Informace o internetových stránkách
Do internetových stránek obce můžete nahlédnout na adrese :
www.horkaustarepaky.cz . Pokud by se chtěl někdo podílet na jejich vzhledu,
přihlaste se na OÚ.
V odkaze „ úřední deska“ Vám oznamujeme nové obecně závazné vyhlášky a
nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
oznámení o konání a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce, různá
rozhodnutí, veřejné vyhlášky atd.
V odkaze „aktuality“ Vás informujeme o různých kulturních a sportovních akcích
v obci, sdělujeme informace týkající se místních poplatků, sběru odpadů,
platnosti úředních dokladů atd.
Svoje internetové stránky mají zřízeny i Hasiči Nedaříž na adrese: http://sdhnedariz.horkaustarepaky.cz
. Najdete tam veškeré jejich akce, bohatou
fotogalerii i další informace SDH.
Naše obec je i členem svazku obcí Jilemnicko. Jejich internetové stránky Vás
informují o činnosti svazku a o různých akcích v obcích sdružených do tohoto
svazku. Mrkněte na adresu: www.jilemnicko-so.cz .
Sběr odpadu
Pravidelný svoz popelnic se bude měnit od 1. května na čtrnáctidenní, vždy
každý lichý týden ve čtvrtek. První svoz v květnu bude tedy 8.5., další 22.5. Znovu
Vás prosíme, abyste k odvozu přistavovali pouze plné popelnice. Za každou
vyvezenou popelnici platíme 50 Kč .
Na prázdné PET lahve jsou v obci umístěny čtyři žluté kontejnery – dva na
Horkách na parkovišti u restaurace, jeden v Nedaříži u IMDV a jeden u
kulturního domu .
Na odpadový papír je modrý kontejner na parkovišti na Horkách.
Bílé i barevné sklo patří do bílých kontejnerů zvaných „zvony“ a jsou umístěny
na parkovišti na Horkách a u kulturního domu v Nedaříži.
Vyhlašujeme sběr železného odpadu na pátek 18.4.2008. Odběr šrotu bude
zajištěn u nových garáží požárních vozidel v Nedaříži, kde bude umožněn přístup
ke kontejneru od 17,00 do 19,00 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v našich obcích v neděli 27.4.2008 .
Jako každý rok bude sběr prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou
sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu : Na Horkách na
parkovišti v 10,55 – 11,05 hod., v Nedaříži u požární zbrojnice ve 12,15 – 12,20

hod. Co všechno se přijímá je uvedeno na letácích na úředních deskách na
Horkách i v Nedaříži i na internetu v odkaze „aktuality“.
Sběr objemného odpadu - bude přistaven kontejner na objemný odpad u
IMDV v Nedaříži od pátku do neděle 25. – 28.4.2008 .

Oznámení občanům
Žádáme občany, kteří užívají obecní pozemky nebo na nich mají různé drobné
stavby, skládky, parkují automobily a mají garáže bez řádné smlouvy o
pronájmu pozemku s obcí, aby tyto pozemky vyklidili, případně si podali
písemnou žádost o pronájem pozemku. Případné žádosti budou projednány
v zastupitelstvu obce v měsíci květnu 2008 . V opačném případě bude toto
bráno jako černá skládka, stavba, či nepovolené užívání obecního pozemku (viz
obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích – poplatek za užívání
veřejného prostranství).
Černé skládky
Upozorňujeme občany, aby neodkládali bioodpady a jiné odpady
z domácnosti na černé skládky. Každý vlastník pozemku si musí bioodpady
likvidovat na svém pozemku (kompost,kompostér atd.). Pokud někdo odloží
odpad na cizí pozemek (les, potok, pole apod.) dopouští se tím přestupku proti
veřejnému pořádku a může mu být uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb.,
§ 47, ve znění pozdějších předpisů až 50 000 Kč.
Diakonie Broumov - poděkování
Diakonie Broumov zaslala naší obci poděkování za uspořádání humanitární
sbírky oblečení, domácích potřeb, hraček a dalších drobných potřeb , která
proběhla v měsíci březnu letošního roku v místní knihovně. My touto cestou
děkujeme všem občanům, kteří do této sbírky přispěli. Byla přijata s velkým
ohlasem , občané přinesli cca 60 krabic různých věcí.
Oslavy 150 let železniční trati Jaroměř-Horka u Staré Paky
Společnost železniční výtopna Jaroměř za podpory měst Jaroměř, Dvůr Králové
na Labem a sdružením obcí připravuje dne 1.6. 2008 k 150. výročí otevření
tohoto úseku jizdu dvou párů parního vlaku v trase Jaroměř-Dvůr Králové nad
Labem-Horka u Staré Paky. I naše obec se zřejmě (po projednání v zastupitelstvu
obce) připojí k těmto oslavám a bude mít zdarma rezervovaný vagon pro jízdu
parním vláčkem do Jaroměře a zpět. Podrobnosti budou na vývěskách. Sledujte
je.
Květnové akce hasičů Nedaříž v obci
10. května proběhne soutěž Jarního kola Podkrkonošského poháru.
17. května bude uspořádáno Jarní kolo hry Plamen.
Akce fotbalistů

Horečtí fotbalisté odehrají v jarní části ročníku 2007/2008 6 utkání na domácím
hřišti.
Sobota 19.4.
Horka – Víchová
Sobota 17.5.
Horka – Mříčná
Sobota 3.5.
Horka – Rokytnice
Sobota 31.5.
Horka - Mírová
Čtvrtek 8.5. Horka – Martinice
Sobota 21.6.
Horka – Košťálov
Plánují také již tradiční pouťovou zábavu v termínu 24. nebo 31.5.2008. Přejí si
pěkné počasí na venkovní akci. V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v sokolovně. Tímto si dovolují všechny občany Horek a Nedaříže na
některé z těchto akcí pozvat.
Duben 2008
Paky

Obecní úřad Horka u Staré

