ZPRAVODAJ
HORECKÉ A NEDAŘÍ
SKÉ OBCE
NEDA ÍŽSKÉ
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu:
z jednání zastupitelstva, rekonstrukce silnice Horka – Studenec, kulturní komise informuje, informace obecního úřadu apod.
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
• Nepravidelný výtisk , Vydáno 08/2011
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Počet obyvatel k 1. 8. 2011 – 268 občanů.

Zastupitele na jednání dne 5. 5. 2011
Schválili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závěrečný účet roku 2010
Rozpočtové opatření č. 1
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Prodej vlastnického podílu pozemku p. č. 1448/11 firmě Vladimír Suchánek s.r.o. Horka u Staré
Paky.
Výpůjčku části pozemku p.č. 3050/3 na Horkách u Staré Paky pro instalaci infotabule a
plakátovací plochy MAS Přiďte pobejt! Z Jilemnice
Poskytnutí finanční půjčky TJ Sokol Horka u Staré Paky na předfinancování rekonstrukce
střechy a zateplení stropu ve výši 662 000,- Kč
Poskytnutí půjčky SDH Nedaříž na opravu obecní historické hasičské zbrojnice ve výši
216 000,- Kč
Žádost pana Jana Hanuše o umožnění přechodného skladování stavebního materiálu na
obecní cestě p.č. 3050/2 v letním období
Proplacení transferu z rozpočtu - prostředky na činnost hasičů ve výši 7 572,- Kč
Vypracování pasportizace cest
Návrh na vypracování projektu chodníku u Jilosu
Proplacení transferu z rozpočtu – občanská sdružení SDH ve výši 30 714,- Kč

Neschválili
• Zamítá poskytnutí příspěvků občanům na dočištění odpadních vod
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Tento příspěvek pana Jiřího Ulvra – starosty obce Studenec ohledně rekonstrukce silnice je převzatý
ze Zpravodaje obce Studenec:

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Opět Vám podávám nové informace, jak to vypadá s rekonstrukcí silnice Studenec – Horka
u Staré Paky. Dne 12. 4. 2010 proběhlo jednání v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.
Zápis z tohoto jednání Vám přináším:
Zápis z jednání konaného dne 12. 4. 2011 ve věci „Silnice II/293 Rekonstrukce úseku
Studenec – Horka u Staré Paky“, přípravy projektové dokumentace ve stupni PDPS
a připravenosti pro podání žádosti pro dotaci z ROP
Přítomni:
•
•
•
•
•
•
•

pí Jakešová – vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK),
p. Petera – silniční technik, oddělení pozemních komunikací, odbor dopravy KÚLK,
p. Růžička – náměstek technicko-správní Krajské správy silnic Libereckého kraje
(KSS LK),
p. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK,
p. Tomáš Čáp – investiční referent KSS LK,
p. Ulvr – starosta obce Studenec,
p. Janda – projektant dokumentace, Projektservis Jičín.

Výsledek jednání:
• Liberecký kraj má schválený záměr ze dne 8. 6. 2010 ze zasedání RK o zařazení výše
jmenované akce do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období
2007–2013, oblast podpory 1.1 – Rozvoj regionální dopravní infrastruktury, 4. kolo výzvy.
• Krajská správa silnic Libereckého kraje má kompletně zařízenou akci, tzn. je dokončena
projektová dokumentace ve stupni PDPS, je vypracován rozpočet, je rozdělen na stavební
objekty a na uznatelné a neuznatelné náklady, je zařízeno stavební povolení, které je
prodlouženo do 31. 10. 2011.
• Krajská správa silnic LK požádá v dostatečném intervalu o prodloužení stavebního
povolení.
• Krajský úřad Libereckého kraje – odbor dopravy prověří, zda je možné akci stavebně
zahájit před schválením a udělením dotace z Regionálního operačního programu. V případě
kladného stanoviska Ing. Jakešová (KÚLK) slíbila zahájit stavební práce na jaře 2012 s tím,
že objízdné trasy by byly realizovány na podzim 2011, popřípadě na jaře 2012.
• Krajská správa silnic LK za spolupráce s projektantem provede místní šetření, kde bude
aktualizován rozsah SO 106 – Dopravně inženýrské opatření (objízdné trasy).
• Krajský úřad Libereckého kraje (Ing. Jakešová) slíbila, že v roce 2011 se uskuteční
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V případě přípravy k zahájení výběrového
řízení bude KSS LK vyzvána písemně, kde budou uvedeny další podrobnosti (kdo provede
výběrové řízení KSS LK × KÚLK a jiné).
• Obec Studenec pošle na KÚLK smlouvu o dotaci na poskytnutí neuznatelných nákladů na
adresu V. Petery.
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• Krajský úřad Libereckého kraje – odbor dopravy (Ing. Petera) prověří možnost zařazení do
uznatelných nákladů faktury za projektové práce, které objednala obec Studenec.
Za Liberecký kraj: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy
Za Obec Studenec: Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
Zapsal: Ing. Martin Čáp, 12. 4. 2011

Pokud to mám nějak shrnout, tak ke dnešnímu dni platí to, že v letošním roce proběhne
výběrové řízení na zhotovitele celé akce. V době uzávěrky tohoto Zpravodaje platí i to, že
současné podmínky daného dotačního titulu, ze kterého bude vše financováno, umožňují, že
práce mohou začít i dříve, než samotná výzva bude vypsána. Krajský úřad na tomto jednání
potvrdil jednak to, že tato akce ve výzvě musí uspět, a jednak, že na tuto stavbu jsou finanční
prostředky zajištěny.
Toto tedy jsou nejnovější zprávy, které zajímají většinu z nás, nedokážu však odhadnout, co
ještě může nastat, aby vše bylo zase jinak. Termín spuštění celé akce tedy na tomto jednání
zněl – jaro 2012.
Jiří Ulvr, starosta

Společenská kronika:
Vítáme nově narozené občánky:
Kryštof Novotný – nar. 8. 5. 2011
Dominik Šulc – nar. 30. 7. 2011
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Kulturní komise oznamuje:
Kulturní komise připravuje autobusový zájezd do TECHNICKÉHO MUZEA v Praze. Předběžný
termín zájezdu je stanoven na 22. října 2011.
Vstupné: 170,- Kč, senioři nad 70 let a děti 6 – 15 let 90,- Kč.
Dopravné bude zajištěno. Cena dopravného cca 100 ,- Kč pro místní občany, přespolní cca
150,- Kč.

Chcete si zpestřit vánoce a jet na muzikál na ledě „POPELKA“?
Místo: zimní stadión Hradec Králové. Termín: 26. – 27. 12. 2011
Vstupné: od 390,- Kč, děti do 5- ti let zdarma. Rezervace vstupenek je možná na
ticketportalu. Hvězdné obsazení: Jiří Korn, Josef Vojtek, Dana Morávková, Leona
Machálková, Vlastimil Harapes, Martin Dejdar, Dalibor Gondík, Sabina Laurinová a další.
www.PopelkaNaLede.cz.
V případě zájmu o účast je třeba se přihlásit do 15. září 2011 buď v kanceláři obecního úřadu
481 595 485 nebo u paní Jany Planíkové.
Údržba vodovodu: Na začátku července byla provedena nutná oprava na vrtu. Oprava
spočívala v převystrojení vrtu a prohlídka TV kamerou. Údržbu vodovodu nyní zajišťuje pan
Jiří Vágenknecht z Nedaříže. Případné výpadky dodávky pitné vody, prosíme, nahlašujte na
údržbu – mobil 723 545 936. Tento postup zajistí rychlejší zjištění poruchy a její napravení.
Revize a čištění komínů: V případě zájmu o vyčištění, či zpracování revizí na komín, tak jak
to ukládají platné předpisy, obecní úřad Horka u Staré Paky zajistí kominickou firmu
k provedení těchto prací. V případě zájmu, nahlaste na obecní úřad požadavek do 15. září
2011. V případě, že si občan bude chtít tuto službu objednat sám, poskytujeme nabízený
kontakt obci služeb z Kominictví TT Baran, Příčná 333, 468 22 Železný Brod – mobil
602 819 016.
Přípravné práce na chodníku kolem Jilosu: Začaly probíhat přípravné projektové práce na
budoucí výstavbu chodníku podél silnice III/2931 u Jilosu. Byla zakreslena celková situace
stavby pro územní řízení. V současné době se zajišťují dokumentace ke stavebnímu řízení.
Tyto práce smluvně zajišťuje Ing. Jan Korda – projekty staveb z Čisté u Horek.
Oprava staré hasičárny v Nedaříži: V měsíci červenci skončily stavební práce spočívající
v rekonstrukci staré hasičské zbrojnice v Nedaříži. Rekonstrukce spočívala v pokládce nové
střešní krytiny, podřezání objektu, výměně dřevěných prvků u věžičky , pokládce zpevněné
plochy s chodníčkem. Tato oprava bude financována z dotací ze SZIF Hradec Králové
v celkové výši 90% uznatelných nákladů.
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Rekonstrukce střechy sokolovny: V současné době probíhá rekonstrukce střechy na
sokolovně. Zároveň probíhá zateplení stropu. Tato oprava bude z 90% uznatelných nákladů
financována z dotací SZIF Hradec Králové.
Naše obec ve fotografiích: Paní Jana Planíková zdokumentuje pro obecní kroniku současnou
podobu naší obce fotografováním jednotlivých domů a částí obce.
ČEZ distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny:
01. 09. 2011 – 8 – 18 hod
06. 09. 2011 – 8 – 18 hod
08. 09. 2011 – 8 – 18 hod
15. 09. 2011 – 8 – 18 hod.
Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
Třídění odpadu: Prosíme o správné třídění odpadů. Do žlutých kontejnerů patří pouze PET
LAHVE, pro ostatní plast z domácnosti jsou určeny žluté pytle. V blízkosti kontejnerů se
neustále hromadí různé odpadky. Pro komunální odpad jsou určené popelnice, nebo pytle,
které je možné zakoupit na obecním úřadě. V případě většího množství vyprodukovaného
odpadu je možné využít přímo sběrné místo v Přibyslavi u Nové Paky nebo v Jilemnici.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu: proběhne v neděli 16. října 2011. Horka u
Staré Paky na parkovišti u obecního úřadu od 14,15 – 14,25 hod a v Nedaříži u požární
zbrojnice od 14,30 – 14,40 hod. Odpad bude přebírán osobně. Nelze odkládat předem.
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Něco málo z historie obce:
Pamětní list 1823 – 1923 na oslavu 100-letého založení obce Horka, 1923 napsal Josef J. Hák, starosta obce:

DRÁHA
V roce 1856-1858 stavěla se dráha z Králového Hradce do Liberce přes Horka. Postaveno
velké nádraží s tím úmyslem, že z Horek bude rozvětvena na Trutnov, Novou Paku a
Chlumec. Později však pro vysoké položení Horek bylo od tohoto úmyslu upuštěno. Když
dráha byla dostavěna, dováželo se zboží drahou a ruch povozníků jezdících přes Horka na
Prahu a Brno přestal úplně, čímž hospoda „Formanka“ zanikala.
Dráha zahájíc provoz oživila poněkud obec Horka, však průmysl se zde neusadil. Na
nádraží rozmáhal se živel německý, který udržovali úředníci národnosti německé, od nichž
museli české obce dosti příkoří snášeti.
POŠTA
V nádražní budově zřízena byla pošta velkého rozsahu. Byly sem drahou přiváženy zásilky i
pošta listovní pro celé severní Čechy a odtud osmi páry koní rozvážena byla pošta do měst
Jičína, Nové Paky, Jilemnice, Vrchlabí, Hostinného a Pecky. Pošta byla pojmenována po
zakladateli osady „Falgov“ později jménem „Falgendort“. Pro velkou frekvenci byla známa po
celém Rakousku. Prvním poštmistrem byl zde Jan Hofmann, který postavil čp. 22 a 33 na
Horkách.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Farmářský trh v Jičíněvsi
nabízí ve dvoře u budovy čp. 70 potraviny české výrobky a produkce:
ovoce a zelenina, maso a uzenina, pečivo, mléčné výrobky, vejce
nepravidelně také med, víno a mošty, květiny a rostliny, živou drůbež a živé ryby
Každý pátek od 16. září 2011 do 25. listopadu 2011 od 10:00 do 16:00 hodin
trh se koná 16.9.2011, 23.9.2011, 30.9.2011, 7.10.2011, 14.10.2011, 21.10.2011, 4.11.2011,
11.11.2011 a 25.11.2011
a nekoná se kvůli státním svátkům ve dnech 28.10.2011 18.11.2011
vstup a parkování zdarma
pořadatel Schlikovský dvůr, s.r.o., IČO 288 02 829
507 31 Jičíněves 70 , tel. 493 557 113, mobil 773 500 811
sledujte změny a speciální týdenní nabídky na www.schlik.cz
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