obcí Horka a Nedaříž za rok 2005
Předkládáme Vám několik informací z činnosti naší obce a spolků v uplynulém roce a upozorňujeme na
některé změny a předpisy.
Garáže požárních vozidel
Nejnákladnější akcí roku 2005 bylo vybudování hasičské zbrojnice pro garážování tří požárních vozidel
na obecním pozemku v prostoru areálu firmy IMDV v Nedaříži. Náklady na tuto akci byly 1mil. 701 tisíc Kč.
Z této částky tvoří 300 000 Kč finanční dotace z Fondu investic Libereckého kraje a 500 000 Kč z Fondu požární
ochrany.
Pomoc TJ Sokol
Obec poskytla dotaci 22 500,-- Kč TJ Sokol Horka u St. Paky na výměnu kotle ústředního topení
v místní sokolovně.
Filtrační zařízení
Bylo nutno instalovat filtrační zařízení na úpravu vody z vrtu, neboť obsahovala velké množství
manganu. Pro spolehlivý chod a maximální účinnost filtrů bylo nutné zakoupit nové čerpadlo. Po zkušebním
provozu byly odebrány vzorky vody. Povolená norma je 0,050 mg/l, naměřeno 0,020 mg/l. Náklady na tuto
investici byly 526 tis. Kč, z čehož 307 tis. Kč budeme uhrazovat měsíčními splátkami ještě v roce 2006.
Prodej a nákup cisterny
Obec prodala starší typ cisternového automobilu a pro SDH Nedaříž zakoupila od obce Studenec
cisternovou automobilovou stříkačku Škoda CAS 25 novější výroby.
Obecní symboly
Dle návrhu Heraldické tvorby bylo předloženo šest variant znaku a vlajky obce. Při tvorbě znaku a
vlajky bylo vycházeno s pečetních obrazů historických obecních pečetí nebo z nejpodstatnějších momentů
historie a charakteru obce. Jako nejvýstižnější byla vybrána občany i zastupitelstvem varianta 5a – v zeleném
štítě zlaté vozové kolo vyrůstající ze stříbrného zkráceného hrotu se zeleným listnatým stromem.
Vozové kolo – vznik obce Horka, jako formanské stanice.
Zelený strom – symbol místní části Nedaříž.
Nyní je návrh předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení.
Komunální odpad
V našich obcích jsou umístěny tři žluté kontejnery na plastové lahve od nápojů a tři zelené na sklo.
Vyváží je svozová firma po naplnění na podkladě naší objednávky v liché pátky. Byl nám přislíben i modrý
kontejner na papír. V roce 2006 bude opět proveden dvakrát ročně sběr nebezpečného odpadu.
Bohužel jsme museli přistoupit ke zvýšení poplatku za komunální odpad na rok 2006 na 450 Kč na osobu trvale
bydlící, příp. stavbu, kde není hlášena k trv. pobytu žádná osoba. Při výpočtu poplatku jsme vycházeli se
skutečností roku 2004.
Celkové výdaje v r. 2004
127 319,-- Kč
Celkové příjmy v r. 2004
87 213,-- Kč
Od rozdílu
40 106,-- Kč byl odečten nákup 2 odpadkových košů na autobusovém
nádraží 2570 Kč. Konečný rozdíl 37 536,-- Kč byl dělen počtem obyvatel k 31. 12. 2004 (268) což vychází 140
Kč.
Dosud se platilo
312 Kč
Nárůst
140 Kč
Celkem 452 Kč , zaokrouhleno na 450,-- Kč.
--------------------------------------------------------Skutečné náklady roku 2005 budou přibližně 150 tis. Kč.
Poplatek nebyl zvyšován od roku 2002. Od té doby došlo ke zvýšení DPH z 5 na 19% v květnu 2004, zvýšení
ceny pohonných hmot a tudíž i poplatků svozové firmě za odvoz odpadků. Podrobnou kalkulaci v případě zájmu
máme na OÚ.Obec byla nucena odstranit kontejner na železo umístěný na Horkách za sokolovnou, protože
neukáznění občané do něho odkládali nebezpečný odpad – ledničky, plechovky od barev a dokonce i starý gauč.
Sběr železného šrotu bude nadále prováděn po vyhlášení. Předpokládáme poprvé v dubnu 2006.

Obecní úřad informuje
Opětovně upozorňujeme na zákaz parkování vozidel v prostoru chodníku na Horkách. Slovo chodník je
odvozeno od slova chodit a ne parkovat! Je navíc ostudné, že toto nedodržují naši občané. Každý dům má volný
prostor na svém pozemku, kam se mu auto vejde.
Jak je to s kácením dřevin ?
Tato oblast spadá do působnosti zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácení dřevin
rostoucích mimo les povolují obecní nebo městské úřady. Žadatelem může být
1) fyzická osoba – vlastník, který dotčený pozemek užívá, žádá o povolení kácení stromů včetně ovocných
s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm, žádá také v případě kácení souvislého keřového
porostu o celkové ploše větší než 40 m čtverečných;
2) fyzická osoba- nájemce pozemku se souhlasem vlastníka, nebo právnická osoba, v tomto případě se žádá o
povolení pro všechny dřeviny- stromy i keře- bez ohledu na obvod kmene nebo velikost plochy porostu. Úkony
jménem právnické osoby činí osoba k tomu oprávněná.
Vypalování trávy v předjaří
Vypalováním porostů trávy zcela prokazatelně dochází k hubení skupin živočichů, včetně jejich
vývojových stádií. Tento určitý zásah je postižitelný podle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a lze za něj udělit pokutu do 10 000 Kč, větší vypalování je
možné kvalifikovat jako trestný čin.

Místní kronika
Počet narozených dětí v r. 2005:
Počet nově přihlášených osob:
Počet sňatků:
Celkový počet obyvatel k 31.12.05:

5
0
0
268

Počet zemřelých osob:
Počet odhlášených osob:

3
3

Internetové stránky - obec připravuje svoje internetové stránky, najdete je na: www.horkaustarepaky.cz
Zprávy o činnosti místních spolků
Vyjímáme z bohaté činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Nedaříži v uplynulém roce:
První jarní akcí bylo uspořádání soutěže „Podkrkonošský pohár“ pro děti 1. část s účastí sborů z okolních okresů.
V květnu uspořádali okrskovou soutěž, které se i sami zúčastnili. Družstvu žen se nedařilo, skončily na 7. místě,
muži vybojovali 4. místo. Největší radost našemu sboru ale dělají mladí hasiči. V okresním kole „Plamen“
v Košťálově soutěžila dvě družstva, družstvo starších obsadilo 9. místo z 22 a mladší 10. místo z 12ti
soutěžících. Na srpen připadla tradiční noční soutěž s velkou účastí 22 družstev. Naše družstvo žen i mužů se
umístilo na 3. místě. Tato soutěž se stává velice populární a družstev rok od roku přibývá i z dalekého okolí.
V září proběhlo druhé kolo „Podkrkonošského poháru“, kde se sečetly body z požárního útoku s jarním kolem
CTIF. Naše děti si vybojovaly nádherné 1. a 3. místo. Každý rok na konec sezony byla připravena soutěž
veteránů – starších typů stříkaček, letos spojena s návštěvou hasičů z německého partnerského města Bad
Langensalza. I přes hodně malou účast bylo odpoledne pestré. Návštěvníci obdivovali parní stříkačku z Roztok.
Perličkou byl hasičský útok složený z našich hasičů společně s německými. Závodem požární všestrannosti
v Dolních Štěpanicích letošní soutěžní rok ukončili. Mladší děti obsadily 6. a 14. místo z 27 družstev a starší 14.
a 20. místo ze 42 družstev.
Kromě soutěžní činnosti pořádali hasičský bál, dětský karneval, maškarní bál, pálení čarodějnic i táborák pro
děti na začátku prázdnin. Družstva dospělých i dětí se zúčastňovala hasičských soutěží v okolních obcích
s umístěním na předních místech.
Také fotbalisté Tělovýchovné jednoty Sokol Horka u Staré Paky reprezentují naši obec v okresní
soutěži. Podzimní část se jim nepovedla, zranilo se několik hráčů základní sestavy. Skončili na posledním místě,
bez bodu. Nejlepším střelcem je Libor Borůvka se dvěma góly. Starší žáci hrají okresní přebor, skupinu jih.
Podzimní část skončili na 5. místě. Nejlepším střelcem je Šmíd Jakub s 5 góly, 2 góly dali Borůvka Dalibor,
Kousal Michal,Hradecký Ondřej, Grof Pavel a Kodym Tomáš. Tři hráči našeho oddílu reprezentovali OFS
Semily na turnajích OFS Liberecké oblasti - Šmíd Jakub, Borůvka Dalibor a Grof Pavel.
Členům SDH i fotbalistům přejeme hodně elánu do další činnosti a děkujeme za reprezentaci
Zastupitelstvo

obce

