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Rozpočtové opatření č. 3/2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozhodnutí o neveřejnosti komunikace na pozemku p.č. 242/2 k. ú. Nedaříž
Příspěvek na činnost ve výši 500,- Kč Domovu sv. Josefa v Žirči
Příspěvek na činnost TJ Sokol Horka u Staré Paky dle schválené rozpočtu roku 2012 ve výši 25 000,Kč.
Příspěvek (doplatek) na činnost SDH Nedaříž ve výši 15 000,- Kč dle schváleného rozpočtu roku 2012
Rozpočtový výhled na období 2013 – 2016 Obce Horka u Staré Paky
Rozpočet obce na rok 2013
Účetní uzávěrku obce za rok 2012
Příspěvek ve výši 5 000,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v Jilemnici
Podání žádosti na dotaci z programu: Obnova venkova KÚLK na cestu ve Splavné ulici
Podání žádosti z grantového fondu Libereckého kraje na vybavení JPO
Závěrečný účet obce za rok 2012
Rozpočtové opatření č. 1
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém
využití vzniklého kompostu k údržba a obnově veřejné zeleně a ploch na území obce
Finanční příspěvek ve výši 2 849,68 na financování vlastního podílu na dotaci „Technika pro svoz
biologicky rozložitelného materiálu“
Podání žádosti o provedení pozemkových úprav v k. ú. Nedaříž u Pozemkového státního úřadu
v Semilech
Žádost f. Obklady Vaněk o změnu ÚP obce
Finanční příspěvek povodněmi postižené obci Rudník ve výši 10 000,- Kč
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•
•

Objednání oprav sloupů veřejného osvětlení
Provést protlak pod komunikací u hlavní silnice naproti obchodu se smíšeným zbožím v souvislosti
s opravou asfaltového povrchu ve Splavné ulici (vyřeší se problém s natékající vodou)

Zamítnuli:
•
•
•
•
•
•
•

Poskytnutí příspěvku pro TJ ZORA
Souhlas s užitím znaku obce pro firmu AKTIV 95 OPAVA s.r.o.
Nabídku na zakoupení nového programu do firmy Codexis online (počítačový program na Sbírky
zákonů, vyhlášky apod)
Nabídku na pořízení spořicího účtu u ČMSS
Pořízení nového pojištění majetku od Kooperativy
Pořízení mapového portálu od firmy Geosense
Využití služeb firmy Spoj-ocel s.r.o. – služby pro obce – údržba zeleně

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

Společenská kronika:
Vítáme nově narozené občánky:
Viktorie Čejková – nar. 29. 8. 2012
Radim Švec – nar. 30. 11. 2012
Jan Gebauer – nar. 23. 7. 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kompostování na Jilemnicku

Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002. Od této doby řeší různé aktivity, mezi které patří
i získávání finančních prostředků na různé projekty a aktivity potřebné v regionu 21
členských obcí. Jednou z těchto aktivit jsou projekty „ Komunitní kompostování na
Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku“, na
jejichž realizaci získal Svazek příslib finanční dotace z Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
Řešit nakládání s bioodpadem, vznikajícím na území obce, je nutné jak z hlediska snižování
výdajů na nakládání s komunálním odpadem, tak i z hlediska plnění legislativy v odpadovém
hospodářství, kdy se Česká republika zavázala Evropské unii snížit množství skládkovaného
komunálního odpadu na 75%. Jedním z řešení tohoto závazku je snížení objemu
komunálního odpadu o jeho biologickou složku. Mezi biologicky rozložitelné odpady,
vznikající v obci, můžeme zahrnout odpad z údržby veřejné zeleně, travnatých ploch v obci,
ale také odpad ze zahrad občanů a rostlinné zbytky z domácností občanů. Obce, sdružené ve
svazku obcí Jilemnicko, se rozhodli řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
vybudováním sítě komunitních kompostáren na území mikroregionu. Splní tak nové
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legislativní požadavky, které neumožňují tento odpad ukládat na skládky a zároveň využijí
produkt kompostárny – kompost, jako kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a
pro potřeby občanů.
Do projektu odděleného sběru bioodpadu a jeho kompostování se zapojilo 20 obcí
mikroregionu Jilemnicko. Na území zapojených obcí vznikne celkem šest komunitních
kompostáren, na které bude svážen bioodpad z okolních obcí. Komunitní kompostárny
budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná,
Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Komunitní kompostárny budou umístěny na
plochách, které byly odsouhlaseny stavebním úřadem města Jilemnice a města Rokytnice
nad Jizerou a současně jsou uvedeny do provozu vyhláškou obce, ve které je kompostárna
umístěna. Komunitní kompostování je jeden z principů prevence vzniku odpadu. Komunitní
kompostárny mohou kompostovat pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné
zeleně a zahrad občanů, rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnosti občanů).
Sběr vytříděného bioodpadu v jednotlivých obcích bude zajištěn rozmístěním
velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech vyváženy na nejbližší
kompostárnu. Dále město Jilemnice a obec Benecko poskytnou bezplatně, jako pilotní
ověření funkčnosti třídění, části svých občanů plastové nádoby o objemu 240 l na sběr
rostlinných zbytků z domácností a zeleně ze zahrad. O harmonogramu svozu
velkoobjemových kontejnerů a plastových hnědých nádob budou občané informováni
vyvěšením diáře na informačních deskách v každé obci nebo formou letáku, který dostane
každá domácnost.
Kompostárny budou vybaveny technikou, která zajišťuje správné zpracování materiálu
technologii kompostování pomocí překopávky zakládek na volné ploše. Tato technologie
zajišťuje minimalizaci vzniku případných emisí skleníkových plynů. V rámci projektu budou
zřízeny jednotlivé komunitní kompostárny – zpevnění plochy, oplocení kompostárny a
vybudování obslužného objektu jako zázemí pro obsluhu kompostárny. Technologie je
zajištěna nákupem techniky: traktor s čelním nakladačem, drtící a míchací vůz, traktorový
překopávač kompostu, speciální textilie pro zakrytí zakládek, monitorovací technika –
teploměry, a síto pro konečnou úpravu kompostu. Pro svoz velkoobjemových nádob byl
pořízen traktorový nosič velkoobjemových kontejnerů. Svoz menších nádob bude zajišťovat
svozová technika, která řeší svoz směsného nebo separovaného komunálního odpadu
v obcích.
Technika je pořízena pro všechny kompostárny společně. Obsluhu techniky budou zajišťovat,
centrálně pro všechny kompostárny, Služby Vítkovice s. r. o. Tento systém umožní efektivní
využití techniky a tím snižuje investiční i provozní náklady.
Projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro
komunitní kompostování na Jilemnicku“ zajistí efektivní zpracování a využití biologicky
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rozložitelných materiálů přímo v regionu, sníží zatížení životního prostředí, zajistí potřebný
koloběh živin v přírodě. Dále sníží objem sládkovaného komunálního odpadu a tím i celkové
náklady na odpadové hospodářství jednotlivých obcí a měst regionu. Výsledný kompost bude
využit na údržbu ploch veřejné zeleně nebo pro potřeby občanů na hnojení zeleně
v zahrádkách. Zahájení sběru a kompostování je plánováno na období červen – červenec
2013.
V dalších článcích, které připravujeme, se budete moci dozvědět více o tématech: co je
bioodpad, proč třídit, jak bioodpad zpracovat na komunitní kompostárně a jak využít
kompost.
V současné době je tento projekt již rozběhnutý v praxi. Více na našich webových
stránkách.
Kontejnery na odkládání bioodpadu jsou umístěny v areálu IMDV v Nedaříži a u
fotbalového hřiště na Horkách u Staré Paky. Kontejner v areálu IMDV je přístupný na
vyžádání na starostův mobil 774 150 763. Kontejner u hřiště je volně dostupný. V případě
většího množství biodpadu je možnost odvozu přímo na kompostárnu (U Panenky Marie),
taktéž po telefonické domluvě či možnost si nechat přistavit kontejner přímo na
požadované určené místo, umístění a jeho odvoz na kompostárnu zajistí firma pana M.
Šmída po telefonické domluvě – mobil 603 469 451.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu: proběhne v neděli 20. října 2013. 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.

Informace k opravě silnice II/293 Horka – Studenec :
V letošním roce proběhnou stavební práce pouze ve Studenci, dle sdělení prováděcí firmy
M – SILNICE Trutnov. Od 2. září 2013 dojde k úplné uzavírce silnice na Studenec. Objízdná
trasa pro vozidla pouze do 3,5 t bude na Nedaříž přes Levínskou Olešnici. Do Bukoviny se
bude jezdit přes Dolní Kalnou.
Na Horkách u Staré Paky začnou stavební práce údajně od dubna 2014 s přihlédnutím ke
klimatickým podmínkám. Veškeré práce na daném úseku by měly být ukončeny dle
dotačního titulu do konce června 2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Představujeme oceněné výrobky firmy Podkrkonošská
uzenina s.r.o.:
BĚLSKÁ ČERTOVA KLOBÁSA - Regionální potravina Libereckého
kraje 2013
V Libereckém kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina, důkaz nejvyšší jakosti a
kvality potravin a záruka regionálního původu.
Výrobky hodnotila 8 členná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, krajského
úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Libereckého kraje 2013 navrhla hodnotitelská komise
v kategorii Tepelně opracované masné výrobky Bělskou čertovu klobásu

BĚLSKÁ OŘECHOVKA - Výrobek Libereckého Kraje 2013
Úspěšně jsme se zůčastnili jubilejního 10. ročníku soutěže o titul "Výrobek Libereckého
kraje z odvětví potravinářství - zemědělství roku 2013"
Bělská ořechovka v kategorii - Maso a masné výrobky zvítězila a odnesla si ocenění
Výrobek roku 2013!

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

ŠKOLA
Z osady Horka docházeti musely dítky do školy v Čisté tři km vzdálené. V zimě trpěly velice
na zdraví touto dalekou cestou do školy.
Od roku 1907 poukazovali zdejší občané na nebezpečí národní, neboť mnozí občané
počali posílati děti do německé školy v obci Nedaříži půl kilometru vzdálené. Mezi občany
ozval se národní cit a úsilovně domáhali se zřízení české školy na Horkách. V roce 1910
podala osada Horka žádost k Okresní školní radě za zřízení celoroční školní expositury.
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Expositura však povolena nebyla. Tu odhodlali se občané k tomu, že za pomoci Národní
Jednoty severočeské a Ústřední Matice školské budou nésti veškerý náklad na školu
v Horkách a předem složili žádaný obnos. Dne 1. října r. 1911 výnosem čísl. 1. 1747.15
povolila teprve Zemská školní rada exposituru na Horkách. Aby se ihned vyučovati mohlo,
propůjčil místnost pro exposituru ve svém domku čp. 18 Fr. Holubec, cestař státní silnice a
dne 16. listopadu expositura byla otevřena. Prvním učitelem byl Antonín Votoček. Od 16. září
1912 František Pečený. Dne 21. září 1912 dokončena stavba a dne 22. září 1912 odevzdána
svému účelu. Slavnostní řeč promluvil okresní inspektor Nermut. Přítomni byli okresní
hejtman a starosta okresu. Radost z české školy byla v obci veliká. Hlavní průkopníci pro tuto
školu byli: Jahoda, traťmistr, Havlíček, obchodník, Josef Havel, rolník. Fr. Holubec, cestář a
Karel Ježek.

Škola v
Nedaříži
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