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ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ    

HORECKÉ  A  NEDAHORECKÉ  A  NEDAHORECKÉ  A  NEDAHORECKÉ  A  NEDAŘÍÍÍÍŽSKÉ  OBCESKÉ  OBCESKÉ  OBCESKÉ  OBCE    

 

Vážení čtenáři,  

     čas nás přehoupl do nového roku 2010 a před námi je čas dovolených. Přinášíme Vám  zpravodaj, 
ve kterém se dočtete něco málo  z dění v naších  obcích.  Z obsahu: z jednání  zastupitelstva,  dotace,  
společenská kronika, výsledky voleb do PSPČR, z historie obce apod.  

Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• Nepravidelný výtisk , Vydáno  6/2010 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Počet obyvatel k 1. 1. 2010 – 265 občanů. 

Zastupitele na jednání dne 12. 3. 2010 a 4. 6. 2010 

Schválili:  

• Příspěvky Sdružení invalidů MO STP Jilemnice ve výši 1 000,- a charitativní sdružení Diakonie 
Broumov ve výši 500,- Kč.  

• Rozpočet obce na rok 2010 

• Pronájem hasičské zbrojnice SDH Nedaříž 

• Rozpočtovou změnu č. 1 (přesun prostředků v rozpočtu v jednotlivých kapitolách) 

• Závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

• Počet členů zastupitelstva  pro příští volební období 2010 – 2014 v počtu 7 členů 

Vzali na vědomí:  

• Závěrečný účet r. 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 Svazku obcí Jilemnicko 
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Informace z obecního úřadu:  

V průběhu celého měsíce března  probíhala sbírka humanitární pomoci pro Diakonii Broumov. Sbírka 
probíhala v prostorách knihovny. Vybíralo se ošacení, lůžkoviny, nádobí apod. Vše bylo předáno 15. 4. 
2010 sběrnému vozu. 

V sobotu 24. dubna 2010 proběhla jarní úklidová brigáda v obci se sběrem objetého a železného šrotu. 
Svoz nebezpečného odpadu proběhl v neděli 4. dubna 2010, kterou zajišťovala firma Marius Pedersen 
Group. Další sběr nebezpečného odpadu by se měl uskutečnit ještě jednou na podzim tohoto roku.  

18. 5. 2010 byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje  venkova ČR se SZIF 
Hradec Králové s názvem projektu: Obnova místních komunikací, infrastruktury a výsadba zeleně.  

Byla zamítnutá žádost o dotaci u Nadace ČEZ  oranžové hřiště na rozšíření areálu místního hřiště.  

Žádáme všechny občany, aby nevozili žádnou hlínu a jiný nepořádek k nově upravenému hřišti na 
Horkách. Hřiště je připraveno na zasetí trávou. Případní denní i noční přispívači již zmiňovaného 
nepořádku, budou zveřejněni v příštím zpravodaji. 

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. 5. 2010. Zde jsou 
zaznamenány výsledky:  

 

 

Číslo strany Název                                           Počet hlasů 

                Horka           Nedaříž 

04 Věci veřejné     13    2   

06 KSČM        5  12 

09 ČSSD        9    6 

10 Národní prosperita       -    1          

13 SPOZ        3    1 

15 TOP 09      14    9 

17 KDU-ČSL     10    - 

20 Strana zelených       2    1   

21 Suverenita       7    6 

23 Česká pirátská strana      1    2 

24 DSSS        2    3   

25 Strana svobodných občanů     1    -  

26 ODS      23    5  

Celkem odevzdaných platných hlasů         90                   48 

Počet voličů                     139                   75 

%  účast voličů                     64,7                   64  
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Platby poplatků – termíny splatností 

 
Za psa:    do 31. března  za příslušný kalendářní rok  

Za komunální odpad:    do 30. června za příslušný kalendářní rok 

Platby za vodné probíhají 2x do roka, první platba za 1. pololetí do 30. června, druhá 

platba za II. pololetí do 15. prosince příslušného kalendářního roku.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zdravotní středisko Horka u Staré Paky oznamuje: 

MUDr. Válek František – od 7. 7. – 31. 7. 2010     d o v o l e n á.  

Zastupovat bude MUDr. Erlebachová- ordinační hodiny:  

Středisko Martinice  ÚT, ČT  8 – 12 hod  

Středisko Roztoky   PO, ST, PÁ        8 – 12 hod   

 

Od 7. 7. 2010 do konce července bude celé zdravotní středisko uzavřeno. Po  jeho dobu 

uzavření   budou uvnitř budovy probíhat drobné opravy a malování. 

Zubní středisko po dobu oprav a malování bude na Horkách  též uzavřeno. 

 

Společenská kronika: 

Od nového roku mezi námi vítáme nově narozené občánky:  

Lucie Klabanová –  nar. 17. 01. 2010 

Štěpán Šulc -   nar. 19. 02. 2010 

Vít Planík -   nar. 22. 04. 2010 

 

Zástupci obce navštěvují své spoluobčany, aby jim od dosažení sedmdesáti let svého věku 

pogratulovali k jejich životním významným jubileum. Oslavenci letošního roku: Vlasta 

Tauchmanová, Zdenka Ježková, Jiří Grund, Josef Mikulka, Karel Borůvka, Miloslav Šulc, Karel 

Jiránek, Josef Vaníček, Květoslava Bajerová, Božena Šulcová, Anna Hloušková, Marie Šulcová, 

Libuše Šulcová, Olga Vokatá.  G R A T U L U J E M E. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Úřední hodiny obecního úřadu:  

 

Pondělí  8 – 12  12,30 – 16,30 hod místostarosta: pondělí 18 – 20 hod 

Úterý  8 – 12   

Středa   8 – 12  12,30 – 16,30 hod  starosta:  středa 15 – 17 hod  

Čtvrtek  8 – 12 

Pátek   8 – 12 
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Místní knihovna: 

Každý první a třetí pátek v měsíci 15 – 16 hodin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Něco málo z historie obce: 
 
Pamětní list 1823 - 1923 na oslavu 100 – letého založení obce HORKA, 1923 napsal Josef j. Hák, starosta obce:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Místopis.  

     Obec Horka nalézá se v okresu a hejtmanství novopackém. Má nyní 41 domů a 315 

obyvatel. Položena jest ve výši 503 m nad mořem. Rozkládá se na vyšině „Horce_ od níž své 

jméno Horka má. – Okolní obce jsou zpolovice české a zpolovice německé národnosti. 

S vrchu, na kterém obec stojí, jest krásný otevřený pohled na panorama celých Krkonoš. 

Okolí jest velice romantické a oplývá všemi krásami přírodními. Do obce vedou tři státní a 

dvě okresní silnice, a to směrem do Nové Paky, Trutnova, Jilemnice, Pecky a Olešnice.  

     Obec Horka má: poštu, telegraf, telefon, nádražní stanici. Opatřena jest vodojem 

s elektrickým pohonem a elektrickým světlem. Má svůj obecní dům, ve kterém bydleti 

budou: řídící učitel, lékař a umístěna tu bude četnická stanice a policejní strážnice, 

jednotřídní školu. V obci nalézá se Kolínská továrna a cikorii, textilní závod na zboží lněné 

firmy Jos. J. Hák.  

     Obcí probíhá trať státní dráhy Liberec – Pardubice. Má výhodné spojení drahou. Deset 

osobních vlaků a dva rychlíky denně.  

     V místě jest Sbor dobrovolných hasičů, Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ a ustavuje se tu 

právě tělocvičná jednota „Sokol“.  

     Živnosti: dva hostince, dva obchody smíšené, řezník, dva obchodníci drůbeží a zeleninou a 

restaurace v nádražní budově.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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