ZPRAVODAJ
HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám nové informace z dění obcí a jejich okolí.
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky
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 Nepravidelný výtisk , Vydáno 2020
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Počet obyvatel k 1. 1. 2020 – 237 občanů.

Informace z dění z veřejného zastupitelstva za rok 2019:






















Schválení změny č. 1a Územního plánu Horka u Staré Paky
Schválení podání žádosti o dotaci z KÚLK na opravu plotu kolem dětského hřiště u ZS
Schválení nákupu kontejneru na železo
Zamítnutí instalovat jakékoliv měřiče rychlosti v obci
Zamítnutí stát se partnerskou obcí některé obce či města v Zakarpatí
Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Schválení finančního daru Svazu tělesně postižených Jilemnice ve výši 5 tis. Kč
Zamítnutí žádosti o finanční dar pro Snílků dům na půl cesty
Schválení nové pachtovní smlouvy s firmou ZEFA Levínská Olešnice
Schválení prodeje ¾ obecního pozemku, respektive jeho části z pozemku 1452/1 k. ú.
Horka u Staré Paky panu Janu Hanušovi za 150,- Kč/m2
Schválení budoucí smlouvy o smlouvě se společností EKO Jilemnicko s.r.o. na zajištění
sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu
Schválení podání žádosti o bezplatné převedení majetku na JPO z MV (stříkačka)
Zamítnutí nákupu služeb pro zasílání SMS zpráv informovanosti občanů
Schválení podepsání smlouvy o dílo s firmou Linhart spol s r.o. na výstavbu
multifunkčního hřiště
Schválení podepsání smlouvy o dílo s firmou Elektros Martinice na VO multifunkčního
hřiště
Zamítnutí žádosti o finanční dar pro Občanskou poradnu ve Vrchlabí
Schválení žádosti o finanční dar Domovu svatého Josefa v Žirči ve výši 1 tis. Kč
Schválení dohody o činnosti na údržbu s panem Františkem Sedlákem na 5 tis. Kč
měsíčně
Schválení žádosti okrskového družstva na používání obecní louhy k tréninku
Zamítnutí žádosti o finanční dar provozu Linky bezpečí
Schválení prodeje ¾ obecního pozemku, respektive jeho části z pozemku 1452/1 k. ú.
Horka u Staré Paky panu Václavu Bajerovi ml. Za 150,- kč/m2
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Schválení finančního příspěvku Svazku obcí Jilemnicka na obnovu techniky na
kompostování ve výš 25,- Kč na občana
Schválení zařazení studny v areálu Wotan Forest do požárního plánu obce
Schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Horka u Staré Paky
Schválení příspěvku ve výši 90,- Kč na občana naší obce na zajištění služeb : společné
financování sociálních služeb na Jilemnicku
Schválení nákupu pozemku od pana Vojtíška p. č. 621 k. ú. Nedaříž za 70,- Kč/m2
Schválení vybudování zpevněné plochy u multifunkčního hřiště
Schválení nákupu sypače na zimní údržbu místních komunikací
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019
Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2020
Schválení prodeje pozemku pč. 3178 k. ú. Horka pro Wotan Forest za 250,- Kč/m2
Schválení pronájmu části pozemku pč. 1480 k. ú. Horka firmě Kuchyně Valenta s.r.o.
Borovnička
Schválení uvolnění z rozpočtu dary pro SDH Nedaříž a pro TJ Sokol Horka
Schválení vybudování pergoly na pč. 294/3 k. ú. Horka svépomocí členů TJ Sokol
Schválení provozního řádu multifunkčního hřiště
Zamítnutí poskytnutí finančního daru obci Bublava.
Zamítnutí poskytnutí finančního daru Pečovatelské službě Dolní Kalná
Schválení OZV. Č. 1/2019 (odpady) a č. 2/2019 (poplatek za psy)
Schválení veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby
Jilemnice pro rok 2020
Schválení poskytnutí příspěvku městu Jilemnice na spolufinancování Pečovatelské
služby Jilemnice
Zamítnutí odkoupení telefonní kabiny od O2 Czech Republik
Schválení nákupu nastavení oplocení u multifunkčního hřiště
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Život bez bariér v Nové Pace
V Nové Pace v prostorách bývalé nemocnice a kláštera sídlí nezisková organizace Život bez
bariér z.ú.. Hlavní činností je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením, nabídka přechodného ubytování a rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek.
Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout? Jak můžeme pomoci?
Mnozí se nás obrátí s prosbou o pomoc. Ráda bych se podělila o několik případů dobré praxe:
…..syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na dobu rehabilitace invalidní
vozíček…
Naše pracovnice zkontaktovala syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na
dobu léčby vhodný invalidní vozík z naší půjčovny kompenzačních pomůcek.
…..máme osmdesátiletou maminku na lůžku a nevíme jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navštíví rodinu přímo v místě bydliště.
Poradí jak pečovat o své blízké. Poskytne informace ohledně příspěvků, pomůže navrhnout
bezbariérovost v domě, poradí kde zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, předá kontakty
na sociální služby v okolí a s rodinou je nadále v kontaktu.
…..máme postiženou sestru, nemá dostatek finančních prostředků, nechce být sama
doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli ji bezplatnou službu sociální rehabilitaci. Zde se naučila
činnost, které byly přínosem pro uplatnění se na trhu práce nebo pracovní uplatnění přímo
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v naší chráněné dílně. Nabídli ji možnosti dalšího vzdělávání, nabídli další navazující aktivity
v rámci Lady clubu.
….manžel je dlouhodobě nemocný, nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice pomohla vybavit invalidní důchod, průkaz mimořádných
výhod. Nabídla možnosti zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky. Organizace vlastní i
bezbariérovou dopravu pro případný doprovod k lékaři.
….starám se o postiženého syna, nechodím do práce a jsem psychicky přetížena…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístění syna v denním stacionáři. Syn bude ve skupině
sobě rovných, maminka si psychicky odpočine. Může si najít zaměstnání na kratší pracovní
úvazek. Tím se zlepší jak finanční situace rodiny, tak i psychická dosavadní zátěž. Sociální
pracovnice může i poradit a nabídnout vhodnou psychologickou poradnu nebo službu, která
by pomohla v dané situaci.
…..jsme v důchodu, děti bydlí daleko, nemáme nic moc na práci, rádi bychom se někam
podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace a denní stacionář. Nabídli
možnost využít Gentleman club a Lady club . Jedná se o organizované aktivity na přání (
výstavy, výlety s doprovodem), které jsou určeny pro tyto cílové skupiny.
….máme tatínka, který bydlí sám v domečku a již tuto situaci nezvládá….
Sociální pracovník kontaktoval rodinu i tatínka . Nabídl možnost využít přechodného
ubytování v našem bezbariérovém zařízení. Nabídl využít další námi poskytované služby
například denní stacionář nebo sociální rehabilitaci.
Život bez bariér, z.ú. více než 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům ale i
laicky pečujícím. Cílem je, aby každý kdo se na nás obrátí s prosbou našel pomoc pro
zkvalitnění svého života. Veškeré informace jsou uvedeny na www.zbb.cz.
Jitka Fučíková ředitelka

Pečovatelská služba Jilemnice
Můžete dál žít doma, i když se stanete závislými na pomoci druhých.
Kromě rodiny a blízkých vám v tom může pomoci Pečovatelská
služba Jilemnice. Služba je zajištěna kvalifikovanými pečovatelkami,
které vám pomůžou, tam kde již vaše schopnosti nestačí. Nově
poskytujeme péči také ve vaší obci.

S čím pomůžeme?






při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při přesunech, oblékání a
orientaci v prostoru)
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
s přípravou stravy nebo pomoc při zajištění stravy (nákupy, servírování a ohřívání
jídla)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s drobným úklidem, praním prádla)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody)
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PEČUJEME, nerozvážíme obědy ani nemyjeme okna!
Pečovatelská služba města Jilemnice je odbornou službou, která zajišťuje péči o osoby, které
již nejsou schopny se o sebe postarat samy.
Cílem pečovatelské služby je, abyste zůstali co nejdéle v domácím prostředí, na které
jste zvyklí a nemuseli do pobytových zařízení. Službu začneme poskytovat po té, co
s vámi jako uživatelem domluvíme podmínky poskytování a uzavřeme smlouvu. Službu
si hradíte dle platného sazebníku úhrad. V současné době je to částka 120,- Kč za
hodinu péče.
Kontaktujte nás na tel.: 739 861 544, nebo 481 543 137
Na spolupráci se těší vedoucí Pečovatelské služby Jilemnice Bc. Ilona Otáhalová a tým
kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků.
Ilona Otáhalová, pečovatelská služba Jilemnice.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se
zúčastnili Tříkrálové sbírky 2020. Výtěžek sbírky v obci Horka činil
8 303,-Kč.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup
zdravotnického materiálu pro Domácí zdravotní péči ve Studenci. Každoročně
sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí, například projekty
v Indii – kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské
večerní vzdělávaní v oblasti Bangalore a Belgaum.
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V letošním roce přeji všem požehnané dny a děkuji za důvěru.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.

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

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště v Horkách u Staré
Paky
vydaný dne 4. 12. 2019
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele
hřiště.
Provozovatelem hřiště je obec Horka u Staré Paky.
Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno k provozování aktivního odpočinku pro
širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám ( nohejbal, streetbal,
malá kopaná, tenis ). Hřiště není určeno pro pravidelný trénink registrovaných sportovních
klubů.
Dětem mladším 15 let je vstup na hřiště povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem
rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční
nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat
nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či
jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
Obec Horka u Staré Paky nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.
Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí
poškození nebo zničení hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Klíče budou po telefonické dohodě k vyzvednutí:
Václav Bajer ml.
605 558 545
František Sedlák
774 150 763
Jan Hanuš
731 108 972
Miloslav Lejdar
736 772 827

10. Důležitá telef. čísla : Záchranná služba : 155
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Policie : 158

Hasiči : 150

Návštěvník je povinen:
 seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost,
dodržovat pravidla slušného chování
 šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
 zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení
nebo ztrátu těchto věcí
Návštěvníkům je přísně zakázáno:
 vstup v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, znečištěná obuv blátem
 jízda na kole, koloběžce, tříkolce
 provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s
vybavením a zařízením hřiště
 přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky,
ostré a skleněné předměty
 odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a
jeho okolí
 kouřit, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
 konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, používání nápojů na bázi Coly ( CocaCola, Pepsi Cola, Kofola atd.)
 vstupu se žvýkačkami
 vstup se psy a jinými zvířaty
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat
porušovatele z prostoru hřiště. Případné poškození nebo znečištění hřiště zapište do provozního
deníku nebo oznamte neprodleně na Obecní úřad Horka u Staré Paky, tel.481 595 485, mob.724
180 482 nebo starosta 774 150 763.
Schváleno usnesením č. 8.12. na zastupitelstvu obce Horka u Staré Paky, dne 4. 12. 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava oplocení dětského hřiště v areálu zdravotního střediska Horka u Staré
Paky
Začátkem prosince 2019 byly ukončeny stavební práce na obnově plotu kolem
dětského hřiště v areálu zdravotního střediska na Horkách u Staré Paky. Na tuto akci
obec Horka u Staré Paky získala dotaci z "Programu obnovy venkova Libereckého
kraje", oblast podpory - Regionální rozvoj. Opravený plot slouží k ochraně hrajících si
dětí na dětském hřišti před náhlým vběhnutím na přiléhající frekventovanou silnici a
je dobovou kopii původního plotu.
Sběr použitých jedlých olejů
Dle nových platných předpisů od 1. 1. 2020 je každá obec povinna zřídit a zajistit sběr použitých
jedlých olejů. Tudíž od 1. 1. 2020 jsou umístěny na odpadních stanovištích (Horka a Nedaříž) dvě
nové sběrné nádoby na tento odpad (šedé popelnice). Olej se odkládá v PET láhvích do těchto
určených nádob.
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