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Zastupitele na jednání dne 16. 12. 2011, 16. 3. 2012, 22. 6. 2012 a 24. 8.
2012
Schválili:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rozpočtové provizorium na rok 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2011
Pasport místních komunikací
Odpisový plán obce Horka u Staré Paky
Návrh rozpočtu pro rok 2012
Zvýšení ceny vodného na 20,- Kč od 5/2012
Poskytnutí příspěvku STP v Jilemnici ve výši 2 000,- Kč
Zvýšení pokladního limitu na 40 000,- Kč
Zaslání dopisu na odbor dopravy LK a KSSLK
Záměr na podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce rozcestníku na křižovatce Horka u Staré Paky“
Změnu příspěvků na provoz KD v Nedaříži při půjčování tohoto objektu: 500,- Kč na výdělečnou akci a
100,- Kč na nevýdělečnou akci.
Uzavření smluv o právu provést stavbu s paní Tošovskou, manželi Sekyrkovými a panem Vaňkem
Závaznou obecní vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního
předpisu
Uzavření nájemní smlouvy s p. Štefanem, na pozemky v k.ú. Nedaříž p.p.č. 150/1 a 150/2
Rozpočtové opatření č. 1/2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Zaslání vypracovaného vyjádření k dokumentu Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
Vyplacení příspěvku SDH Nedaříž na činnost ve výši 10 000,- Kč.
Vyhodnocení připomínek u návrhu ÚP obce
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•
•
•

Územní plán Horka u Staré Paky opatřením obecné povahy
Návrh rozpočtového opatření č. 2
Vyplácení jednorázového příspěvku ve výši 1000,- Kč na žáka I.třídy

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

Společenská kronika:
Vítáme nově narozené občánky:
Roman Němeček – nar. 20. 6. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu: proběhne v neděli 14. října 2012. Horka u
Staré Paky na parkovišti u obecního úřadu od 14,15 – 14,25 hod a v Nedaříži u požární
zbrojnice od 14,30 – 14,40 hod. Odpad bude přebírán osobně. Nelze odkládat předem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento již třetí příspěvek pana Jiřího Ulvra – starosty obce Studenec ohledně rekonstrukce silnice je
převzatý ze Zpravodaje obce Studenec (první a druhý příspěvek byly otištěny v minulých číslech):

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Dne 1. 2. 2012 a 6. 3. 2012 proběhly ohledně této akce další jednání v budově Krajského
úřadu Libereckého kraje. V průběhu měsíce března došlo ke schvalovacím procesům
v Radách a Zastupitelstvech krajů Libereckého a Královéhradeckého. Současná situace je
taková, že došlo mezi těmito kraji ke schválení „Smlouvy o spolupráci při realizaci akce:
Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“, která poukazuje na to, že
zadavatelem, kdo bude realizovat tyto rekonstrukce silnic, bude právě kraj Královéhradecký.
V této fázi se to tedy celé přesouvá na jiný kraj a bude se čekat na Usnesení vlády ČR, které
by mělo uvolnit finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tímto je také vyřešena otázka,
z jakých financí by se měla tato akce financovat. Dnes tedy víme, že to nebude
z Regionálního operačního programu, ale ze státních financí na revitalizaci automobilového
průmyslu.
Podle ústní dohody mezi těmito kraji by se mělo začít právě s „naší“ rekonstrukcí, kde je již
zpracovaná projektová dokumentace, včetně stavebního povolení a také průjezdem Dolní
Brannou, kde se na stavební povolení čeká.
Většina dalších jednání se tedy bude podle všeho odvíjet v Hradci Králové, a jelikož bych
Vám toho chtěl nabídnout více, podařilo se mi získat alespoň jedno sdělení, které Vám
otiskuji níže:
Jiří Ulvr, starosta

Hradec Králové 13. 3. 2012
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji:
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Rada KHK na včerejším jednání schválila Smlouvu o spolupráci mezi KHK a LBK . Rada
LBK již tuto smlouvu schválila. Nyní smlouvu, která je základním prvkem pro fungování
připravované Strategické průmyslové zóny Vrchlabí, budou schvalovat zastupitelstva obou
krajů 21. 3. a 22. 3. 2012. Pevně věřím, že projde i tam. Současně jsme všechny podklady
k realizaci investiční akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“, která je
jednou z akcí budoucí SPZ Vrchlabí, předali agentuře CzechInvest, která je implementační
agenturou MPO ČR. Současně jsme předali i projektové dokumentace, včetně výkazu výměr
a rozpočtů jako podklady pro VŘ na supervizora úseků výše uvedené investiční akce, které
jsou již pod stavebním povolením. Nyní čekáme na Usnesení vlády ČR, které by mělo celé
financování Průmyslové zóny Vrchlabí schválit, a tím potvrdit účast státního rozpočtu na
zóně, ke které se zavázalo v roce 2008. Firma Škoda Auto a. s. potvrdila v loňském roce svým
Oznámením o realizaci zachování a rozšíření závodu ve Vrchlabí naplnění této smlouvy
a v současné době tuto svoji část již fakticky realizuje (výstavba a rozšíření kapacit závodu ve
Vrchlabí).
Příjemný den
Ing. Roman Kosař, manažer průmyslové zóny
odbor regionálního rozvoje, cest. ruchu a kultury, KÚ Královéhradeckého kraje

Jilemnicko – svazek obcí informuje:
Krakonošovy letní podvečery opět zaplnily jilemnické náměstí
Již se stalo jakousi příjemnou tradicí, že v průběhu měsíce července patří jilemnické Masarykovo
náměstí regionální kulturní přehlídce Krakonošovy letní podvečery. Každoročně je připravena velká
scéna pro účinkující a příjemné zázemí pro diváky, řemeslníky i prodejce. Přestože prodejní a
řemeslné stánky jsou spíše jakýmsi doprovodným programem celé akce, daří se nám každý rok zvýšit
naplněnost připravených jarmarečních stánků. Nejinak tomu bylo i v rámci tohoto osmého ročníku
(snad až na výjimky, kdy se nám ve večerních hodinách nepříjemně kazilo počasí). Letošní kulturní
program byl opět vyváženě připraven pro všechny věkové kategorie – od těch nejmenších, až po naše
nejstarší spoluobčany. Netradičně jsme pak zahájili již v úterní podvečer, kdy proběhla slavnostní
vernisáž mikroskopických fotografií kolagenních vláken firmy Devro s. r. o., která je i nyní k vidění
v prostorách tržnice řemesel, a to až do konce měsíce srpna. Středeční program pak neoficiálně
zahájila krásná pohádka, kterou dvakrát sehrál loutkový soubor Loutkáček z Mateřského centra
Rodinka. Vrcholem celého středečního večera byl vskutku silný zážitek z koncertu sólistů a sboristů
z divadla F. X. Šaldy z Liberce, který doprovodilo příjemné počasí a krásná letní obloha. Světově
známé melodie přilákaly všechny věkové skupiny a interpreti si vysloužili dlouhé a zasloužené ovace.
Čtvrteční, páteční i sobotní program pak již zcela probíhal v areálu příjemného jilemnického náměstí.
I přes částečnou nepřízeň počasí, která nás donutila zajistit na pátek a sobotu další velkokapacitní
stan pro diváky, se podařilo vytvořit příjemnou atmosféru a pro účinkující také patřičné divácké
ohlasy. Je zcela pochopitelné, že největší návštěvnost mají každoročně programové části určené
dětem či dětmi realizované. Pro ně pak byl také cíleně vytvořen i zajímavý doprovodný program
v podobě velké stavebnice Mercur a prezentace Devro pro radost, která nám v pátek ozdobila celé
náměstí pestrobarevnými balónky. I přesto, že v minulém roce byl ukončen projekt Krakonošovy letní
podvečery bez hranic, zavítali do Jilemnice naši polští přátelé se svým osvědčeným programem. Na
jejich účast (která i díky realizaci již zmíněného projektu je pro několik následujících let podmínkou
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udržitelnosti získané dotace) byly zajištěny dodatečné prostředky z nového projektu, který nese
název Dny polsko – české kultury. O tomto však více v samostatném článku. Páteční večer byl
věnován mladým a nadějným kapelám a sobota pak jistě zaujala příznivce cimbálové hudby, syrového
bigbítu písničkáře Vlasty Třešňáka a veselých textů osobité kultovní skupiny Vltava, která zde
představila svoji novou desku “Komedianti se vrací domů“ plnou veselých, ale i poetických písniček.
Za pořadatele mi nezbývá než poděkovat nejen sponzorům, ale především divákům za jejich
podporu, nadšení a disciplínu, bez které by nebylo možné v prostředí náměstí takto náročnou akci
pořádat. A v neposlední řadě pak také velké díky občanům žijícím v okolí náměstí, kteří i v letošním
roce trpělivě přečkali těch několik dní plných hudby a zábavy leckdy proudící do pozdních nočních
hodin. Věříme, že nám všichni zůstanete nakloněni i v dalších letech a pokusíme se pro vás připravit
opět pestrý a vyrovnaný program regionální amatérské scény okořeněný tolik očekávanými
profesionálními vstupy napříč všemi hudebními žánry.

Den polsko – české kultury v Jilemnici poprvé!
Mnozí návštěvníci Krakonošových letních podvečerů jistě zaznamenali zmínku o novém kulturním
projektu Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Přestože jsme již o tomto projektu stručně
informovali, tak pro osvěžení několik základních údajů. Jedná se o navazující projekt na Krakonošovy
letní podvečery bez hranic, který nám umožňuje realizovat česko-polský kulturní program na území
měst Jilemnice a Karpacze. Finanční prostředky na veškeré aktivity, které jsou v rámci tohoto
projektu realizované, pocházejí z Operačního programu ČR – PL 2007 – 2013. O dotaci jsme jako
Jilemnicko – svazek obcí žádali na podzim loňského roku a byla nám v plné výši žádosti přidělena.
V letech 2012 – 2013 nás tedy celkem čekají dvě kulturní akce polského partnera v Jilemnici a čtyři
kulturní akce Jilemnicka – svazku obcí v Karpaczi. První aktivita je za námi a proběhla pro mnohé
trochu nenápadně v rámci stálého programu Krakonošových letních podvečerů, čímž bylo umožněno
z finančního hlediska zachovat stávající přehlídku v rozsahu čtyř dní. Během tohoto programu
vystoupili nám již známí či méně známí umělci z našeho partnerského polského města. Město
Karpacz se každoročně, zcela v duchu naší přehlídky, snaží připravit žánrově pestrý program, který
osloví více věkových skupin. Zahájení tak bylo určené především milovníkům lidových písniček.
V dalším bloku vystoupili žáci gymnázia se svým tanečním a pěveckým programem. Pravidelné
návštěvníky polského dne jistě potěšila účast Tria rodiny Karpinských, kteří nás okouzlili dynamickým
vystoupením se smyčcovými nástroji. Příjemný podvečer zajistila skupina Harmonium, která přeladila
diváky na jemnou, spíše folkovou notu. Samotný závěr zajistila osvědčená rocková kapela Ness, u
které pravidelný divák s nadšením sleduje každoroční významné hudební pokroky. Všichni polští
účastníci přijeli do Jilemnice s výbornou náladou, aktivně se zapojili také mezi diváky a probíhající
partnerství posílili ve společnosti Jilemského spolku paní a dívek za nezbytného dohledu Krakonoše.
Všem účastníkům patří díky za jejich přesnost a precizně odvedenou práci. Věřím, že se nám stejným
způsobem podaří nadchnout polské diváky při naší první prezentaci uceleného kulturního programu
v Karpaczi, který proběhne v sobotu 22. září 2012. Tímto všechny srdečně zveme k účasti na této akci
(dojezdová vzdálenost cca 70 minut autem z Jilemnice). Jilemnicko – svazek obcí budou mimo jiné
reprezentovat například kapela Soumrak z Roztok u Jilemnice, taneční skupina Paul-Dance Jilemnice
nebo pěvecké soubory Kalandra a Mládí z Jablonce nad Jizerou. Pro mlsné jazýčky bude připravena
také prezentace tradiční krkonošské kuchyně v podobě kysela, sejkor a dalších vybraných laskomin.
Program proběhne od 16 do 22 hodiny ve venkovním areálu nového kulturního centra v Karpaczi,
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které se díky dotacím podařilo v loňském roce vybudovat z již nefunkční budovy vlakového nádraží.
Tak tedy „Přiďte pobejt“ do Karpacze – města pod Sněžkou!
Za Jilemnicko – svazek obcí – Ing. Radka Paulů

Komunitní kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu Komunitní
kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpořen z Operačního programu životní
prostředí, prioritní osy 4 – Nakládání s odpady.
Do realizace projektu je zapojeno 20 obcí mikroregionu Jilemnicko, které se spojily k řešení
společného postupu při sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Na
základě odborné studie byl pro region Jilemnicka jako nejvhodnější vybrán způsob
komunitního kompostování řízeným aerobním procesem technologií v pásových zakládkách
na volné ploše. Na území regionu bude v rámci projektu otevřeno 6 komunitních
kompostáren, které budou spádově určeny pro zpracování materiálu nejen pro danou obec, ale
také pro obce sousední. Tyto komunitní kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou,
Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice.
Pro zajištění správného zpracování materiálu bude pořízena technologie v rozsahu drtiče nebo
drticího míchacího vozu, traktorový překopávač kompostu, traktor s čelním nakladačem,
nosič kontejneru, monitorovací technika a textilie na zakrytí zakládek. Ve vybraných
kompostovacích lokalitách bude provedeno případné zpevnění dané plochy pro nájezd těžké
techniky, oplocení plochy kompostárny a pořízení základního obslužného objektu.
Potřebný materiál bude získáván z obecních pozemků, veřejných ploch a také ze zahrádek
obyvatel regionu. Kompostárny nebudou sloužit pro likvidaci bioodpadu pro soukromé
subjekty a zemědělce. Výsledný produkt- kompost bude opětovně využit na veřejných
plochách a obecních pozemcích. Provozovatelem pořízené techniky budou Technické služby
Vítkovice v Krkonoších, které také budou zajišťovat pravidelný sběr z velkoobjemových
kontejnerů umístěných v obcích. Zahájení svozu je plánováno na jaro 2013.
Realizace projektu si klade za cíl předcházet vzniku nadměrného množství komunálního
odpadu, snížit množství skládkovaného odpadu a zajistit snadnější a efektivnější péči o vzhled
krajiny.
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 13 201 580 Kč
Výše dotace (90 %): 11 881 422 Kč

Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na
Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu Zajištění
sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpořen
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 – Nakládání s odpady.
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Realizace tohoto projektu přímo navazuje na realizaci projektu Komunitní kompostování na
Jilemnicku, který se zaměřuje na zajištění způsobu likvidace bioodpadu v regionu Jilemnicko.
V rámci tohoto projektu budou pořízeny velkoobjemové kontejnery pro všechny zapojené
obce, které budou sloužit pro shromažďování zeleného materiálu z obecních pozemků
a zahrádek občanů. Systém sběru zeleného materiálu bude v každé obci nastaven samostatně,
buď formou pravidelného přistavení kontejneru, nebo trvalým zpřístupněním kontejneru
v dané části obce. Svoz plných kontejnerů bude zajišťován prostřednictvím nově pořízené
techniky Technickými službami Vítkovice v Krkonoších, které na tuto činnost dále z rozpočtu
projektu získají traktorový nosič kontejneru.
Ve vybraných obcích také proběhne pilotní ověření možnosti svozu z menších plastových
nádob o obsahu 240 l přímo od rodinných domů a bytových domů.
V rámci projektu bude celkem pořízeno 40 ks velkoobjemových kontejnerů, traktorový nosič
kontejneru a 115 kusů plastových nádob o obsahu 240 litrů.
Zajištěný materiál bude systematicky svážen na jednu z šesti komunitních kompostáren
v regionu a bude dále upravován tak, aby výstupním produktem byl kvalitní kompost
opětovně využitelný na veřejná prostranství.
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 2 502 300 Kč
Výše dotace (90 %): 2 253 070 Kč

Činnost TJ Sokol Horka u Staré Paky
Činnost TJ Sokolu Horka v poslední době zastupuje hlavně oddíl kopané.
V sezóně 2011 - 2012 Horka reprezentovala dvě družstva. Družstvo dorostu,
které obsadilo v okresní soutěži dorostu první místo. Družstvo mužů v této
sezóně obsadilo čtvrté místo. Na sezónu 2012 - 2013 se přihlásila dvě
družstva do okresní soutěže. Obě družstva mají herní den v případě domácího
zápasu ve stejnou sobotu. Horka "A" v běžný herní čas a Horka "B" 2 a půl
hodiny před. V únoru tohoto roku jsme uspořádali sokolský ples a dětský
maškarní ples.
Dne 20. 10. tohoto roku se bude konat taneční zábava k příležitosti
ukončení podzimní části fotbalové sezóny. Na sklonku roku uspořádáme již
tradiční turnaj v nohejbale. Děkujeme za pěknou účast na konaných akcích.
Byly zřízeny nové internetové stránky: tjsokolhorka.horkaustarepaky.cz.
Jan Hanuš
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Činnost SDH Nedaříž
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů od
začátku roku 2012.
První naší akcí byl uspořádaný dětský maškarní karneval. Plný kulturní dům byl určitě
odměnou pro nás pro pořadatele. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří nás každý rok
podporují. Bez jejich podpory by bylo velmi složité uspořádat tuto akci a zajistit tak velkou a
bohatou tombolu.
Následující víkend byl opět ve znamení kultury. Hasičský bál je také tradiční akcí a
návštěvnost byla také velmi hojná.
V březnu, jakmile počasí dovolilo jsme opět s velkým úsilím začali s dětmi i
s dospělými trénovat. Každý týden jsme se pravidelně scházeli a připravovali se na závody.
30. dubna jsme se opět všichni sešli u kulturního domu v Nedaříži a společně poseděli
u táborového ohně. Počasí přálo a pálení čarodějnic se opravdu vydařilo.
12. května jsme pořádali Jarní kolo Podkrkonošského poháru. I přes špatné počasí se
sjela spousta družstev mladých hasičů.
V červnu jsme oslavili výročí založení sboru. 110 let znamenalo velké oslavy. U této
příležitosti jsme také otevřeli „starou hasičárnu“ která v loňském roce proběhla celkovou
rekonstrukcí. Ve 12 hod začalo řazení do slavnostního průvodu na začátku obce. Cestou
k hasičským garážím se průvod zastavil a symbolicky otevřel nově zrekonstruovanou
hasičárnu. V průvodu byla jak naše historická technika, členové sboru, technika okolních
sborů a jejich zástupci, občané obce a také mažoretky z Nové Paky s hudebním doprovodem
v podobě harmoniky a svérázného harmonikáře. Celý průvod zakončil za drobného deště
v hasičských garážích. Po krátké přestávce z důvodu deště následoval slavnostní nástup a
ocenění zasloužilých členů sboru. Dále pokračoval odpolední program v podobě vystoupení
mažoretek, ukázky práce mladých hasičů, představení a ukázka naší historické techniky a také
techniky kamarádů z Levínské Olešnice. Večer pokračovala volná zábava. Chtěl bych
poděkovat všem členům za pomoc s přípravou a také se zajištěním hladkého průběhu.
V červnu jsme ještě pořádali okrskovou soutěž. Tradičně se sjelo ke třicítce družstev.
Odpoledne bylo plné sportovních zážitků. Počasí přálo a tak jsme se rozcházeli těsně před
západem slunce.
Srpen byl ve znamení Noční soutěže. 10.ročník se opravdu vydařil. 31 přihlášených
družstev předpovídal dlouhou a vyrovnanou bitvu. Po setmění se na trať vydali družstva žen a
pak následovala všechna družstva mužů. V půl jedné ráno bylo odsoutěženo a následovalo už
pouze vyhlášení výsledků a volná zábava do ranních hodin.
Do konce roku máme naplánováno ještě pár akcí. Podzimní kolo Podkrkonošského
poháru 8. září. Vepřové hody 10. listopadu. Doufám, že nás přijdete všichni podpořit a
společně s námi se pobavit.
Martin Bajer
velitel SDH Nedaříž
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Něco málo z historie obce:
Pamětní list 1823 – 1923 na oslavu 100-letého založení obce Horka, 1923 napsal Josef J. Hák, starosta obce:

OBCHOD
V roce 1856 postavili na hranici Horek a Vidochova Karel a Jan Štumpovi parní mlýn. Ve
mlýně zřízena též ruční tkalcovna, hospoda a sál, který vyhořel. Na to zřízela parní pila, kde
se impregnovaly pražce a telefonní tyče pro dráhu. V roce 1877 vyhořela parní pila.
Spáleniště koupil Jan Nosek z Dolní Kalné a toto prodal v roce 1882 Josefu Bergrovi,
zakladateli fy. Josef Berger, který zřídil v nově postavené budově výrobu cikorie v malém
rozměru. Výrobky jeho docházely veliké obliby a odbytu. Následkem toho výrobu více a více
rozšiřoval. Když pak ujali se obchodu jeho synové Josef a Rudolf, přeměněna výroba v tovární
výrobu. Výrobky ještě více zdokonaleny, tak, že Bergrova cikorie byla známa jako výrobek
nejlepší jakosti po celém Rakousku. V roce 1912 přešla továrna v akciovou společnost
Kolínských továren, v jejichž držení jest až dosud. Nynější majitelé závodu, Kolínská továrna,
akc. společnost má velkou zásluhu o rozvoj naší mladé obce, zřídivše továrnu ve velkém
měřítku. Výrobky Kolínské továrny dobyly si světové pověsti pro svoji výtečnou jakost. Při
továrně postavena parní pila a zařízena výroba beden pro veškeré závody Kolínských
továren.
V roce 1858 postavil Hermann Polák jednopatrový dům čp. 10 na Horkách, ve kterém zřídil
velké skladiště pro bavlnu a rozvážel tuto do všech tkalcoven v okolí k zpracování. V roce
1871 shořelo skladiště. V roce 1897 prodal dům Ig. Honzů, obchodníku obilím, který rozvážel
obilí do severních Čech. Týž v roce 1904 prodal dům svému synu Františku Honzů, který zřídil
v domě tomto hotel. Dům čp. 10 byl stále v držení majitelů německé národnosti. Jelikož
hotel neprosperoval, prodal jej v roce 1919 Josefu J. Hákovi ze Studence, který hotel zrušil a
postavil zde závod textilní na zboží damaškové.
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