ZPRAVODAJ
HORECKÉ A NEDAŘÍ
SKÉ OBCE
NEDA ÍŽSKÉ
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám první letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu:
z jednání zastupitelstva, zpráva o stavu pořádku od Policie ČR, informace o poplatcích pro rok 2011, informace pro držitele
cestovních pasů, informace o odpadovém hospodářství, z činnosti spolků, kulturní akce apod.
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
• Nepravidelný výtisk , Vydáno 04/2011
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Počet obyvatel k 1. 1. 2011 – 260 občanů.

Zastupitele na jednání dne 5. 11. 2010, 17. 12. 2010 a 25. 2. 2011
Schválili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volí starostu obce pana Františka Sedláka
Volí místostarostu paní Janu Bajerovou
Zřizuje finanční výbor (předseda Jaroslav Munzar)
Zřizuje kontrolní výbor (předseda Jan Hanuš)
Zřizuje komisi životního prostředí (předseda Ludmila Sekyrková)
Zřizuje kulturní a sociální komisi (předseda Jana Planíková)
Stanovuje odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
Jednací řád
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2010
Schválilo členy finanční komise – Martin Šmíd, Václav Bajer,
Schválilo členy kontrolní komise – Jan Jirásko, Jiří Brádle
Schválilo členy komise životního prostředí – Jaromír Kalenský, Václav Hamáček
Schválilo členy kulturní a sociální komise – Alena Ježková, Petr Šulc
Schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011
Vrácení nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstva ve výši 20 756,50 Kč
Schvaluje nové obecné závazné vyhlášky o místních poplatcích
Schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách nových verzí systému Gramis
Schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi Jilosem s.r.o.
Schvaluje podání žádosti o dotace „Oranžové hřiště ČEZ“
Schvaluje návrh rozpočtového výhledu 2011 – 2014
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•
•
•
•
•
•
•

Schvaluje závěry inventarizační komise
Schvaluje rozpočet obce na rok 2011
Schvaluje příspěvky pro Diakonii Broumov, Domov Svatého Josefa v Žirči, Místní organizaci
tělesně postižených v Jilemnici
Schvaluje pronájem ploch pro firmu JS Autocentrum s.r.o. Horka a Autokseft s.r.o. Horka
Schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s pí. Věrou Martincovou
Schválilo zřízení krizového štábu
Schvaluje zvýšení příspěvku za zapůjčení KD Nedaříž

Neschválili
• Zamítá žádost o finanční příspěvek pro Hospic Anežky České
• Zamítá užití znaku obce pro firmu Aktiv Opava s.r.o.
Vzali na vědomí:
• Příkaz starosty o provedení inventarizace majetku 2010
Informace:
V průběhu celého měsíce únor 2011 probíhala již tradiční sbírka humanitární pomoci pro Diakonii
Broumov. Sbírka probíhala v prostorách knihovny.
Připomínáme, pokud by někdo z občanů měl zájem o zasílání jakýchkoliv informací o dění v obci či
související záležitosti přímo konkrétně např. formou sms zpráv, emailů, či jiným způsobem, může tento
požadavek a kontakt na sebe nahlásit na obecním úřadě.
V tomto období probíhá zimní svoz odpadů, svoz probíhá každý čtvrtek ( v případě svátků též) do
konce měsíce dubna 2011, kdy se potom přechází na 14 denní svoz letní.
Na autobusovém nádraží bude postaven nový dřevěný přístřešek. Současné kovové autobusové
zastávky budou odstraněny.
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje: Dne 15. 4. 2011 v době od 7, 00 – 18,00 hodin bude přerušena dodávka
elektřiny v obci Horka u Staré Paky a Nedaříž. Bližší informace můžete získat na poruchové lince
840850860.
Třídění odpadů:
Na začátku dubna 2011 byly místěny nové kontejnery na tříděný odpad v obci Horka a Nedaříž. Nově
je možno třídit čiré a barevné sklo, ostatní plasty z domácností (do žlutých pytlů), tetrapaky (do
oranžových pytlů). Nově byl do Nedaříže postaven kontejner na papír.
Prosíme občany, aby odevzdávali pouze plné pytle při svozu z domácností. Do pytlů na ostatní plasty
z domácností nepatří PET lahve, na ty jsou určeny kontejnery.
Prázdné pytle je možno vyzvednout zdarma na obecním úřadě, nebo u Jany Bajerové v Nedaříži čp. 16.
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Jarní úklid v obci
Dne 16. dubna 2011 (sobota) od 15,00 hodin proběhne jarní úklid naší obce.
Zúčastnit se může každý dobrovolník.
Úklid bude probíhat v celé obci Horka a Nedaříž (hrabání, zametání, sběr
odpadků apod.) Potřebné nářadí s sebou.
Sraz brigádníků: Horka na parkovišti u Janáků a v Nedaříži u kulturního domu.
Drobné občerstvení zajištěno.

Starosta obce

Sběr objemného odpadu a sběr železného šrotu
Sběr objemného odpadu - Proběhne ve dnech 15. 4. 2011 od 17,30 – 19,00 hod
a 16. 4. 2011 od 8,00 – 10,00 hodin. Kontejner bude přistaven u firmy IMDV
v Nedaříži. Do tohoto odpadu nepatří žádný nebezpečný odpad, pouze
objemný odpad, který se nevejde do popelnic. Odpad se bude přebírat osobně.
Sběr železného šrotu – proběhne ve dnech 15. 4. 2011 – 16. 4. 2011. Kontejner
bude přistaven u firmy IMDV.

Společenská kronika:
Vítáme nově narozené občánky:

Tereza Gebauerová – nar. 6. 12. 2010
Eliáš Přiklopil – nar. 5. 1. 2011
Pavlína Sedláková – nar. 23. 3. 2011

Kulturní komise oznamuje:
Dne 28. 4. 2011 od 16 – 20 hodin proběhne pro veřejnost v Kulturním domě v Levínské
Olešnici divadelní představení s pražskými herci:
Detektivní komedie: „Vila

s věcným břemenem“ – napsala Božena Šimková,
vstupné 150,- Kč.
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Upozornění – Městský úřad Jilemnice
Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli cestovních pasů, kterým prošla doba platnosti, držitel
změnil jméno nebo příjmení, vlastní pasy po osobách zemřelých na povinnost tyto cestovní pasy
n e p r o d l e n ě o d e v z d a t. V případě, že občané byli držiteli a tyto pasy nejsou schopni
dohledat, jsou povinní tuto skutečnost n a h l á s i t j a k o z t r á t u dokladu. Při nesplnění této
povinnosti je možno uložit p o k u t u d o v ý š e 10 000,- /přestupek proti zákonu č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech). Veškeré podrobnější informace občanům rádi zodpovíme na telefonním
čísle 481 565 211, správní odbor Městského úřadu Jilemnice.
N. Junková – MÚ Jilemnice

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Horka u Staré Paky za rok
2010
V rámci zachování dobrých vztahů i po zrušení účinnosti Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se
stanoví podrobnější úprava vztahů Police ČR k orgánům obcí, Vám podávám písemnou informaci o
stavu veřejného pořádku v katastru obce Horka u Staré Paky, okr. Semily a to za období od 1. 1. 2010
do 31. 2. 2010.
V loňském roce 2010 bylo zdejším Obvodním oddělením Policie ČR zaevidováno celkem 9 případů,
kdy došlo v obci Horka u Staré Paky ke spáchání přestupku. V 7 případech se jednalo o porušení
pravidel silničního provozu a tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení. Zbylé 2 případy, které
byly majetkové, zůstávají do současné doby neobjasněny. Na řešení dopravních přestupků se z části
podílely složky dopravního inspektorátu Semily.
V uplynulém roce 2010 bylo na zdejším Obvodním oddělení PČR zaevidováno celkem 5 případů,
kdy došlo ke spáchání trestného činu v obci Horka u Staré Paky. Z uvedených 5 případů byly 2 případy
majetkové, 2 případy trestného činu byly v dopravě a jeden proti životu a zdraví. Z tohoto počtu
trestných činů byly všechny případy objasněny.
S porovnáním s rokem předešlým lez konstatovat, že trestná činnost na území obce Horka je ve
srovnatelné výši a nemá vzrůstající tendenci. Na území obce Nedaříž nebyl v roce 2010 evidován
žádný trestný čin ani žádný přestupek.
Uvedená zpráva je podávána jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku v obci Horka u Staré
Paky.
Zpracoval: pprap. Martin Buďárek – vrchní asistent – Policie ČR, Jilemnice
____________________________________________________________________________

Poplatkové povinnosti občanů v roce 2011
Poplatky se týkají občanů obce Horka u Staré Paky a Nedaříž, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému
pobytu nebo v obci vlastní nemovitost (dům, chalupu).
Poplatky lze hradit hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet obce
č. 1263114389/0800 u České spořitelny, a.s. s uvedením níže přidělených variabilních symbolů dle
druhu poplatku.
Uvedení správnosti symbolů věnujte pozornost v zájmu přesné identifikace poplatníka a druhu
poplatku.
4

1) Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle místní vyhlášky a pronájem odpadové
nádoby (popelnice) od obecního úřadu:
- Kč 450,-/rok 2011 za každého občana hlášeného v obci k trvalému pobytu
- nebo Kč 450,-/rok 2011 každý majitel za nemovitost, ve které není žádná osoba
hlášena k trvalému pobytu (chalupáři, objekty využívané k rekreaci)
- Kč 142,- /rok 2011 za pronájem 1 ks nádoby od obecního úřadu
úhrada do 30. 6. 2011 - variabilní symbol pro platbu na účet uvádějte 1337+číslo popisné
2) Místní poplatek ze psa:
- Kč 50,- /rok 2011 držitel psa za 1 psa
- Kč 100,-/rok 2011 za každého druhého a dalšího psa téhož držitele
- Kč 30,-/rok 2011 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu
- Kč 50,-/rok 2011 za každého druhého a dalšího psa téhož držitele – poživatel invalidního
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo
poživatel sirotčího důchodu
úhrada do 31. 3. 2011 - variabilní symbol pro platbu na účet 1341+číslo popisné
Obecní úřad žádá poplatníky o dodržování splatnosti jednotlivých poplatků dle vyhlášky.
______________________________________________________________________________

SDH Nedaříž

•
•
•
•

V krátkosti bych se pokusil zhodnotit uplynulou čtvrtinu roku.
První akcí pořádanou v tomto roce SDH v Nedaříži byla výroční valná hromada. Zhodnotili
jsme minulý rok, ocenili zasloužené a vykročili do nového roku. Víkend na to jsme uspořádali
dětský maškarní karneval. Přišla spousta dětí společně s rodiči a okolo šesté večerní všichni
odcházeli spokojení domů. Tombola byla bohatá a DJ Bradlos hrál samé „pecky“. Vše se
povedlo uspořádat za pomoci všech našich sponzorů. DĚKUJEME všem, kteří podpořili tuto
akci pro děti. Další víkend byl opět ve znamení kultury a to tradiční hasičský bál. Oproti
minulým letům nás navštívila spousta lidí. Téměř 90 hostů společně vypilo a snědlo vše, co
bylo připravené. Poděkování patří všem sponzorům i skupině REKORD, která nás celý večer
bavila. Pak už aktivita sboru utichla a začali jsme se připravovat na jarní období.
Tým mužů si jel 5. února 2011 vyzkoušet, zda nezapomněl svůj um. Zimní hasičská soutěž
v Dřevěnici nás mile překvapila a možná i trochu inspirovala, 6. místo bylo úspěchem.
Dne 19. března 2011 jsme uspořádali 1. ročník SOUSEDSKÉHO TURNAJE ve stolním tenise
v kulturním domě v Nedaříži. Sešlo se 6 dětí a 14 dospělých. Odpolední zápolení skončilo
v podvečer, poté pokračovala volná zábava až do pozdních nočních hodin. Na konci března
jsme opět začali trénovat děti i dospělé, čeká nás náročná sezóna.
Co nás ještě čeká?
14. května 2011 budeme pořádat tradiční jarní kolo Podkrkonošského poháru mládeže
20. srpna 2011 noční hasičskou soutěž
10. září 2011 podzimní kolo Podkrkonošského poháru mládeže
Z kulturních akcí uspořádáme:
Tradiční pálení čarodějnic
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•

Táborák na začátku prázdnin
Vepřové hody
Mikulášskou nadílku pro děti
Na všechny akce se moc těšíme a doufáme, že se s většinou z vás na nich uvidíme.
Martin Bajer
Velitel SDH Nedaříž
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ SOKOL HORKA
Rok 2010 jsme ukončili třetím a opět úspěšným Vánočním jarmarkem. Mrazivé, ale slunečné
počasí tentokrát vyšlo a místních i přespolních se během celého dne plného různých kulturních
programů vystřídalo nespočítaně. Zakončení ohňostrojem patřilo plnému parkovišti návštěvníků
jarmarku.
Na rok 2011 máme v plánu zopakovat oblíbené akce. Začali jsme hned v lednu tradiční zabíjačkou,
v únoru následoval dětský maškarní bál a zimní období jsme zakončili sokolským plesem, Kdo se
zúčastnil potvrdí, že všechny akce byly hojně navštíveny. Všem, kdo naši snahu ocenil svojí účastí,
moc děkujeme !
V prosinci loňského roku jsme se pustili do plánované rekonstrukce sokolovny, na kterou jsme
získali dotaci od SZIF Hradec Králové. V první etapě došlo ke snížení stropu na sále sokolovny,
pokračovat budeme kompletní rekonstrukcí střechy sokolovny. Omlouváme se všem, kteří chtěli
přes zimu využívat sokolovnu, ale bohužel kvůli probíhající rekonstrukci to nebylo možné.
Následující sezónu to bude určitě lepší.
Dne 3. dubna 2011 naše fotbalová družstva, družstvo dorostu a družstvo mužů, vstoupila do jarní
části sezóny. Termíny všech zápasů najdete ve vývěsce vedle OÚ. Snaha obou družstev a dobré
občerstvení si určitě zaslouží Vaši návštěvu.
I v letních měsících je stále aktivní dětský klubík a klub seniorů.
Za TJ Sokol Horka
Jan Hanuš

ROZHLEDNA KOZINEC
Letos bude pro veřejnost v provozu o sobotách:
od 1. 6. 2001 do 30. 9. 2011
Vstupné 20 Kč, děti a senioři 10 Kč. Provozuje Klub přátel rozhleden, občanské sdružení
Roztoky. Majitel vysílače T- Mobile zintenzivní ochranné pletivo, takže nebude možné se na
rozhlednu dostat mimo otevírací dobu.
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