výzva ke spolupráci
V letošním roce uplyne 660 let od prvního písemného záznamu o naší obci. V roce 1357 zde žil rytíř
Ludger a měl Hořičky v držení jako své zboží. Ve kterém letopočtu byla tato lokalita osídlena, to se již
nedozvíme.
Dospěl jsem k názoru, že naše obec svojí polohou v krajině je nepřehlédnutelná a již od 19.století jako
spádová obec ovlivňovala velkou měrou rozvoj řemesel, obchodu, ale také společenského a kulturního
života v tomto regionu.
Máme záměr uspořádat výstavu fotografií, obrazů a různých dokladů týkajících se historie Hořiček,
rovněž Chlístova, Nového Dvora, Křižanova a Mečova. Rovněž v průběhu roku uskutečníme další akce,
které připomenou toto významné výročí naší krásné obce.
Tento záměr nejsme schopni realizovat bez vaší pomoci. Prosíme, vyhledejte alba, krabice s fotografiemi,
usedněte a pátrejte, jistě něco naleznete. Přinesené fotografie a další materiály si na obecním úřadu
naskenujeme a ihned vrátíme. Mohou to být i fotografie, které máte pevně nalepeny v albech. Při
skenování tyto nepoškodíme.
Naším cílem je soustředit tyto materiály DO KONCE ÚNORA !!!
Předem děkuji za pochopení.
(jk)

KALENDÁŘ KULTURNĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
25.02.2017
04.03.2017
30.04.2017
14.05.2017
03.06.2017
03. – 04.06.2017
16. – 17.06.2017
21. – 22.07.2017
26.08.2017
23.09.2017

10. ročník Koštu v Havlovicích
Dětský karneval – hostinec Hořičky
Stavění májky a čarodějnice – sportovní areál
Májová veselice – areál
Soutěž požárních družstev – sportovní areál
Tradiční pouť
Folklorní festiválek – sportovní areál
Řezbáři s motorovou pilou – sportovní areál
Koncert dechové hudby
Jabkobraní

(jk)

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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