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Mencl Josef
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Hořičky
Hořičky
Mečov
Hořičky

92 let
92 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
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SLOVO STAROSTY
Přehled o odpadovém hospodářství za rok 2021
V obci máme 7 stanovišť s kontejnery pro tříděný odpad, kde je umístěno 11 ks kontejnerů pro plasty, 9 ks
pro sklo, 7 ks pro papír, 8 ks pro lehké plechové obaly plus 1 ks pro jedlé oleje a tuky.
Z celkové 35 ks sběrných nádob jsme měli ve svém vlastnictví 25 ks a 10 ks bylo v pronájmu od firmy
Marius Pedersen. Roční nájem činil 17.000,- Kč.
Nájem jsme k 31. 12. 2021 ukončili a pronajaté sběrné nádoby jsme odkoupili za zůstatkovou hodnotu
v celkové výši 20.257,- Kč. V závěru jsme ještě zakoupili nové sběrné nádoby, 2 ks pro plasty, 2 ks pro
papír, 1 ks pro sklo a 2 ks pro plechové obaly v celkové hodnotě 55.792,- Kč. U hřbitova je umístěn
kontejner pro použité oděvy a textil, který je v majetku Diakonie Broumov.
V roce 2021 jsme z rozpočtu obce uhradili svozové firmě za odvoz, recyklaci a likvidaci vytříděných
druhů odpadů (sklo, plast, papír, lehké kovy, tuky) částku 218.150,- Kč. Za odvoz a uložení objemného
odpadu na skládku jsme zaplatili částku 28.997,- Kč – množství 8,24 tun. Cena za mobilní svoz
nebezpečných odpadů činila 25.419,- Kč.
Za odvoz a uložení směsného odpadu na skládku, který vzniká na veřejném prostranství jsme zaplatili
12.640,- Kč. Za likvidaci biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (mimo křoví a roští) jsme
zaplatili 36.556,- Kč.
Celkové náklady na likvidaci uvedených druhů odpadů jsou 321.762,- Kč.
V roce 2021 se podařilo zajistit likvidaci roští štěpkováním s firmou, která štěpky dodává elektrárně Poříčí
u Trutnova. Náklady na štěpkování se přibližně rovnají ceně, za kterou firma štěpky prodá, pro obec je to
velmi výhodné.
Obec má uzavřenou smlouvu s firmou Eko-kom Praha, autorizovaná obalová společnost, která vyplácí
obci finanční odměnu za odděleně sbírané využitelné složky odpadu (plasty, sklo, papír, lehké kovy).
Svozová firma oznámí Eko-komu množství svezeného odpadu v jednotlivých druzích za obec
v příslušném čtvrtletí a Eko-kom dle ceníku stanoví výši odměny. Za rok 2021 jsme takto získali odměnu
ve výši 117.033,- Kč.
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Výše odměny není pro obec zanedbatelná a názor: „Když platím paušál za odpady – nebudu třídit,“ je
poněkud mylný.
Pokud nebudeme dále třídit, sníží se odměna od Eko-kom a zvýší se náklady na uložení odpadů na
skládku, což by vedlo v dalším období ke zvýšení paušálního poplatku pro občana.
Přehled vytříděných odpadů v tunách
Název komodity

r. 2019

r. 2020

r. 2021

Sklo
Plasty
Papír
Lehké kovy
Železo a kovy*)
Směsný odpad (popelnice)

14,077
10,678
1,660
0,836
3,350
40,920

14,931
9,328
3,931
1,023
7,620
36,688

15,875
11,962
5,188
0,982
8,380
53,756

*) odpad sbíraný členy SDH Hořičky a Křižanov
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2021
V loňském roce bylo v knihovně registrováno 120 čtenářů, z toho 33 do 15 let. Celkem
se vypůjčilo 4 544 knih a časopisů. Návštěvníků knihovny bylo 912. Z rozpočtu obce
byly nakoupeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 47 904,- Kč. V říjnu byla
provedena revize celého knihovního fondu s použitím knihovního systému Verbis.
K 31.12.2021 obsahoval knihovní fond celkem 7 270 svazků, z toho naučná literatura 1 795, krásná
literatura 5 470 a 5 her, které si každý mohl zahrát v knihovně nebo si půjčit domů.
Knihovna odebírala 21 titulů časopisů, k nejžádanějším patřila Vlasta, dále Téma, Chatař, Receptář,
Domov a Čtyřlístek. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo vypůjčeno celkem 49 knih,
beletrie z MěK v Náchodě a České Skalici, naučná literatura ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové. I nadále se pokračovalo s přebalováním knih.
Přeji Vám v roce 2022 hlavně hodně zdraví a pohody.
Helena Šolcová, knihovnice
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ZE ŽIVOTA OBCE
KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
S dostatečným předstihem oznamujeme, že občané starší 50-ti let mohou využít v ordinaci našeho
praktického lékaře očkování proti klíšťové encefalitidě zdarma. Patří-li mezi vaše koníčky sběr hub,
časté procházky lesem nebo polehávání na vyhřátých mezích, zvažte tuto nabídku. Přesvědčit vás mohou
také informace na www.kliste.cz, www.klistova-encefalitida.cz, www.pozorkliste.cz apod. Zájemci se
mohou hlásit již nyní v naší ordinaci, tel. č. 734 433 135.
Ordinační hodiny MUDr. Aleše Zlámala na Hořičkách jsou:
pondělí
9:00 - 12:15 hodin
středa
9:00 - 12:15 hodin
Pozn. Tato zpráva bude zřejmě přezíravě přehlédnuta antivaxery. Neupíráme jim jejich právo prodělat
infekční onemocnění, které může mít podobu jen lehkých bolestí hlavy a zvýšené teploty nebo (ve druhé
fázi) těžký průběh spojený s prudkými bolestmi hlavy, vysokými horečkami, dezorientací,
poruchami motorické koordinace, ztuhnutím šíje, atd. Při těžkém průběhu může dojít k úmrtí nebo k
dlouhodobějším či doživotním následkům v podobě ochrnutí, poruchám soustředění či snížení
intelektuálního výkonu (zdroj www.cs.wikipedia.org).
(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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