HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XXII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

červen 2021

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Dvořáková Marie
Janoušková Jenovefa
Mertlík Vlastimil
Vitujová Věra

Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Mečov

93 let
83 let
81 let
75 let
70 let

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

SLOVO STAROSTY
DOTACE V ROCE 2021
Krajskému úřadu KHK jsme předložili žádost o následující dotace:
- V rámci Programu obnova venkova žádost o finanční podporu ve výši 700.000,- Kč na výstavbu
chodníku na trase křižovatka Lendělovi – Hillerovi, celkové předpokládané náklady 1.620.000,- Kč.
Žádost nebyla kladně vyřízena.
- V rámci Programu modernizace hasičské techniky žádost o finanční podporu ve výši 1.000.000,- Kč na
nákup nového cisternového požárního vozidla. Žádost byla kladně vyřízena v požadované výši – je to
maximální částka v rámci dotace.
Ministerstvu vnitra ČR - GŘ HZS ČR jsme předložili žádost o finanční podporu na pořízení nového
cisternového vozidla a nyní jsme obdrželi potvrzenou registraci akce. Výše dotace činí 2.500.000,- Kč,
což je maximální částka, která je v rámci programu poskytnuta.
Celkové předpokládané náklady na nákup vozidla jsou ve výši 6.800.000,- Kč. Česká spořitelna a.s.
poskytne obci úvěr ve výši 3.000.000,- Kč se splatností na 6 let.
Bude vypsáno výběrové řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na dodavatele vozidla.
Zažádali jsme Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Programu podpora obnovy sportovní
infrastruktury o finanční podporu na přístavbu tělocvičny u budovy ZŠ a MŠ. Doposud jsme neobdrželi
žádné stanovisko.
- Uzavřeli jsme smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na provedení přeložky vrchního vedení vysokého napětí,
které probíhá nad školní zahradou. Bude vedeno ve stejné trase, avšak zemním kabelem. Došlo ke snížení
ceny na 1.100.000,- Kč.
- Připravujeme výběrové řízení na opravu místní komunikace v lokalitě 11 RD - 1. etapa. Předpokládané
náklady jsou 800.000,- Kč.
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- Na základě poptávky jsme uzavřeli smlouvu na rekonstrukci střešní krytiny na budově MŠ, cena
388.000,- Kč. Bude použit šindel KATEPAL MANSION, dovoz z Finska, kde výrobce uvádí životnost 50
až 60 let.
- Rybník Křižanov – přes značně nepříznivé počasí bylo dokončeno vyzdění hráze. Nyní bude provedena
úprava ostatních břehů, vyčištěno dno a provedena výsadba zeleně kolem rybníku. Následovat bude
výstavba chodníku směrem k čekárně souběžně s hrází, jsou objednány 2 autobusové čekárny.

- Skládka roští na štěpkování bude v měsících červen – září uzavřena, v případě nutnosti bude umožněno
uložení roští na základě telefonické dohody (tel. č. 773 036 872).
DÍLČÍ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na základě žádostí několika vlastníků pozemků se připravuje dílčí změna územního plánu naší
obce. Pokud má někdo v tomto směru požadavek, předložte jej na obecní úřad do konce června.

ZE ŽIVOTA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se uskuteční
dne: v úterý 21. 6. 2021
hodin: 18,00 hod.
místo: obecní úřad - obřadní místnost
PROGRAM:

1. zahájení
2. závěrečný účet za rok 2020
3. dílčí změna ÚP obce Hořičky
4. hodnotící komise veřejné zakázky
5. pošta Partner
6. prodej a pronájem nemovitostí
7. různé informace

INFORMAČNÍ KANÁLY, kterými se k občanům dostávají horké novinky nebo jen prostá
připomenutí, mají různé formy. Kromě šeptandy u plotů či na návsi u nás fungují následující:
- vývěska obecního úřadu (s baterkou je čitelná i v noci, ale musíte si tam dojít)
- Hořičský zpravodaj (1x měsíčně s roznosem do poštovních schránek, přístupný i na internetu)
- internetové stránky obce: www.horicky.cz (k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
- mailové zpravodajství pro přihlášené spoluobčany. Na tomto místě opakovaně nabízíme
zájemcům, kteří by rádi dostávali do svého mailu občasné informace typu: „Nepoteče voda, bude
přerušení dodávky elektrické energie,“ aby napsali e-mail na adresu neumann@horicky.cz a do
předmětu uvedli: zpravodajství.
- facebookový profil: Hořičky, kterým se informace šíří nejrychleji a nejefektivněji (podmínkou je
mít svůj vlastní profil).

SMS
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Jsme si vědomi, že ne každý radostně křepčí okolo stolního počítače,
notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu s připojením k internetu, a raději
se spoléhá na svou starou dobrou Nokii, se kterou se spolehlivě dovolá a
napíše či přečte nějakou tu esemesku. Právě těmto občanům nabízíme
příležitostné rozesílání textových zpráv se zmiňovanými informacemi typu:
„Nepoteče voda, bude přerušení dodávky elektrické energie.“ Jakým
způsobem se můžete k odběru takových zpráv přihlásit?
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1) příležitostně navštivte obecní úřad
2) zavolejte na obecní úřad (tel. č. 608 403 067 nebo 775 083 401)
3) napište SMS na číslo 775 083 401 (stačí napsat slovo „zpravodajství“ a Vaše jméno a příjmení)
4) napište e-mail na adresu neumann@horicky.cz, do předmětu uveďte „zpravodajství“ a připište
telefonní číslo, na které si přejete dostávat SMS zprávy.
STOČNÉ. Protože je tu opět období doručování aktuálních faktur za stočné, připomínáme, že 4. 5.
2020 zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 14/2020 novou cenu stočného ve výši 35,- Kč/m3
(včetně DPH). Tímto připomenutím chceme předejít případným dotazům, proč je na faktuře jiná
částka za m3, než byla na té předchozí. Zdůvodnění bylo již vloni dostatečně vysvětleno v našem
zpravodaji, a tak jen zopakujeme, že příčinou jsou bohužel zvýšené náklady na provoz a údržbu
technologické části čerpacích stanic i samotné čistírny odpadních vod.
OČKOVÁNÍ. Odpovězte si na níže uvedené otázky a při čtení posledního řádku možná vezmete
do ruky svůj telefon...
1) Jste registrováni u našeho praktického lékaře MUDr. Aleše Zlámala?
2) Je Vám více než 16 let?
3) Ještě jste nebyli očkováni proti mrňavému prevítu Covid-19?
4) Nechce se Vám absolvovat cestu na očkování do nemocnice v Náchodě, Trutnově apod.?
5) Chcete být očkováni vakcínou od společnosti Moderna nebo Johnson & Johnson? Druhá
jmenovaná se podává pouze v JEDNÉ dávce, tedy pouze JEDEN termín bez ohrožení dovolené.
6) Chcete si vybrat místo očkování - Hořičky, Chvalkovice, Česká Skalice?
7) Chcete zodpovědně chránit sebe a tím i své nejbližší?
Máte-li zájem o očkování přímo u svého praktického lékaře, volejte v ordinačních hodinách
jakékoliv z výše uvedených ordinací na telefonní číslo 734 433 135 a domluvíte se přímo se
sestřičkou na termínu i místě očkování. Nemusíte se nikde registrovat, vakcíny jsou aktuálně k
dispozici v dostatečném množství.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE bude tentokrát poměrně rozsáhlé a den D
nastane 21. června. Navíc se nebude jednat o nějakou drobotinu na dvě hodinky, ale odstávka je
plánována od 7:30 do 19:30 hodin. Na našich internetových stránkách (odkaz Aktuality) je
k dispozici soubor, kde si můžete zkontrolovat, zda se odstávka týká i Vaší adresy. Nechcete-li se
spoléhat na informaci v našem zpravodaji nebo webu, zkuste využít příjemnou vychytávku
společnosti ČEZ: „Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může
sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na
www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou
tyto
informace k
dispozici
také na
www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.“
CHVALKOVICKÉ DIVADLENÍ jednoznačně dokazuje, že divadelní představení lze hrát i na
koupališti a s herci, kteří sice neokusili prkna, co znamenají svět, ale hrají o to s větší chutí a
nasazením. Letos tato kulturní akce připadla na 12. června a začátek je ve 13:30 hodin na
chvalkovickém koupališti. Celou akci pořádá Kulturní výbor Chvalkovice. Pozvánku hledejte opět
na našem webu – část Aktuality.
ŽERNOVSKÝ BAJK 2021. Kdo preferuje sport před kulturou, může zmiňovaného 12. června
vyrazit do Žernova na XIX. ročník závodů na horských kolech pro všechny generace. Prezence je
ve 12 hodin, kategorie odrážedel vyrazí vpřed ve 13:30 hodin a hlavní kategorie šlápne do pedálů
v 16 hodin. Zvou Vás Městys Žernov, TJ Sokol Žernov a SDH Žernov. Mnohem více se dozvíte
na www.zernovskybajk.cz nebo na plakátu, který je též na našem webu – část Aktuality.
(mn)
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MARIUS PEDERSEN
provede v naší obci přistavení

KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD
ve dnech: 9. – 12. července 2021
stanoviště: Hořičky – obecní úřad:
Křižanov – Mertlíkovi čp. 49:
Mečov – Gottsteinovi čp. 1:

2 ks objem 30 m3
1 ks objem 30 m3
1 ks objem 30 m3

Do kontejneru lze odložit:
- nábytek
- matrace
- linolea a koberce
- dřevotříska
- kočárky, objemné hračky
- sportovní potřeby (lyže, sáňky…)
- dveře, okna
- objemný polystyren
- rozměrné plastové předměty
- keramické předměty (umyvadla, klozety, květináče…)
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME !!!!!!!

V žádném případě NELZE odložit :
- železo
- plasty
- nebezpečný odpad (lednice, televize atd.)
- pneumatiky
- střešní krytiny
- stavební suť
Žádáme občany, aby předměty do kontejnerů pokud možno rovnali, aby byla
využita jejich kapacita. Případné dotazy na tel. 773 036 872.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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