ZPRAVODAJ
HORECKÉ A NEDAŘÍ
SKÉ OBCE
NEDA ÍŽSKÉ
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám poslední letošní předvánoční číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích.
Z obsahu: z jednání zastupitelstva, rekonstrukce silnice Horka – Studenec, co se dělo v roce 2011, sportovní činnost,
informace z Jilemnicka – Svazek obcí.
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
• Nepravidelný výtisk , Vydáno 12/2011
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Počet obyvatel k 1. 12. 2011 – 268 občanů.

Zastupitele na jednání dne 9. 9. 2011 a 13. 10. 2011
Schválili:
•
•
•

Zřízení věcného břemene s VČE na obecním pozemku č. 153/9 k. ú. Nedaříž
Prodej obecních pozemků p.č. 170 a p.č. 242/1 k. ú. Nedaříž
Směnu pozemků s Jilosem s.r.o. – část pozemku z celku ppč. 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky
část pozemku z celku ppč. 374/4 a z 382/2 k. ú. Horka u Staré Paky
• Rozpočtové opatření č. 2
• Nákup části pozemku od firmy Auto PS s..r.o. z ppč. 321/1 a 374/3 k. ú. Horka u Staré Paky
• Proplacení transferu ve výši 35 tis. Kč na činnost TJ Sokol Horka u Staré Paky
• Podání žádosti o dotaci na chodník podél Jilosu Horka s.r.o. a silnice III/2931 směr Nedaříž
• Podání žádosti o dotaci u KÚLK na akci: Výměna plotu u ZS a umístění několika herních prvků
pro děti do tohoto prostoru
• Dodatek k „Programu obnovy venkova“ obce Horka u Staré Paky
Neschválili
• Poskytnutí příspěvku pro společnost TJ Zora Praha na plánovací kalendáře
Upozornění pro občany: Při sběru tříděného odpadu do žlutých pytlů na ostatní plasty
z domácnosti přistavujte k odvozu pouze zcela naplněné pytle. Děkujeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tento již druhý příspěvek pana Jiřího Ulvra – starosty obce Studenec ohledně rekonstrukce silnice je
převzatý ze Zpravodaje obce Studenec (první příspěvek byl otištěn v minulém čísle):

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Dne 7. 9. 2011 proběhlo ohledně této akce další jednání v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. Upřímně, když Vám začínám o tomto psát, tak dopředu vím, že nemůžu
psát o všem, jelikož by se můj názor nemusel někomu líbit, a tím bych ještě víc zavřel dveře
k tomu, aby se tento náš společný záměr zrealizoval co nejdříve.
Mrzí mě i to, že na toto jednání jsme nebyli pozváni. To, že se vůbec něco koná, jsem se
dozvěděl od svého kolegy Jana Sobotky, starosty města Vrchlabí, jelikož toto jednání bylo
určeno pro zástupce Libereckého a Královéhradeckého kraje a zástupce společnosti
CzechInvest.
Zjistil jsem tedy čas tohoto jednání, vzal auto a jel. Přitom jsem nevěděl, zda budu moci být
vůbec tohoto jednání přítomen. Od „pozvaných“ jsem zjistil, že kromě zástupců Krajské
správy silnic Libereckého kraje nikdo ani pořádně neví, kde se tento úsek silnice nachází
a v jakém je rozsahu. Dokonce zástupci Královéhradeckého kraje si mysleli, že hotový projekt
pokrývá kompletní úsek rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná. Mohl bych
pokračovat dále, ale jak jsem řekl na začátku, nebudu.
Když jsem požádal o zápis z tohoto jednání, bylo mi řečeno, že není a ani nebude. Nevzdal
jsem to, požádal jsem tedy přímo Martina Seppa, náměstka hejtmana za resort dopravy, který
mi poslal toto sdělení:
V Liberci dne 27. září 2011, Č. j. KULK 72632/2011
Vážený pane starosto,
dovolte mně Vás informovat o stavu přípravy projektu „Silnice II/293 Studenec – Horka
u Staré Paky“.
V současné době je nadále výše uvedený projekt vedený jako záměr Libereckého kraje
jakožto žadatele z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období
2007–2013, oblast podpory 1.1. – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 4. kolo
výzvy.
Na základě jednání na úrovni ministerstev a zejména na základě oznámení společnosti Škoda
auto a.s. ohledně rozšíření průmyslové zóny ve Vrchlabí se v polovině letošního roku na
Liberecký kraj obrátil Královéhradecký kraj s možností plnění usnesení Vlády ČR č. 641 ze
dne 28. 5. 2008, kterým Vláda ČR souhlasila se zařazením projektu „Rekonstrukce silnice
Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu
dopravní infrastruktury, a tedy Vláda ČR souhlasila s použitím prostředků státu na realizaci
tohoto projektu.
Vzhledem k reálné možnosti získání finančních prostředků na výše uvedený záměr jsou
nadále pro Liberecký kraj otevřené obě varianty. Na základě výše uvedeného nebude
v letošním roce Liberecký kraj vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby a bude nadále
jednat o možnosti registrace záměru u Ministerstva obchodu a průmyslu. V případě, že
nebudou jasné záruky ze strany státu o příspěvku na opravu této komunikace, bude
rekonstrukce realizována z Regionálního operačního programu.
S úctou
Martin Sepp, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu dopravy

Můžete si tedy porovnat tuto informaci se zápisem ze dne 12. 4. 2011, který jsem Vám otiskl
ve třetím čísle letošního Zpravodaje. Sami zjistíte minimálně to, že letos neproběhne
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.
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Nechci však končit pesimisticky, nevzdávám to a třeba příště Vám budu moci napsat veselejší
zprávy.
Jiří Ulvr, starosta

Rekapitulace – aneb co se dělo v roce 2011
Leden- 15.1 – dětský karneval v Nedaříži
23. 1. – hasičský ples v Nedaříží
Únor – 5. 2. – vepřové hody Horka TJ Sokol
19. 2. – dětský karneval – Klubík
Březen – 5. 3. - Ples TJ Sokol Horka
Sbírka Diakonie Broumov – ošacení
19. 3. Stolní tenis – SDH Nedaříž
25. 3. – sčítání lidí
Duben – 3. 4 . – sběr nebezpečného odpadu
Zavedeno další třídění odpadu – čiré a barevné sklo, pytle na plast, tetrapaky
Květen – 14. 5. – SDH Podkrkonošský pohár v Nedaříži
28. 5. – pouťová zábava TJ Sokol
Červenec – 5. 7. – kultura v Bukovině – Táboranka
Srpen – 20. 8. - Noční soutěž hasičů v Nedaříži
Září – 10. 9. – soutěž veteránů a 2. kolo Podkrkonošského poháru
Říjen – 1. 10. - vítání občánků
22. 10. - Kulturní komise – zájezd do Technického musea Praha
Listopad – 12. 11. - Vepřové hody SDH Nedaříž
Sbírka Diakonie Broumov – ošacení
Prosinec – 10. 12. – vánoční jarmark na Horkách u Staré Paky
26. 12. - Kulturní komise - zájezd do HK na muzikál na ledě: Popelka
V roce 2011 se narodilo celkem 5 děti.

Poděkování za sportovní výkony a za reprezentaci:
FOTBAL HORKA U STARÉ PAKY – družstvo mužů v okresní soutěži Semily po podzimním kole
skončilo na 2. místě. Dalibor Borůvka se stal nejlepším střelcem soutěže.
- družstvo dorostu v okresní soutěži Semily po podzimním kole
skončilo na 3. místě
HASIČI NEDAŘÍŽ – podzimní kolo se konalo v Levínské Olešnici. Zde jsou výsledky:
Mladší děti: družstvo A – 11. místo, družstvo B- 33. místo (ze 43 družstev)
Starší děti: družstvo A – 24. místo, družstvo B – 9. místo ( ze 33 družstev)
Jednotlivci: Jitka Bajerová – 4. místo
Sl. Táslerová z Levínské Olešnice – 8. místo
Dorost: odchovanci SDH Nedaříž, v současné době soutěží za Levínskou Olešnici:
Sucharda – 4. místo, Dohnal – 5. místo, Čermák – 9. místo.
Jitka Bajerová soutěžila v družstvu dorostenek z Čisté u Horek, které se umístilo na 1. místě.
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Nabídka obědů: Základní škola, Školní 1336, 543 01 Vrchlabí nabízí dovoz obědů z nabídky 2
hlavních jídel včetně polévky. Kapacita počtu jídel je neomezená, jídlo je vydáváno do nevratného
obalu nebo do dodaných nádob. Cena 1 oběda do jídlonosiče: 57,- Kč, cena 1 oběda do nevratného
obalu: 65,- Kč. V případě zájmu bližší informace na tel. 499 422 570.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SDH Nedaříž - projekt:
„Oprava historické hasičské zbrojnice v Nedaříži“
SDH Nedaříž podalo žádost prostřednictvím místní akční skupiny „MAS Přiďte pobejt!“
Jilemnice o dotaci na projekt: „Oprava historické hasičské zbrojnice v Nedaříži“ u Státního
zemědělského intervenčního fondu, regionální pracoviště Hradec Králové.
Harmonogram projektu:
Podání žádosti o dotaci:

08.04.2010

Schválení žádosti:

09.12.2010

Podpis smlouvy o dotaci:

27.12.2010

Realizace projektu:

do 30.09.2011

Údaje o projektu v Kč:
Celkové výdaje projektu dle dohody:

241 840,- Kč

Celkové výdaje projektu dle skutečnosti:

232 532,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

232 532,- Kč

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace:

209 278,- Kč

Popis projektu:
•

Stavební výdaje na opravu střechy, která spočívala v pokládce nové střešní krytiny

•

Stavební výdaje na opravu dřevěné věžičky na střeše

•

Stavební výdaje na podřezání objektu

•

Stavební výdaje je zpevnění plochy kolem objektu

•

Nátěrové práce

V Nedaříži, říjen 2011
František Sedlák – starosta SDH Nedaříž

Tajemný čas vánočních svátků
Štědrý den – Štědrý den je pro nás nejvýznamnějším vánočním svátkem. Ve středověku byl také
posledním dnem roku. Se Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťanských i křesťanských zvyků
a pověr.
Den začínal poslední adventní ranní mší, při níž byly požehnány ozdoby z přírodních materiálů,
kterými se zdobila domácnost. Oběd má mít stále ještě postní charakter a podává se oukrop, hubník,
černý kuba či tzv. muzika. Dnes v každé domácnosti zdobíme vánoční stromeček, ale tento obyčej
nemá v Čechách dlouhou tradici. Začal se prosazovat až ve 40. letech 19. století. Stromeček se zdobil
cukrovím a výrobky ze dřeva, perníku a pečiva. Po štědrovečerní večeři bylo zvykem zpívat koledy a
rozdávat dárky. Nadělování dárků bylo původně spjato s 6. Prosincem, svátkem svatého Mikuláše,
avšak postupně se tento zvyk přesunul právě na Štědrý den. Podle tradice nám dárky naděluje
Ježíšek, čímž se zřejmě vyjadřuje víra, ze všechno dobré, co člověk dostává, je od Boha.
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Štědrovečerní večeře tradičně začíná rybí polévkou, jako hlavní jídlo se podává obvykle kapr. Se
štědrovečerní večeří se pojí krajově mnoho obyčejů, které do určité míry přežívají, neboť i dnes je
tato večeře nejvýznamnějším rodinným společným jídlem celého roku. Štědrý den byl posledním
postním dnem, a proto i charakter jídla měl být postní, za maso se ovšem nepokládalo maso rybí.
Nejedl se pouze kapr, ale také lín, sumec a jiné sladkovodní ryby, které se obvykle připravovaly
nasladko.
K Štědrému večeru se pojí také řada tradičních obyčejů, pomocí nichž se naši předkové snažili
odhadnout průběh nového roku. Mezi tyto zvyklosti patří schování kapří šupiny pod talíř, pouštění
lodiček, rozkrajování jablka, házení pantoflem, klepání střevícem na kurník, rozkvetlé barborky, lití
olova apod.
Tři králové – Již ve středověku chodili na Tři krále chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně.
Podobně jako o Štědrém večeru, tak i na Tři krále se lilo olovo a pouštěly lodičky ze skořápek
vlašských ořechů se zapálenými svíčkami. Mladá děvčata se před východem slunce omývala sněhem,
aby měla v novém roce pleť čistou a bílou jako Panna Marie.
Tříkrálový večer byl kouzelný. I dnes se v Čechách udržují staré zvyky. Ochotníci hrají divadlo o cestě
králů do Betléma, vesnicemi prochází tříkrálový průvod a na vratech stavení, chalup i rodinných
domků se objevují křídou psaná tiskací písmena K, někdy C + M + B. Jsou to první písmena jmen
betlémských králů Kašpara, Melichara a Baltazara.

Jilemnicko se připravuje na čerpání milionů korun z EU
Po dlouhodobé přípravě a náročné finalizaci projektů se konec listopadu nesl ve znamení dobrých
zpráv. Jilemnicko-svazek obcí bylo vybráno k realizaci tří nových projektů spolufinancovaných
z prostředků EU. První dva projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí jsou
výsledkem téměř šestileté přípravy a zaměřují se na akci vskutku pilotního charakteru, a to z hlediska
celé České Republiky. V rámci dotace by v příštích dvou letech mělo na území Jilemnicka vyrůst pět
samostatných komunálních kompostáren, které by zajišťovaly zpracování bioodpadu ze všech obcí
Svazku. Sběr a třídění bude probíhat v každé obci samostatně dle nastaveného harmonogramu.
Výstupem z projektu nebudou pouze hotové a provozuschopné kompostárny ve Vítkovicích
v Krkonoších, Roztokách u Jilemnice, Rokytnici nad Jizerou, Horní Branné, Čisté u Horek a Jilemnici,
ale také sběrné kontejnery pro každou obec a společná technika v podobě traktoru, drtiče,
nakladače, překopávače a síta. Díky těmto dvěma projektům se podaří lépe zužitkovat zeleň
z veřejného prostranství, ale také ze zahrádek od spoluobčanů, kteří každoročně řeší onu obligátní
otázku “kam s ním“. Celkový rozpočet na tyto dva projekty činí více než 15 milionů korun a výše
dotace pak 90%. Na začátku roku bude v souvislosti s tématikou kompostování vyhlášena soutěž pro
školy o zhotovení nejzajímavějšího loga projektu, kdy vítězné logo bude nejen oceněno, ale také bude
mít tu čest stát se grafickým symbolem celé akce.
Třetí ze schválených projektů, které všechny zástupce obcí potěšily, je navazující projekt na
Krakonošovy letní podvečery bez hranic. Nese název Dny polsko-české kultury, a je tentokrát
zaměřen na prezentaci české kultury u polských sousedů. Po dva roky nás tedy čeká nejen
jednodenní polský kulturní den v Jilemnici, ale především jarní a podzimní jarmark v Karpaczi, kde na
oplátku bude Jilemnicko zajišťovat nejen kulturní program, ale také ochutnávku naší regionální
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kuchyně. V rámci projektu také rozšíříme naše vybavení, které slouží všem obcím při pořádání akcí
v létě i v zimně, a to o dva menší stany o rozměrech 3x6 m a o dva plynové venkovní ohřívače, které
poslouží především do mrazů v zimních měsících. Rozpočet české části projektu je 1,6 milionů korun.
Výše dotace činí 90%.
Podrobně o zahájení a průběhu obou projektů Vás budeme informovat nejen na webových
stránkách www.jilemnicko-so.cz, ale také na stránkách místních zpravodajů. Pevně věříme v úspěšné
dokončení všech projektů a těšíme se na setkání s občany při jejich realizaci.
Za Jilemnicko-svazek obcí
Paulů Radka

Nová publikace drobných památek Jilemnicka právě vychází!
Dovolte, abychom Vás informovali, že společným úsilím týmu autorů ve spolupráci
s Jilemnickem-svazkem obcí a firmou Gentiana byla
vydána nová publikace věnovaná drobným
památkám na Jilemnicku. Tato publikace volně
navazuje na předchozí neprodejné vydání, které bylo
pořízeno díky dotační podpoře Programu rozvoje
venkova. Po kompletním textovém i fotografickém
přepracování teď přichází do volného prodeje zcela
nová knížka, která potěší nejen místní obyvatele, ale
i návštěvníky a turisty. V knížce jsou přehledně
zmapovány všechny drobné památky v rámci 21 obcí
Jilemnicka a to od těch nejmenších křížků až po
velké kapličky. Pokud laskavý čtenář přesto objeví
něco, o čem kolektiv autoru neví, bude mít možnost
o tom informovat na nově zřízené e-mailové adrese a
případně se tak
podílet na možném dalším
rozšířeném vydání. Stávající knížka je zaměřena
pouze na drobné památky a proto v ní nenajdete
budovy s číslem popisným ani kostely. I přesto obsahuje na 372 zdokumentovaných a
popsaných objektů. V případě, že si knížku budete chtít zakoupit (ať už jako dárek nebo pro
vlastní potěšení) budete mít možnost tak učinit na všech obecních úřadech, v knihkupectví, ve
vydavatelství Gentiana v Jilemnici nebo na informačních centrech. Při objevování památek,
které nám tu zůstaly po našich předcích či jsou již výsledkem naší současné práce, vám
přejeme jenom samé příjemné chvíle. Věříme, že knížka nebude čtenářům pouze zdrojem
novým znalostí a informací, ale také inspirací pro příjemné procházky v nádherné krajině
západních Krkonoš.
Kolektiv autorů
Jilemnicko – svazek obcí
Vydavatelství Gentiana Jilemnice
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