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ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ    

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

Vážení čtenáři,  
     přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo  z dění v naších  obcích.  Z obsahu: 
z jednání zastupitelstva, z historie obce, příspěvky z činnosti  místních organizací, projekt – Obnova místních komunikací 
apod.  
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• Nepravidelný výtisk , Vydáno  11/2010 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Počet obyvatel k 1. 11. 2010 – 260 občanů. 

Zastupitele na jednání dne 16. 7. 2010 a 27. 8. 2010 a 8. 10. 2010 

Schválili:  

• Stavební firmu IMDV – stavební sdružení jako vítěze výběrového řízení malého rozsahu pro 
akci: „Obnova místních komunikací“.  

• Podání žádosti na dotaci „Dětská hřiště Horka a Nedaříž“ 

• Vrácení nevyčerpané dotace na volby do PSP  ČR konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010 ve výši 
23 927,- Kč 

• Pronajmutí si  částí pozemků u hřiště na  pč. 1454/6 a pč. 1450/4 k. ú. Horka u Staré Paky od 
firmy Vladimír Suchánek s.r.o 

• Rozpočtové opatření č. 2 

• Zadání Územního plánu obce Horka u Staré Paky 

• Poskytnutí částky 10 000,- na pomoc obci Heřmanice zasaženou povodní 

• Podání žádosti o dotaci na pořízení územního plánu – II. etapa u Libereckého kraje – Grantový 
fond 

• Rozpočtové opatření č. 3 
• Pronájem plochy u nádražní budovy pro firmu JILOS EKO s.r.o.   – parkování 5 ks  osobních 

aut  

• Příspěvky TJ Sokol Horka u Staré Paky  ve výši 15 000,- Kč na jejich činnost 

• Poskytnutí digitální verze obecní kroniky pro společnost Ascoria s.r.o. Předměřice nad Jizerou 
 

Neschválili  

• Zapracování připomínky č. 3 do územního plánu – žadatel paní Hana Axeriová 
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• Zapracování připomínky č. 4 do územního plánu – žadatel Josef Mikulka, Čistá u Horek 

• Žádost firmy JILOS  EKO s.r.o. o povolení odběru vody z veřejného vodovodu pro zásobování 
kotelny 

• Žádost pana Martina Hrubého z Harrachova o umístění reklamních panelů  
 

Vzali na vědomí:  

• Zápis z jednání kontrolního výboru  konaného dne 27. 8. 2010 
• Zápis ze schůze finančního výboru konaného dne 14. 7. 2010 

 
Informace z obecního úřadu: 

 
 OBNOVA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍOBNOVA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍOBNOVA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍOBNOVA  MÍSTNÍCH  KOMUNIKACÍ    

V letošním roce byl zrealizován projekt: „Obnova MK, technická infrastruktura a výsadba 
zeleně“, na kterou byla 8. 10. 2009 podána žádost o dotaci z PRV. Žádost byla podána k SZIF 
Hradec Králové. Následně byla  dne 18. 5. 2010 podepsána dohoda o poskytnutí dotace. Dne 23. 
9. 2010 byla předána žádost o proplacení výdajů na výše uvedenou akci.   

Harmonogram projektu:  
Příprava projektové dokumentace   23. 09. 2009 – 05. 10. 2009 
Podání žádosti o dotaci   06. 10. 2009 – 26. 10. 2009 
Realizace projektu    01. 05. 2010 – 31. 08. 2010 
 
Údaje o projektu v Kč:  
Celkové výdaje projektu dle dohody:     1 200 908,00 
Celkové výdaje projektu dle skutečnosti:    1 415 702,00 
Celkové způsobilé výdaje projektu:     1 009 166,00 
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 90%:     908 249,00 (75 % EU, 25 % NZ) 
 
Popis projektu:  

• Obnova místních komunikací:  komunikace Ke hřišti s odstavnou plochou  
      Komunikace Od Šimůnku k lesu 
      Komunikace K Bajerům 
       Komunikace K Benešům 

• Stavební výdaje na obnovu sítí technické infrastruktury: osvětlení 
• Stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce: v prostorách autobusového 

nádraží umístěny 3 ks  laviček 
• Výdaje na parkové úpravy  v zastavěném území obce: v prostorách autobusového 

nádraží nasázeny javory, v prostorách kolem hřiště u přístavby sokolovny vysázenživý 
plot z tújí 

• Výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně: zahradní traktůrek s přívěsným vozíkem 
 
V Horkách u Staré Paky, říjen 2010 

Jiří Brádle – starosta obce  
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V průběhu celého měsíce srpna 2010 probíhala  již letošní 2. sbírka humanitární pomoci pro Diakonii 
Broumov. Sbírka probíhala v prostorách knihovny.  

25. -  26. 11. 2010 bude uzavřen obecní úřad – školení.  

Poplatky za spotřebovanou vodu za II. pololetí 2010 jsou splatné do 15. prosince. Prosíme o dodržení 
termínu platby.  

V průběhu měsíce listopadu proběhne ještě jedna nutná oprava na vrtu. Z tohoto důvodu se bude muset 
uzavřít voda po dobu opravy. Občané obce budou včas informování o této skutečnosti.  

Připomínáme, pokud by někdo z občanů měl zájem o zasílání jakýchkoliv informací  o dění v obci či 
související záležitosti  přímo konkrétně např. formou  sms zpráv, emailů, či jiným způsobem, může tento 
požadavek  a kontakt na sebe nahlásit na obecním úřadě.  

V tomto období již probíhá  zimní svoz odpadů, svoz probíhá každý čtvrtek ( v případě svátků též)  do 
konce měsíce dubna 2011, kdy se potom přechází na 14 denní svoz.  

Volby do obecních zastupitelstev – výsledky: 

Výsledky voleb v obcích Horka u Staré Paky a Nedaříž do zastupitelstva obce 

konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010 

Č.       Kandidát          Horka     Nedaříž    celkem 

01 Jana Bajerová, Nedaříž    54   37       91 

02 Jan Hanuš, Horka      70   30      100 

03 František Sedlák, Nedaříž     59   41              100 

04 Jana Planíková, Horka      73   29              102 

05 Ludmila Sekyrková, Nedaříž    37   36                73 

06 Jaroslav Munzar, Horka     71   23                94 

07 Alena Ježková, Horka     71   29              100 

08 Jaromír Kalenský, Horka      45   17               62   

09 Martin Hájek, Nedaříž     12   16               28 

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

Celkem odevzdaných platných hlasů         492          258 

Počet voličů                      97             52 

%  účast voličů                  71,32  68,42   

 

Společenská kronika: 

Vítáme nově narozené občánky:  

Lukáš  Pošepný –  nar. 28. 7. 2010 

 

Dne 12. 9. 2010 se uskutečnilo vítání nových občanků do života. V Kulturním domě v Nedaříži kulturní 
komise obecního úřadu přivítala  mezi nové občany obce 9  dětí. 
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TJ  SOKOL  HORKA  U  STARÉ  PAKY  

     Na jaře tohoto roku jsme se pustili do dotačního projektu na rekonstrukci střechy 

sokolovny a zateplení sálu v hodnotě cca 750 tis. Kč. V případě kladného vyřízení naší žádosti 

podané prostřednictvím MAS Přiďte pobejt! z Jilemnice k SZIF Hradec Králové dojde k opravě 

havarijního stavu střechy sokolovny. Dojde také k zateplení stropu sálu sokolovny. Od toho 

očekáváme výrazné zlepšení při vytápění a tím možnost častějšího využití sálu sokolovny 

převážně v zimních měsících. V současné době čekáme na podepsání smlouvy se SZIF Hradec 

Králové.  

Dne 23. 10. 2010 se uskutečnila členská schůze TJ Sokola Horka. Hlavním bodem bylo zvolení 

nového výboru.  

ODDÍL  KOPANÉ:  

V sezóně 2009 – 2010 okresní soutěže mužů se našemu družstvu dařilo. V průběhu celého 

roku se drželo v horních příčkách tabulky. I přes několikeré zaváhání na konci sezóny jsme 

skončili na pěkném 5. místě.  

Do sezóny 2010 – 2011 jsme nově přihlásili družstvo dorostu, které hraje krajskou soutěž 

královéhradeckého kraje. Družstvo mužů opět hraje okresní soutěž. Přejeme oběma 

družstvům mnoho úspěchů a fanoušků.  

DĚTSKÝ  KLUBÍK:  

Každé pondělí od 16 hodin byl opět zahájen dětský klubík v sokolovně. Program je 

přizpůsoben dětem různého věku. Činnost je rozdělena do výtvarné a tělesné výchovy děti.  

29.  - 30. října proběhla v sokolovně výstava dýní a jiných prací dětí z klubíku. Na krásně a 

hlavně netradičně vyzdobený sál sokolovny se přišlo podívat mnoho místních občanů i lidí 

z okolních vesnic. Návštěvnost a zájem je největší odměnou pro další tvoření dětí.  

 
Plán na listopad a prosinec – kulturní program na vánoční jarmark, výtvarná příprava na 

vánoce.  

CVIČENÍ  ŽEN je každé pondělí od 19. 00 hod.  

KLUB  SENIORŮ je jednou za čtrnáct dní od 17.00 hodin. Příští bude dne 19. 11. 2010.  
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V neděli 19. prosince pro Vás ve spolupráci s OÚ Horka připravujeme Vánoční jarmark.  

Na začátek roku 2011 pro Vás připravujeme úspěšnou tradiční zabíjačku a samozřejmostí 

bude dětský karneval a sokolský ples.  

      Jan Hanuš – jednatel TJ Sokol Horka u Staré Paky 

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

 

SDH Nedaříž 
Jako velitel SDH Nedaříž, bych Vás chtěl seznámit s činností sboru za uplynulý rok 2010. 

 Leden jsme letos začali hodnocením uplynulého roku na Výroční valné hromadě a následně jsme 

uspořádali DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL a HASIČSKÝ BÁL, který jsme si všichni, jako každý rok, 

náležitě užili.  

V dubnu jsme začali s tréninkem dětí i dospělých. Konec měsíce patřil tradičnímu pálení čarodějnic u 

Kulturního domu v Nedaříži. 

Květen byl plný akcí všeho druhu. Vrcholila příprava dětí i dospělých. Třetí víkend byl ve znamení 

jarního kola PODKRKONOŠSKÉHO POHÁRU dětí a hned následující víkend jsme pořádali jarní kolo hry 

PLAMEN. Sjelo se k nám na 400 dětí z celého okresu Semily. 

V červnu nás zase reprezentovala družstva můžu a družstvo žen na okrskové soutěži ve Žďáře u Staré 

Paky, kde muži obsadili 1. a 3. místo a ženy 2. místo. 3. 7. jsme společně s dětmi pálili papírovou školu 

na zahájení prázdnin. 

V červenci jsme se s muži z našeho teamu věnovali reprezentaci našeho sboru na soutěžích v okolních 

obcích. 

Srpen byl ve znamení NOČNÍ SOUTĚŽE, která je jedna z největších akcí, kterou sbor pořádá, je velmi 

technicky náročná na zajištění jak hladkého průběhu soutěže, tak občerstvení všech návštěvníků a je 

na okolí jedinečná, protože celá probíhá za tmy, kdy je trať označena pouze několika loučemi. 

 

Na začátku září jsme pořádali PODZIMNÍ  KOLO 

podkrkonošského poháru dětí společně se soutěží VETERÁNŮ. 

První říjnový víkend jsme byli s dětmi na soustředění v Ostružně, kde jsme se připravovali na BRANNÝ 

ZÁVOD, který jsme následně absolvovali v Horních Štěpanicích.  Zde se starším dětem podařilo 

umístit na historickém 2. místě. V říjnu jsme se bohužel museli rozloučit s naším dlouholetým členem, 

vedoucím mládeže, kamarádem br. Jaroslavem Bajerem. 

V listopadu nás čeká pořádání tradičních VEPŘOVÝCH HODŮ.  

V prosinci máme ještě v plánu uspořádat Mikulášskou nadílku pro děti a tím naše činnost pro letošní 

rok utichne. 
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Na závěr bych vám chtěl popřát spoustu pohody o nadcházejících vánocích a zdraví do Nového roku 

2011.  

Doufám, že se s mnohými z Vás opět setkám na námi pořádaných akcích a to třeba hned na 

HASIČSKÉM BÁLE pořádaném 22. 1. 2011 nebo na Maškarním bále pro děti 15.1.2011.  

S pozdravem 

 

Martin Bajer 

Velitel SDH Nedaříž 

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

 

 
 

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

Dějiny. 

     Osadu horka založil e. 1823 Ignác Falge, pláteník z Trutnova, tehdy majitel velkostatku 

v Čisté. K obci Čisté náležela obec Horka až do r. 1921. V pozemkových knihách všude je 

zaznamenána osada Horka po svém zakladateli, který byl rodem Němec, „Falgov“ později 

„Falgendorf“. 

Dokumenty o založení osady Horek r. 1823  

     Podle zápisu ze dne 1. ledna r. 1823 prodal Antonín Tichý od své usedlosti čp. 28 v Čisté 

pozemek na „vrše“ Horka Františku Klázarovi v Čisté pro stavbu domku. Podle zápisu ze dne 

18. listopadu r. 1823 koupil Jan Dlabola grunty 10 jiter 1320 od živnosti čp. 28 v Čisté pro 

vystavění hospody čp. 1 na „vrše“ Horka za 800 zlatých stříbra. 

     Podle zápisu ze dne 1. října r. 1823 koupil Josef Walesch, pekař m Valé Borovnici pozemek 

od panství ústeckého za 15 zl. Stř. pro stavbu domku čp. 3 na Horkách atd. (v pozemkové 

knize následuje 21 zápisů).  

    Ode dne 1. ledna 1823 do dne 16. února r. 1830 bylo postaveno na Horkách 21 domků. Od 

r. 1830 do r. 1910 postaven na Horkách pouze jeden domek čp. 22. Nynější ho Josefa Havla. 

Příčina proč po 80 roků v obci se nestavělo, uvádí se nedostatkem vody pitné i užitkové. 

Z důvodu toho osada zanikala, usazoval se zde jenom chudý lid, který nenacházeje zde 

zaměstnání, byl odkázán na práci v okolních obcích. V osadě Horce prospíval jedině hostinec 

čp. 1 („Formanka“), který měl historický význam.  

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