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ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ    

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

    
Vážení čtenáři,  
     přinášíme Vám nové informace z dění obcí a jejich okolí.  
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• Nepravidelný výtisk , Vydáno  01/2014 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Počet obyvatel k 1. 1. 2014 – 263 občanů. 

Zastupitele na jednání dne 4. 10. 2013 a  12. 12. 2013 

Schválili:  

• Rozpočtové opatření č. 2/2013 
• Zadání studie proveditelnosti od firmy Mopos Pardubice na dálkové spouštění sirény z operačního 

střediska, nebo veřejný rozhlas pro hlášení mimořádných událostí.  

• Uzavření smlouvy s firmou Enterplex, s.r.o. o koupi elektrické energie na burze 
• Rozpočtové opatření č. 3/2013 

• Rozpočtové provizorium na rok 2014 do doby schválení rozpočtu roku 2014 
• Složení inventarizačních komisí a plán inventur 
• Prodej pozemku č. 372 o výměře 9m2 firmě Jilos Horka, s.r.o. za cena 450,- Kč  
• Pořízení změny č. 1 ÚP Horka, na základě ustanovení Stavebního zákona – požadavky občanů a 

podnikatelů schválené jednotlivě zastupitelstvem. 

• Změnu ÚP žadatele Obklady Vaněk s.r.o. Dolní Kalná  

• Změnu ÚP žadatele Vladimíra Suchánka s.r.o.  
• Změnu ÚP žadatele Suchánek – Walraven, s.r.o.  
• Projektantem změny územního plánu bude Ing. arch. Věra Blažková. Pořízení změny bude zajištěno 

prostřednictvím  smlouvy s osobou, která splní kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací 
činnosti dle ustanovení Stavebního zákona – Ing. arch. Věrou Blažkovou se sazbou 150, Kč bez DPH  

• Změnu ÚP v regulativech – venkovská obytná zástavba a smíšená obytná venkovská zástavba 

• Změnu ÚP – zakreslením cyklotrasy ve směru Studenec 
• Zastupitele pana Františka Sedláka, který se bude podílet na pořízení změny č. 1 ÚP 

 
Zamítnuli: 

• Zamítnulo spolufinancovat změnu ÚP  pro pana Vaňka ve výši 50 000,- Kč. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Společenská kronika: 

 

Vítáme nově narozené občánky:  

Markéta Bajerová – nar. 24. 10. 2013 

Dne 20. října 2013 proběhnulo vítání občánků v KD Nedaříž.  Přivítány byli 4 noví občánkové.  

 

 

Informace o provedených akcích 2013 

Oprava místní komunikace za potravinami U Jirásků 

Před vlastním položením asfaltového povrchu bylo nutno provést odvodnění, 

protože voda stékající po hlavní silnici č. I/16 vtékala na tuto komunikaci a 

zaplavovala pozemky u Němečků, Kunů a Jirásků. Bylo nutno udělat podvrt pod 

zmíněnou komunikací, vtokové šachty a napojit na místní kanalizaci. Po dohodě 

s Ředitelstvím silnic a dálnic, a.s. nám bylo vydáno souhlasné stanovisko 

s těmito úpravami. Pro tyto práce byla vybrána firma IMDV Nedaříž. Byly 

připraveny výkopy pro vlastní podvrt, který provedla firma Klazar z Vrchlabí. Do 

připravených šachet byl sveden štěrbinový zachytávač vody. Vlastní pokládka 

asfaltového koberce provedla firma Silnice, a.s.  Jičín. Celkové náklady na tuto 

akci  činily 766 589,- Kč.  

Byla zpracována studie na cyklostezku podél silnice II/293 na Studenec. 

Rekonstrukce silnice ke Studenci - od 1. dubna 2014 je plánováno zahájení 

druhé etapy rekonstrukce silnice na Studenec. Po dohodě s investorem a 

prováděcí firmou nám bude umožněno vyměnit kanalizaci v chodníku podél 

zmiňované silnice a zároveň vyměnit hlavní vodovodní řád.  

Práce na kanalizaci musí být provedeny tak, abychom nebrzdili práce firmy 

Silnice, a.s. Jičín. Celá akce musí být provedena do konce června 2014. Tato 

akce bude finančně i organizačně velmi náročná tak žádáme majitele 

nemovitostí u zmiňované silnice o spolupráci a shovívavost při vlastní výstavbě.  

Po dohodě s prováděcími firmami výstavby a zastupiteli obce bylo dohodnuto 

v rámci urychlení prací možnost rozebrání zámkové dlažby zmiňovaného 
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chodníku. Nabízíme občanům obce rozebrání dlažby svépomocí za  cenu 50,- 

Kč/m2. Bližší informace na tel. 774 150 763. 

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

V prosinci 2013 byla naplánovaná  výměna vchodových  dveří do zdravotního 

střediska a zadních  dveří do obecního úřadu, aby nedocházelo k únikům tepla. 

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

Chodník podél Jilosu směrem k Nedaříži – uvažovali jsme v letošním roce o 

vybudování chodníku podél firmy Jilos Horka, spol s r.o. na Nedaříž, ale 

vzhledem k tomu, že bylo obci umožněno uskutečnit opravu kanalizace a 

hlavního vodovodního řádu podél silnice ke Studenci, tato akce bude prozatím 

z finančních důvodů pozastavena.  

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

Informace k znečišťování komunikace u Jilosu – přes neustálé veškeré jednání, 

jak s odborem dopravy Krajského úřadu, Krajské správy libereckého kraje, 

Silnicemi a.s. Libereckého kraje a odboru dopravy v Jilemnici a samozřejmě 

samotnou firmou Jilos Horka, spol s r.o. se nedaří úspěšně vyřešit výše tížený 

problém. Pokuty, které dostává firma Jilos jsou neúčinné. Při posledním ústním 

jednáním s odborem dopravy v Jilemnici s firmou Jilos bylo dohodnuto, že firma 

Jilos do srpna provede opravu komunikace od vrchní brány po spodní a to 

s asfaltovým nebo jiným povrchem, který by se dal udržovat v čistém stavu. 

Zároveň dojde k vykácení proschlých stromů a bude vybudován odstavný pruh 

pro čekající kamióny.  

   Zpráva TJ Sokol Horka – rok 2013 

     Rok 2013 jsme začali tradiční zabíjačkou v naší sokolovně. Na začátku března 

byl sokolský ples a po čtrnácti dnech bylo dětské maškarní odpoledne 

"klauniáda". 
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     Na jaře pokračovala fotbalová sezóna 2012-2013 za účasti dvou družstev z 

Horek. Až jarní část nám ukázala problém s nedostatkem hráčů na dvě družstva. 

Často byl problém obě družstva kvalitně obsadit, což se začalo projevovat na 

výsledcích. Do ročníku 2013-2014 se už přihlásilo jen jedno družstvo. Je 

převážně složené z mladých hráčů. Výsledky zatím nejsou oslnivé, ale snad se to 

v jarní části zlepší. 

     V červenci se konal turnaj v malé kopané. Zúčastněných deset družstev hrálo 

na dvou hřištích. Vyhrálo družstvo hrající za obec Ždírnice. Druhé bylo družstvo 

"pozdní sběr" složené z horeckých odchovanců starších ročníků.  

     Po několika letech planých řečí se založila "stará garda". To je fotbalové 

družstvo složené z hráčů starších 35 let. Jsou to převážně hráči,  kteří v 

minulosti za Horka hráli. Většina z nich už mnoho let aktivně nehrají.  Za podzim 

jsme odehráli  4 zápasy včetně místního derby. Stará garda prohrála 0 - 14. 

     Mezi vánočními svátky byl v místní sokolovně tradiční turnaj v nohejbale 

trojic. Zúčastnilo se deset trojic. 

     Rok 2013 jsme zakončili předsilvestrovským utkáním  našich fotbalových 

družstev. Počasí bylo pro fotbal nečekaně příznivé, tak jsme se sešli v hojném 

počtu. Na staré gardě bylo oproti poslednímu utkání vidět veliké zlepšení, a 

tentokrát vyhráli 2 - 1. 
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     Naše organizace se trochu začíná potýkat s nezájmem jak organizátorů, tak 

návštěvníků. K tomu se přidávají všechny možné překážky od našich 

zákonodárců týkajících se malých organizací jako je TJ Sokol Horka u Staré Paky. 

     Přeji si do roku 2014 a i těch dalších, aby se začalo všechno obracet k 

lepšímu.   

První akce letošního roku bude 15. 2. 2014 zabíjačka. Jste všichni zváni na 

polední pohoštění a odpolední prodej zabijačkových výrobků do místní 

sokolovny na Horkách u Staré Paky. 

     Za TJ Sokol Horka u Staré Paky  

                                                  Jan Hanuš 

 

Zpráva SDH Nedaříž – 2013 

     Tradičně v lednu pořádáme dětský karneval s podporou sponzorů, jak 

místních, tak přespolních. Účast se sešla hojná, děti si užily soutěže, hudbu opět 

zajišťoval Jan Brádle. Mnohým se ani nechtělo domů.  

     Další tradiční akcí je hasičský bál, který se celkem vydařil a spokojení hosté 

odcházeli v časných ranních hodinách domů.  

     Koncem února jsme byli opět požádání od „MAS Přijďte pobejt!“ z Jilemnice 

o zajištění občerstvení na akci „Krasojízdy na rohačkách“, počasí se vydařilo, 

sněhu bylo dost a tak Zvědavou uličkou jezdili saně s posádkami v dobových 

kostýmech. K tomu se pekly výborné bramboráčky a vařily se teplé nápoje. 

Všem, kdo se podílel na zajištění této akce, bych chtěl poděkovat za vedení 

SDH, ale vyřizují též poděkování od skupiny „MAS Přijďte pobejt“! a těší se na 

další spolupráci.  

     Poslední dubnový den je tradičně určen k pálení čarodějnic. U kulturního 

domu se sešla celkem slušná účast děti s rodiči.  

     Jarní kolo Podkrkonošského poháru, kterou tradičně pořádáme s podporou 

Libereckého kraje jsme uspořádali 11. května 2013 už tradičně na louce u Jilosu. 

Opět se zde setkala družstva tří okresů a dvou krajů. Počasí mohlo být lepší, ale 

i tak se soutěž podařila a družstva si odvezla pěkné ceny.  
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     Další velkou akcí, kterou pořádáme je letní noční soutěž. Tato akce si žádá 

dosti náročných příprav. Letos se zúčastnilo 12 družstev mužů a 4 družstva žen, 

pro zajímavost přijela družstva až od Prahy a moc se jim u nás líbilo. Vždy 

nechybí dobré občerstvení a dobrá zábava až do ranních hodin. Počasí nám 

tentokrát přálo, akorát k ránu byla zima, ale teplých nápojů dostatek.  

     Podzimním kolem Podkrkonošského poháru jsme tradičně ukončili sportovní 

akce našeho sboru. To odpoledne jsme se ještě zúčastnili oslav 120. výročí 

založení SDH v Levínské  Olešnici.  

     Pomáhali jsme zajistit obecnímu úřadu občerstvení na vítání občánků a 

tradiční setkání s důchodci. Děvčata v kuchyni připravila něco dobrého na zub  a 

za příjemného povídání odpoledne uteklo jak voda.   

     Tradiční vepřové hody jsou poslední společenskou akcí roku. Výrobky 

dodává řeznictví Nosek ze Studence, zbytek gastronomického umění se vyrobí 

v kuchyni a to vždy přiláká spoustu návštěvníků místních, ale i přespolních.  

    Ani v pořádání výletově založených akcí jsme v tomhle roce nezaháleli. Po 

skončení sportovních akcí byl uspořádán výlet do pivovaru ve Velkých 

Popovicích, kde byla objednána prohlídka celého závodu s výrobou piva i 

s ochutnávkou. Protože hasiči spolupracují s Kozlem, celou prohlídku nás 

doprovázel plyšový maskot zdejšího pivovarů – Kozel.  Zpáteční cestou se 

uskutečnila zastávka v muzeu socialistických vozů. Velmi zajímavá expozice od 

Trabantu, přes Wartburg, Volhy, Škodovky a jiné značky.  

     Jako odměnu za celoroční činnost spočívající v zásobování vody parních 

vlaků projíždějících Horkami byly darovány lístky od vedení parní společnosti 

Jaroměř na jízdu parním vlakem z Horek do Turnova. Výlet se naplánoval a přes 

20 účastníků vyrazilo, hlavně s dětmi. Parní společnosti patří velký dík.  

    Za závěr poděkování všem, kdo jakkoliv pomáhá na akcích, všem sponzorům 

za jejich podporu.  

      František Sedlák – starosta SDH Nedaříž  
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