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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY - ohlédnutí za minulým rokem a jak jsme hospodařili
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2017 vyrovnaný rozpočet na straně příjmů a výdajů ve výši
7.264.200,- Kč.
Na běžných účtech k 1.1.2017 jsme měli finanční prostředky ve výši 1.170.991,- Kč.
Pro informaci uvádíme přehled podstatných vydání na jednotlivé akce, které příznivě ovlivnily vzhled naší
obce, životní prostředí a částečně i kulturně společenský život.
Provozní náklady ZŠ a MŠ
Chodník podél silnice II/304
Výměna oken a dveří ZŠ 1. stupeň
Rekonstrukce obecního úřadu
Údržba místních komunikací
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
Dokončení budovy garáží SDH
Provoz veřejného osvětlení
Likvidace komunálního odpadu
Provoz obecní knihovny
Výměna oken na budově pošty
Oslavy 660 let obce
Chodník v úseku Ernstovi - Tlapákovi
Vnitřní vybavení garáží SDH
Oprava fasády na budově pošty
Provoz a údržba sportovního zařízení
Úprava autobusové zastávky v Chlístově
Zakoupení obecního praporu
Oprava splaškové kanalizace - ZŠ 2. stupeň
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1.336.000,1.262.400,761.700,569.200,344.500,297.000,168.700,156.000,145.000,126.100,105.000,84.000,77.500,66.100,46.300,41.500,37.200,29.500,25.000,1

Zakoupení párty stanu
20.200,Kamenný pomník se znakem obce
19.800,Oprava zvoničky u pošty
18.300,Doplatek za pozemek písníku
200.000,Příspěvek na činnost spolku Přátelé českého a moravského folklóru 50.000,Příspěvek na činnost o.p.s. Pechanec a Z babiččina kapsáře
40.000,Celkem
6.027.000,Krajský úřad nám v rámci Programu obnovy venkova 2017 poskytl finanční podporu na výměnu oken
v ZŠ ve výši 330 tis. Kč.
Na běžných účtech nám k 31.12.2017 zůstaly finanční prostředky ve výši 2.131.616,- Kč.
Pro rok 2018 je schválen rovněž vyrovnaný rozpočet a to ve výši 8.070.200,- Kč.
Přehled plánovaných akcí v letošním roce:
Dostavba hasičské zbrojnice – rozpočet 6.700.000,- Kč (předpokládaná výše dotace 90%), fasáda
obecního úřadu, rekonstrukce veřejného osvětlení na trase Křižanov – Mečov, dokončení chodníku podél
silnice II/304 a III/3044, výstavba místa pasivního odpočinku, rekonstrukce studny Nový Dvůr, rozšíření
veřejného osvětlení Chlístov, oprava schodiště na hřbitově, nové herní prvky na hřišti MŠ, výměna oken
v přízemí hostince, oprava fasády prodejny a řada dalších úprav, které podstatnou měrou zkvalitní vzhled
naší obce.
INFORMACE O LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2017
Za minulý rok firma Marius Pedersen z naší obce odvezla:
10,8 t
plastových obalů
12,3 t
skleněných obalů
0,6 t
plechových obalů
45,7 t
směsného komunálního odpadu
První tři komodity odpadů jsou přibližně ve stejné úrovni jako v roce 2016. Směsný komunální odpad
vykazuje značný pokles.
Rok 2016
Rok 2017

celkem 61,3 t, tj. 115,7 kg/osoba
celkem 45,7 t, tj. 86,2 kg/osoba

Přehled finančních nákladů na likvidaci vybraných druhů odpadu, které hradí ze svého rozpočtu obec:
Likvidace plastů, skleněných obalů, plechových obalů 90 tis. Kč
Likvidace nebezpečných odpadů
24 tis. Kč
Likvidace objemných odpadů
19 tis. Kč
Likvidace biologických odpadů
12 tis. Kč
Celkem
145 tis. Kč
Systém platby za směsný komunální odpad, který jsme zavedli, je v současné době považován za
nejvýhodnější pro občany, neboť si každý hradí svůj skutečně vyprodukovaný odpad.
Pro informaci uvádíme, že majitelé objektů si zakoupili 45 ks ročních svozových známek s různým
počtem svozů a cca 600 ks jednorázových známek. Z těchto údajů lze vyvodit, že pracovníci svozové
firmy provedli výsyp cca 1560 ks popelnicových nádob.
V současné době se připravuje novela zákona o odpadech v návaznosti na strategii EU. Cílem je postupně
snižovat množství komunálního odpadu, který je ukládán na skládky. Podle údajů MŽP bylo v roce 2009
na skládky uloženo 65% z celkové produkce komunálního odpadu, v roce 2016 45% a podle cíle EU má
být dosaženo v roce 2022 hodnoty 30% a v roce 2030 dokonce jen 10%.
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Děkujeme občanům, že věnují pozornost třídění odpadů a že nám v katastru obce nevznikají černé
skládky. Prosíme, abyste vytříděný odpad i nadále ukládali pouze na vyhrazená úložiště a do správných
kontejnerů.
I v letošním bude proveden mobilní svoz nebezpečných odpadů a plánujeme opět přistavení kontejnerů na
objemný odpad. Termíny budou s předstihem zveřejněny ve zpravodaji a na webu obce.
Josef Kačer, starosta
**********************************************************************************************************************

POZVÁNKA
NA PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ PROVÁZENÉ SLOVEM AUTORA
PANA JIŘÍHO VÍTA

„PODMANIVÁ PŘÍRODA“
makrozáběry živočichů a rostlin
Místo konání: obřadní místnost obecního úřadu Hořičky
Datum a začátek: pátek 9.2.2018 v 17:00 hodin
Srdečně zveme malé i velké !

Pořadatel: Pechanec o.p.s.

**********************************************************************************************************************

VÝSTAVA KRESEB PASTELY
PhMr. Milena Vávrová začala kreslit po své osmdesátce. Přijďte se podívat na její kresby, které budou
vystaveny v čekárně praktického lékaře na Hořičkách ve dnech
12. – 23. 2. 2018, každé pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hod.
Její manžel MUDr. Jiří Vávra byl velkým patriotem své rodné obce a volný čas trávil se svou manželkou
na Hořičkách v č.p. 16.
**********************************************************************************************************************

NABÍDKA KNIH VYŘAZENÝCH Z KNIŽNÍHO FONDU OBECNÍ KNIHOVNY
V minulém roce byla provedena prověrka knižního fondu a knihy, které byly opotřebované půjčováním, a
nebo nevykazovaly žádný obrat ve výpůjčce, byly vyřazeny. Tím jsme získali prostor pro nové tituly,
neboť každým rokem je z rozpočtu obce vynaloženo cca 50 tis. Kč na rozšíření knižního fondu.
Vyřazené knihy budou od 12.2.2018 vystaveny v čekárně praktického lékaře a to každé pondělí a středu
od 8:00 do 17:00 hodin, v sobotu 17. a 24.2.2018 od 9:00 do 12:00 hodin. Občané si mohou libovolně
vybírat a následně bez poplatku vyhlédnuté tituly i odnést. Knihy budou průběžně doplňovány.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POPLATEK ZA PSY
Radost z Vašich čtyřnohých miláčků s sebou přináší i určité povinnosti a jednou
z nich je úhrada poplatku na obecním úřadu, který je třeba zaplatit nejpozději do
konce dubna. Dveře včetně pokladny jsou otevřeny v běžných úředních hodinách.
(mn)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2017
V loňském roce měla naše knihovna 121 registrovaných čtenářů, z toho 28 do 15 let.
Knihovnu navštívilo 1908 čtenářů, kteří si vypůjčili 6856 knih a časopisů.
Z rozpočtu obce byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 54122,- Kč.
K 31.12.2017 obsahoval knihovní fond celkem 4781 svazků, z toho naučná literatura 2051 a krásná
literatura 2725 a 5 her, které bylo možné si zahrát v knihovně nebo si půjčit domů. Knihovna odebírala 21
titulů periodik, k nejžádanějším titulům patřilo Téma, Reflex, Epocha, Živá historie, Vlasta, Flóra,
Domov, Meduňka a Receptář.
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Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo půjčeno celkem 96 knih z městských knihoven
v České Skalici, Náchodě a Jaroměři. Internet využilo v knihovně 25 návštěvníků.
V březnu a v dubnu proběhly v knihovně informativní besedy o knihovně a knihách pro žáky 1. – 9. tř.
ZŠ v Hořičkách, v červnu se uskutečnilo v knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře. Pokračovalo se
s přebalováním a přeznačováním knih, u kterých to bylo potřeba.
Helena Šolcová, knihovnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Mikeš, Cvejn, Chmelík)
Zásoby křížovek, které do redakce dlouhodobě předával pan Luděk Rudiš, jsou tímto okamžikem
vyčerpány. Znění poslední tajenky je ve stylu retro a pamětníkům tak připomene doby dávno minulé.
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Vodorovně:
A – Svěrákův film, měl možnost,
zkratka
dřívějšího
největšího
amatérského cyklistického závodu
B – chemická značka kyslíku, 1. díl
tajenky, PEO
C – půda, 2. díl tajenky, MPZ
Polska
D – francovka, kreslete
E – římsky 50, 3. díl tajenky,
plošná míra (slovensky)
F – mužské jméno, chemická značka
fosforu, 4. díl tajenky, zkratka
státního nakladatelství

A
B
C
D
E
F
G
G – krev stromů, hladovo (lidově), MPZ Španělska, spojka

Svisle:
1 – domácí zvíře, povrchový důl
2 – oklamat
3 – římsky 50, zkratka Lidových milicí, had
4 – strom (kvetoucí brzy na jaře), otec (maďarsky)
5 – příslovce, Ý, římsky 1000, samec tura domácího (ů nahraďte ú)
6 – opak války, ženské jméno
7 – použij sůl, É, otázka při sázce
8 – citoslovce chlubení (dětsky), celek (např. celkové množství srážek, ú nahraďte u)
9 – záleží mu (na něčem), lidové přitakání, iniciály světoznámého českého lezce
10 – bude se ptát
11 – hmyz škodící oděvům, jméno české herečky (1900 – 1985, nejznámější role – babička Škopková,
Slunce, seno, jahody)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PO UZÁVĚRCE
Zasedání zastupitelstva obce Hořičky se uskuteční v pondělí 12. února 2018 v obřadní místnosti
obecního úřadu, začátek v 18:00 hodin. Program je zveřejněn na úřední desce i na internetových
stránkách obce.

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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