
1 

 

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  12/2017 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Počet obyvatel k 1. 1. 2017 – 245 občanů. 

Tříkrálová sbírka 2018 

Nezadržitelně  blížící se Vánoce jsou už jako každý rok kolem nás trochu přítomné. Budeme si při 

nich připomínat narození Ježíše v Betlémě, ale také události s jeho narozením spojené. Mezi ně patří i 

příchod východních mudrců, kteří se vedeni hvězdou přišli právě narozenému Ježíši poklonit. 

Z vyprávění evangelií není jasné, kolik jich bylo. Na to, že byli tři, se usuzuje z darů, které vyprávění 

zmiňuje – přinesli zlato, kadidlo (vonnou pryskyřici, nebo směs pryskyřic a květů, která se používala 

při náboženských obřadech, má výrazné dezinfekční účinky) a myrhu (vonnou, velmi drahocennou 

pryskyřici, která se používala při balzamování, pro výrobu mastí a na vykuřování během pohřbů), tedy 

dary v té době velmi ceněné. Na dlouhou tradici dávání darů (tradice koledování má zřejmě 

středověký původ) v den Tří králů navázala v roce 2000 Charita Česká republika. Prostřednictvím 

koledníků zve všechny lidi dobré vůle k účasti na pomoci těm, kteří to v nejbližším okolí, ale také ve 

světě potřebují.  

Chceme Vám touto cestou ohlásit 

osmnácté pokračování Tříkrálové sbírky na 

začátku nového roku. Skupinky koledníků se 

ve Studenci vydají na cestu v neděli 7. ledna 

2018. V okolních obcích budou chodit 

přibližně ve stejném termínu. Budete-li si to 

přát, napíší Vám při své návštěvě na dveře 

tradiční C + M + B doplněné letopočtem jako 

přání do celého roku (jedná se o iniciály 

latinského požehnání Christus mansionem 

benedicat, tedy Kristus, ať žehná tomuto 

domu).  
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Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a 

platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR. 

(V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na 

čísle 481 544 333.)  

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně 

pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj 

bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se jinak dostali do tíživé sociální situace. 

V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například dva mechanické 

speciální vozíky pro imobilní pacienty, toaletní židli, pomůcky do vany a zdravotnický materiál. Stejně 

jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde 

o příspěvek na humanitární projekty v Indii a v Hondurasu. Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy 

pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu 

Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum. Další část výtěžku sbírky bude využita pro 

projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování 

následků povodní, požárů apod. 

Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen k Vám, ale i do 

domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.   

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme. 

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2018 za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová. 

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web: www.studenec.charita.cz. 

Nadace NL 

Při příležitosti 75. výročí firmy Walraven se vedení holdingu rozhodlo podpořit 

v rámci Nadace Walraven NL nějaký zajímavý projekt.  

     Jako vítězný byl vybrán návrh Vladimíra Suchánka – příspěvek na novou 

střešní krytinu na zdravotní středisko na Horkách u Staré Paky. Budova je ve 

vlastnictví Obce Horka u Staré Paky.  

     Hlavním důvodem byl společenský dopad v místě působení firmy – tzn. 

Využívání dané budovy „od kojenců po důchodci“, a to jak obyvateli Horek, tak 

Čisté, kde má firma největší výrobní závody.   

     Příspěvek obci Horka u Staré Paky  činí 5 000 euro, tzn. cca 135 000,- Kč. 

http://www.studenec.charita.cz/
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Obecní zastupitelstvo děkuje Nadaci Walraven NL za spolupráci a finanční dar 

na akci oprava střešní krytiny na zdravotním středisku, kterou budeme 

realizovat v příštím roce. 

          Společné foto zastupitelů obce a Nadace z návštěvy 29. 9. 2017 

 

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

………..a co se dělo na hřišti? 

     Sezónu 2016 – 2017 ukončili naši hráči na 5. místě tabulky. Dlouho to 

vypadalo na lepší umístění, ale časté míchání sestavou a obsence  mužstva 

způsobilo propad v tabulce. 

     Ročník 2017 – 2018 jsme zahájili 12. 8. 2017 prohrou 3:2 v Tatobitech. I 

v této sezóně se projevuje nedostatek hráčů, zranění a hlavně pracovní 

povinnosti způsobují neustálé míchání v sestavě. Proto jsme rádi za výpomoc 

kluků z fotbalového důchodu – T. Stejskal, P. Ponikelský, J. Hanuš a hlavně Z. 

Pavlas ještě ukazují, že umí být platní hráči. Podzimní částí soutěže prošlo 19. 
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hráčů. Odehráli jsme 10 zápasů se skóre 25 vstřelených branek a 21 

obdržených. Se 13 body jsme se usadili na 8. místě. V tabulce střelců okresní 

soutěže je náš Dalibor Borůvka na 2. místě s 11 vstřelenými brankami. 21. 10. 

2017 se odehrálo pohárové utkání „Mitsubishi Auto Junek Cup“ s FK Přepeře B. 

S týmem okresního přeboru jsme na domácím hřišti odehráli vyrovnaný zápas, 

ale nakonec prohráli 1:2. Poločas 0:0.   

Dále proběhnou ke sklonku letošního roku ještě tyto turnaje v místní 

sokolovně:  

26. 12. 2017 – nohejbalový turnaj 

27. 12. 2017  - turnaj ve florbale 

Tabulka umístění:  
1. TJ Sokol Martinice   26 

2. FC Víchová   24 

3. SK Studenec B    22 

4. TJ Sokol Zálesní Lhota   17 

5. HSK Benecko    16 

6. TJ Sokol Kruh    15 

7. TJ Sokol Rovensko B   13 

8. TJ Sokol Horka   13 

9. FK Košťálov – Libštát C  13 

10. FK Přepeře C    11 

11.  1FC Tatobity    10 

12. Sport future Studenec   1 

Výměna vodoměrů 2018: Upozorňujeme občany, že během počátku roku 

2018  a dále v průběhu roku se postupně budou vyměňovat vodoměry v domácnostech. 

Výměnu provede pan Josef Mejsnar, Stará Paka. Tel. 737 553 942.  

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

     Na závěr mně dovolte popřát krásné vánoce, všem hodně dárků a do 

Nového roku hodně štěstí a zdraví.  

František Sedlák  


