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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kuderová Marie

Hořičky

83 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 17. 10. 2022 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém nově zvolení zastupitelé
pro následující volební období zvolili starostu a místostarostu obce a jmenovali předsedy komisí.
Nové zastupitelstvo bude pracovat v tomto složení:
Cejnar Vít
Dusová Martina
Hofmanová Stanislava, Ing.
Hýbl Marek
Janischová Pavlína
Kudera Vladimír, Ing.
Mencl Zdeněk
Pokorná Michaela, Ing.
Rudiš Luděk
Na ustavující schůzi byl zvolen nový starosta obce Ing. Vladimír Kudera a místostarosta obce Marek
Hýbl. Funkce starosty a místostarosty budou neuvolněné.
Na úřadě bude starosta nebo místostarosta přítomen v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 a dále dle
potřeb obce.
Případné schůzky lze dohodnout prostřednictvím paní Dany Volfové (tel. 608 403 067)
nebo přímo se starostou nebo místostarostou:
Ing. Vladimír Kudera (tel. 777 762 319)
Marek Hýbl (tel. 725 840 836)
Komunikovat lze nadále prostřednictvím emailu: horicky@horicky.cz
Předsedou finančního výboru byla jmenována Ing. Stanislava Hofmanová a předsedou kontrolního výboru
byl jmenován Luděk Rudiš.
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Do konce letošního roku bude pan Josef Kačer postupně předávat veškerou agendu spojenou
s fungováním obce novému vedení.
Jménem nového vedení bych chtěl předchozímu panu starostovi poděkovat za dobře prováděnou práci
v minulých volebních obdobích. Vím, že tuto funkci vykonával svědomitě a byla jeho koníčkem.
Máte můj obdiv, pane Kačere, vzhledem ke svému věku a pracovnímu nasazení, kterého jste
schopen. Plně doufám, že budete novému vedení nadále k dispozici a přeji Vám hlavně hodně
zdraví!
Ing. Vladimír Kudera, starosta

INFORMACE Z OBCE
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVĚ VYBUDOVANÉ TĚLOCVIČNY
Dne 17. 11. 2022 v čase od 13:00 do 17:00 proběhne pro veřejnost slavnostní otevření nově
vybudované tělocvičny v areálu ZŠ a MŠ Hořičky.
Všichni zájemci budou v uvedenou dobu seznámeni s nově vybudovaným objektem tělocvičny, který
bude sloužit především našim dětem při jejich sportovních činnostech. Tělocvična najde využití i pro
dospělé občany Hořiček a okolí. K dispozici bude hřiště na volejbal, nohejbal, basketbal, florbal, tenis.
V tělocvičně bude dále boulderingová stěna, zařízení pro
šplh na laně, tyči a další nářadí.
Pro detailnější seznámení s tělocvičnou si vezměte
přezuvky, nedočkaví sportovci sálovou sportovní obuv
(povrch je dřevěná palubka).
Věřím, že se časem najdou i případní zájemci z řad
dospělých o vedení sportovních kroužků dětí
v mimoškolní dobu (sportovní hry).
Přijďte se podívat, stojí to za to!

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Škola organizuje sběr starého papíru. Opět poněkud jinak, než bylo zvykem. Kontejner bude přistaven
před budovou 2. stupně školy ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2022. Následně bude 23. 11. odvezen.
Sběr můžete v těchto dnech odkládat přímo do kontejnerů.
UPOZORNĚNÍ
Velkou změnou je typ sbíraného papíru:

 ANO: noviny, časopisy, letáky, knihy a časopisy bez desek, klasický papír.
 NE: karton, znečištěný papír a ubrousky, dutinky, plata od vajec, voskový
papír a kelímky.

Za přinesený sběr a za dodržení podmínek sběru jménem školy děkujeme.
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 OBJEMNÝ ODPAD
V souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. je obec povinna zajistit rozbor materiálů, které jsou odkládány
na skládku, v našem případě se jedná o objemný odpad. Z tohoto důvodu bude ve dnech
11. - 12. 11. 2022 přistaven kontejner, a to pouze na Hořičkách u obecního úřadu. Pracovníci
laboratoře následně odeberou vzorky z uložených materiálů a vypracují posudek.
Prosíme, NEODKLÁDEJTE odpady, na které máme kontejnery, tedy plasty, sklo, lehké kovy,
dále také žádný nebezpečný odpad, kovový odpad, střešní krytiny, pneumatiky, stavební suť.
Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Pátek 25. listopadu 2022 od 16:15
Náves na Hořičkách
Přijďte nasát vánoční atmosféru na tradiční akci, při které společně
rozsvítíme náš vánoční stromeček. Těšit se můžete na horký punč,
perníčky, ozdobený stromeček i vánoční písničky.

 ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
Sobota 26. listopadu 2022 od 14:00
Klubovna hasičské zbrojnice na Hořičkách
OPS Pechanec pořádá pro všechny tvořivé ruce a ručičky, pro kluky i
holčičky akci, na které si můžete vytvořit vlastní adventní či vánoční
dekorace. Materiál na výrobu dekorací bude k dispozici na místě.
Občerstvení zajištěno a vstupné je dobrovolné.

 MIKULÁŠKÁ PROCHÁZKA LESEM
Sobota 3. prosince 2022 od 15:30
Sraz před Obecním úřadem na Hořičkách
OPS Pechanec pořádá pro všechny nebojácné děti mikulášskou procházku lesem. S sebou
doporučujeme: baterku, teplé oblečení, batůžek, reflexní prvky, případný doprovod rodičů.
Trasa je dlouhá cca 4 km.
Zájemci se prosím přihlaste do 29. 11. 2022 na obecním
úřadě u paní Volfové nebo v obecní prodejně.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Statistika nuda je, má však cenné údaje… Zajímalo by vás, jak se Hořičky vyvíjejí z hlediska počtu
obyvatel?
Nahlédli jsme na stránky Českého statistického úřadu a zjistili jsme, že trend počtu obyvatel Hořiček je
v posledních letech rostoucí.
Opomineme-li roky 1986–1990, kdy měly Hořičky status střediskové obce a bylo k nim tedy přidruženo
dalších 9 obcí, lze z grafu vyčíst, že nejvíce obyvatel měla naše obec v roce 1971 (591 ob.). Naopak
nejméně to bylo v roce 2000 (446 ob.).*
*Data jsou dostupná za roky 1971–2021

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

SMS A E-MAILOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Připomínáme možnost občanů přihlásit se k zasílání informací
prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
SMS

Pokud máte zájem dostávat informace prostřednictvím SMS, napište na tel.: 608 247 362
Pokud máte zájem dostávat informace e-mailem, napište si o ně na janischova@horicky.cz
Do textu u obou typů zpráv zadejte: CHCI DOSTÁVAT INFO

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 pokorna@horicky.cz.
Počet výtisků - 260 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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