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
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Nepravidelný výtisk , Vydáno 11/2017
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 – 245 občanů.

Jak třídíme komunální odpady
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit, jak třídíme komunální odpad:
Jak je známo třídíme papír, pet láhve, bílé sklo, barevné sklo, železo, směsné plasty
z domácnosti, tetrapaky a bioodpad.
-- Papír sbíráme do modrých kontejnerů, kartonové krabice sešlápneme nebo roztrháme,
aby se do kontejneru vešlo co nejvíc. Když dáte celé krabice do kontejneru moc se jich tam
nevejde a já je pak pracně vyndávám a trhám, protože další kdo přinese papír ho pak pohodí
u kontejnerů a dělá se u nich nepořádek.
-- Pet láhve sbíráme do žlutých kontejnerů a i tady platí lahve před vhozením do kontejneru
sešlápneme, aby se jich vešlo co nejvíc a nevyváželi jsme vzduch, opravdu se již nebudou
používat.
--Bílé sklo sbíráme do bílých zvonů.
--Barevné sklo sbíráme do zelených zvonů.
--Železo se dává do přistaveného kontejneru u hasičských garáží v Nedaříži.
--Směsné plasty z domácnosti a tetrapaky sbíráme do žlutých a červených pytlů, které jsou
k vyzvednutí v kanceláři OÚ, sváží se každý poslední čtvrtek v měsíci, je smutné, že někteří
spoluobčané nedodržují tento termín a pohazují pytle různě po obci, kde je vítr a zvěř
roztrhá a obsah je všude. Já je pak musím svézt mimo termín. Všem, kteří třídí odpad, bych
chtěl poděkovat a doufám, že se situace bude jenom zlepšovat, protože čím víc vytřídíme
tím míň zaplatíme svozové firmě a nebudeme muset sahat k nepopulárnímu kroku zvyšování
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ceny za komunální odpad. Nyní doplácíme 300,- Kč/ osobu a to ještě někteří spoluobčané
nejsou schopni zaplatit poplatek za komunální odpad, někteří i za několik let zpátky. Dále vás
žádáme, abyste odpadní pytle řádně zavazovali proti vysypání odpadu během přepravy a
uskladnění.
--Bioodpad, který se sváží na kompostárnu k panence Marii svazkovými nebo malými
kontejnery a následně je možnost kompost si z kompostárny odvézt. Stále platí při větším
množství bioodpadu možnost přistavení kontejneru po dohodě na tel 774 150 763. Za loňský
rok jsme vyvezli 118 tun bioodpadu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další etapa rekonstrukce vodovodu 2017
--Dále bych Vás chtěl informovat o rekonstrukci obecního vodovodu, která probíhala
v období červen – červenec 2017, od Suchánků až do vodojemu. Výběrové řízení vyhrála
místní firma IMDV Nedaříž. Bylo nahrazeno hlavní vodovodní litinové potrubí průměru
65mm z roku 1920 za nové PE DN 100 v délce 445 m v ceně 1 011 374,- Kč. Zároveň byly
vyměněny kohouty ve vodojemu. Na tuto celou akci se nám podařilo získat dotaci od KÚLK
ve výši 532 000,- Kč. V objektu vrtu byl usazen nový filtr, který by měl výrazně zamezit
protékání manganu do vodovodního řádu. Nový filtr obecní rozpočet stál 100 tis Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturní komise informuje:
Obec Horka u Staré Paky – kulturní komise- pořádá autobusový zájezd pro
dospělé i děti v sobotu 16. 12. 2017 do Prahy na divadelní představení

„Děvčátko – Vánoční příběh“ v divadle „Studio DVA“ v paláci
Fénix na Václavském náměstí. Začátek představení je od 14 hodin. Předtím
bude čas na předvánoční trhy na Staroměstském náměstí.
Vstupenky jsou již na obecním úřadě k prodeji. Předpokládaný odjezd z
Nedaříže v 8,30 hod a z Horek v 8.40 hod. Cena vstupenky činí 370,- Kč.
Hrají: Jana Stryková, Ivana Chýlková, Marta Vančurová, Anna Šišková, Kryštof Hádek a další.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,
Rád bych vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v letošním roce. Začali jsme již
tradičně Maškarním karnevalem. V sobotu 14. ledna po obědě se sešla spousta dětí v našem
Kulturním domě a společně prožili hezké dopoledne plné soutěží, her a tance. Nechybělo
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dobré občerstvení a bohatá tombola. Celé odpoledne se uskutečnilo díky našim štědrým
sponzorům. Ti nás též podpořili týden na to, kdy jsme pořádali Hasičský ples. Celým večerem
nás doprovázela skupina FK-band pod taktovkou Martina Komárka. Hojná účast byla
odměnou za skvělý výkon kapely. Po této akci nás už čekali přípravy na jaro. Od března se
začal scházet kroužek mládeže a společně zahájil jarní trénink pro jarní část hry Plamen.
K dětem se též přidala parta dorostenců, která nás též reprezentovala v jarních soutěžích. Od
dubna letošního roku začala též aktivní příprava mužů. 30. dubna jsme uspořádali Pálení
čarodějnic u Kulturního domu. Svoji návštěvou nás potěšilo mnoho dětí i dospělých. Zábava
pokračovala až do brzkých ranních hodin. 1. května vyrazili naši mladí hasiči na první závody
do Čisté. 6. května jsme pořádali první soutěž u nás. Podkrkonošský pohár mládeže a jeho
12. ročník. Družstva bojovala o poháry a medaile ve 3 disciplínách. Požární útok CTIF, štafeta
dvojic a požární útok. 20. května družstva mužů a žen reprezentovala náš sbor na okrskové
soutěži v Roztokách u Jilemnice. Muži A obsadili 1. místo, muži B 3. místo a ženy 2. místo.
Poslední květnový víkend byl ve znamení okresních kol mladých hasičů a dorostenců.
Družstva dětí se umístila ve středu startovního pole a v dorostu Kateřina Ježková na 3. místě
a Markéta Šírová na 4. místě. Díky těmto úspěchům nás Káťa reprezentovala i na okresním
kole, kde obsadila 4. místo. Na konci června a začátku července družstvo mužů závodilo
v poháru OSH Jičín v Železnici a ve Vidochově. Zajeli jsme i na PKL ale pak už jsme si užívali
léta. 19. srpna jsme uspořádali noční soutěž O pohár starosty SDH Nedaříž. Na naši louku
dorazila čtyřicítka družstev, která bojovala o cenné kovy. Naše družstva se opět neztratila a
muži vybojovali 1. místo a ženy 6. místo.V září opět pokračoval pohár OSH Jičín, které se
muži účastnili a v celkovém součtu obsadili 5.místo a to se na dvě soutěže ani nedostavili.
Naše děti společně s jednou dorostenkou uzavřeli soutěžní sezónu podzimním kolem hry
Plamen v Jilemnici.
Co nás ještě v letošním roce čeká? Všechny Vás srdečně zveme na naše Rockové vepřovky,
které se konají 11.11.2017 v Kulturním domě v Nedaříži. Hudebním večerem nás provede
skupina 2dle. Večer se můžeme těšit na výbornou kuchyni, dobré pití a skvělou zábavu.
Celý rok uzavřeme 29. prosince Výroční valnou hromadou.

Za SDH Nedaříž
Martin Bajer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Z horecké kroniky:
Nejstarší cesty na Horkách v 18.století
Slezská či vratislavská spojující Prahu a Vratislav, vedla z Nové
Paky přes Vidochov kolem továrny k soše sv. Trojice, odtud
údolím na „Vartu“, z kopce ke křižovatce se silnicí Jilemnickou
(tenkrát Horek ještě nebylo). Dále vedla nynější polní a lesní
cestou do Čisté po levém břehu potoka k čís. 48 u Valešů.
Druhá důležitá obchodní cesta spojující Jilemnici se Dvorem
Královým. Od Studence k panskému háji, k Horkám čp. 18,
pokračuje „za humny“ a ústí u čp. 2 do státní silnice. Je nyní
úzká a slouží za polní cestu. U čp. 22 ji přetíná okresní silnice.
Dále vede po borovnickém hřbetě (ne nynější silnicí) po vrších
nad Staňkovem a Vidonicemi dále do Brusnice a Dvora Králové.
Společným znakem těchto cest byla jejich vysoká poloha (na temeni
horských hřbetů), aby vozkové měli dostatečný rozhled a možnost
obrany. Vyhnuli se také tím mokřinám.
Od Vrchoviny do Levínské Olešnice přes Nedaříž na křižovatku
zemské stezky (v nynějších Horkách) vedla špatná hrbolatá obecní
cesta (draha). Rovněž taková chatrná a blátivá vedla z Bukoviny.
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