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NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
Oznamujeme
občanům, že s účinností
----od 2. 1. 2019 má Obecní úřad Horky nad
Jizerou nové úřední hodiny:
-------▪
Pondělí 8:00 - 17:00
▪
Úterý
8:00 - 15:30
- ▪ Středa 8:00 - 17:00
▪
Čtvrtek 8:00 - 15:30
▪
Pátek
7:30 - 13:30
Ve dnech út, čt, pá doporučujeme návštěvu
úřadu předem domluvit telefonicky
326 312 207 / 605 848 661 nebo emailem
obec@horkynj.cz, vzhledem k možné
nepřítomnosti zaměstnance z důvodu
pracovních cest.

Žádáme tímto naše občany, aby více
využívali sběrný dvůr
a zejména
plast, PET lahve a papír odnášeli tam.
I nadále platí, že černé pytle na plast a
PET lahve si můžete přijít vyzvednout na
obecní úřad.
Sběrný dvůr v žádném
případě nepřijímá eternit, lepenku a
pneumatiky !!!

Jestliže si nevíte rady v tzv. životních
situacích, nebojte se přijít na obecní úřad
a zeptat se. Pokud to bude v našich silách,
rádi Vám pomůže či poradíme.

Nebezpečný
odpad jako například
-elektrozařízení
(lednice,
pračky…),
zařízení musí být kompletní – nesmí
chybět žádné podstatné součásti,
- obaly od barev, chemikálií, oleje (nádoby
řádně uzavřené),
-autobaterie,
drobné
baterie
a monočlánky.

Dále chceme připomenout otvírací dobu
sběrného dvora,
který je pro Vás
zpřístupněn vždy:
▪
Úterý
9:00 – 12:00
▪
Čtvrtek 13:00 – 17:00
▪
Sobota
9:00 – 12:00

Chtěli bychom Vás informovat o termínu
svozu nebezpečného odpadu, který
probíhá každoročně ve spolupráci s firmou
Compag MB a je určen pro naší obec na
31.3.2019 ze sběrného dvora.

UPOZORNĚNÍ – PARKOVÁNÍ VOZIDEL žádáme všechny majitele vozidel,
aby neparkovali na obecních komunikacích, nejen že to způsobuje komplikace
s průjezdností dalších vozidel, při úklidu sněhu a údržbě komunikace, ale také např. při
1 předešli případným reklamacím. Velký
vyvážení komunálního odpadu. Rádi bychom
jarní úklid komunikací obce proběhne 10.4.2019. Úklid bude provádět firma Compag
MB čistícím vozem.

KANALIZACE Vzhledem k tomu, že se množí v obci dezinformace o plánovaném
budování kanalizace, věnujeme tomuto rozbíhajícímu se projektu pár řádků, aby
jste byli tzv. v obraze.
V současné chvíli je tento projekt ve stádiu projektování, papírování a povolování.
Probíhá poslední povolovací řízení na odboru životního prostření. Kanalizace je
plánována jak gravitační tak i tlaková.
Jedná se finančně nákladnou investici za 72 mil. bez DPH, a nechtěli bychom se
dostat do finanční pasti. Proto bychom chtěli výstavbu rozdělit na 2 – 3 etapy
z důvodu snížení finanční zátěže a rozfázovat projekt tak, aby nebyla rozkopaná celá
obec najednou. Samozřejmostí je, že se budeme snažit čerpat na tyto investice
maximum dotací.
Zahájení vlastní realizace předpokládáme v roce 2021, pokud tedy půjde vše tak jak
má.

SYMBOLY OBCE Naší obci byly uděleny v minulém roce, konkrétně
dne 14. prosince 2018 rozhodnutím předsedy PS č. 23, obecní symboly, které pro nás
navrhl expert PhDr. Zdeněk Kubík.
Ikonografický význam navrženého obecního znaku:
Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) je vycházeno především
z hlavních toponomastických, geografických a patrociniálních reálií (místopisných
památek a zajímavostí). Výklad je tedy následující: Heroldské (tj. geometrické)
figury zeleného trojvrší a
stříbrného (tj. bílého) vlnitého
břevna
(tj.
vodorovného
vlnitého
pruhu)
jasně
symbolizují kopce (zelení
porostlé hůrky či horky) a
stříbřitou hladinu řeky Jizery
(tj. název Horky nad Jizerou).
Jedná se tak o typické
heraldické
tzv.
mluvící
znamení (kdy znak vyjadřuje
jméno jeho nositele)
ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. „jméno znamení“). Modrá je pak
barvou čisté oblohy (dobrého povětří).
Obecné figury zlaté (tj. žluté) koruny, koule, kříže a hvězdy zastupují dvě místní
památky: Farní kostel sv. Mikuláše, atributem tohoto světce (ochránce proti povodním)
jsou právě zlaté koule (či hroudy, mince, měšce, jablka, chleby aj. kulovité předměty) a
unikátní kapli Narození Páně (tj. Krista), proto hvězda (narození), koruna („krále
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králů“) a kříž (umučení a spásy).
Barvami obce je proto žluto-zeleno-bílo-modrá kvadrikolóra (přesně v tomto vzájemném
čestném pořadí barev), odvozená z tinktur znaku a vlajky, kdy žlutá je (vodorovně) vždy
nahoře, nebo (svisle) pohledově vlevo (čili heraldicky vpravo). [ PhDr. Zdeněk Kubík,
Brno, 5.9.2018 - Návrh znaku a vlajky pro obec Horky nad Jizerou].
Upřímně doufáme, že se Vám náš znak obce a i další symboly obce líbí.

STAROVACÍ BYTY
Obec vlastní 4 bytové jednotky
o rozloze 50 m2 nad obecním
úřadem.
Jedná
se
tzv.
startovací byty, tedy
jsou
určeny jen a pouze pro občany
naší obce a to do maximální
věkové hranice 35ti let. Na
tyto byty je veden pořadník .
V současné době je plná
kapacita.

VÝZVA

V rámci
projektu
„HORKY
V PROMĚNÁCH ČASU“, žádáme obyvatel obce o
zapůjčení fotografií zhruba ze 70. let minulého stolení
do současnosti, zachycující dění v naší obci.
Fotografie můžete ponechat na obecním úřadě,
budou oskenovány a neporušené opět vráceny
majitelům. Dále budou zpracovány panem Ing.
Milošem Repáňem a opět se budeme moci společně
vrátit proti proudu času a zavzpomínat na doby
minulé….

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
nabízí produkci ze školního zahradnictví: - konec března - prodej zeleninové sadby salát hlávkový, kedlubna bílá, modrá, květák, brokolice - konec dubna - prodej sadby rajčata, paprika, růžičková a hlávková kapusta, kedluben gigant, zelí +- osázené
velikonoční mísy (narcis, hyacint, petrklíč) a další velikonoční dekorace. Květiny Vám
můžeme osázet i podle přání do vašich přinesených mís. - květen - prodej sadby - celer,
paprika, rajčata, okurky, lilek, dýně, melouny, pórek + - byliny v květináči - bazalka,
tymián, saturejka, petržel, máta a - prodej balkonových květin - pelargonie, ledovky,
lobelky, petunie, balsamina, coleus. A dále - prodej výpěstků - kedluben, ředkvička,
hlávkový salátů - červen - řezané květiny (vázané) - kala, cínie, astra, růže - červenec prodej výpěstků - okurka nakládačka, okurka salátová, paprika, cibule, rané brambory,
rajčata - řezané květiny (vázané) mečíky, astra, kala, cínie aj.
Školní kuchyň nabízí prodej obědů pro veřejnost, v ceně 53,-Kč za polévku a hlavní
pokrm s přílohou, do vlastních jídlonosičů. Osobní odběr ve školní jídelně, pondělí až
pátek, od 10.45 do 11.30 hodin.
Školní cukrárna nabízí cukrářské výrobky, zejména minidezerty a dorty. Výrobky
zhotovují žáci při praktickém vyučování, na objednávku. Sortiment výroby se každý
týden mění a proto je nutné objednávku zadat nejméně s týdenním předstihem a na
sortimentu se domluvit na telefonním čísle 326 211 126. Prodej je za hotové, od pondělí
do pátku, v době od 10.00 do 12.00 hodin na Gastrocentru školy (u kočovny). Produkce
může mít i sezonní charakter, dorty vyrobíme zcela podle Vašeho přání.
Nabízíme catering zajišťovaný formou praktické výuky žáků, pro firmy i rodinné oslavy.
Rozsah poskytovaných služeb je limitovaný našim školním kalendářem, kontaktní
osobou je pan Tůma, tel. 776 607 905.
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Srdečně zveme přátele školy i širokou veřejnost na Horkyfest 2019, naši tradiční školní
slavnost, která se bude konat v pátek 31. května, od 9.00 do 12.30 hodin na nádvoří
zámku.

Tradiční pálení čarodějnic –
v novém kabátě
Letošní pálení čarodějnic bychom chtěli
pojmout trochu jinak než doposud,
hranice bude postavena na hřišti, aby
byla zajištěna důstojná možnost teplého
i studeného
občerstvení, toalet a
v případě nepřízně počasí i možnost
kam
se
schovat.
Samozřejmě
nevynecháme lampionovoný průvod sraz před obecním úřadem v 18:30. Jako
tradičně bude pro děti i dospěláky
přichystán malý táborák – buřty
s sebou.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH
AKCÍ 3 -6 / 2019
7. 4. 2019 Vynášení smrtky - sraz před
obecním úřadem v 15:00 Hod
28. 4. 2019. Vítání občánků v 14:30 Hod
30. 4. 2019 Pálení čarodějnic na hřišti –
lampionový průvod v 18:30 Hod
31. 5. 2019 Horkyfest – pořádaný SOŠ a
SOU Horky nad Jizerou – od 9:00 do 12:30
Hod
1. 6. 2019 Dětský den na hřišti - začátek
v 10:00 Hod
22..6. 2019 Oslavy fotbalu - 50let výročí FC
Horky nad Jizerou

Bližší upřesnění jednotlivých akcí bude provedeno na informačních plakátech umístěných
ve vývěskách, obecním rozhlasem a v neposlední řadě i na internetových stránkách obce.

PŘEHLED FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
A Muži Divize C FC Horky nad Jizerou
6.03.2019 15:00 TJ Dvůr Králové nad L.
06.04.2019 16:30 FK Turnov
19.04.2019 17:00 SK Český Brod
18.05.2019 13:30 SK Vysoké Mýto
01.06.2019 17:00 FK Pardubice B
15.06.2019 13:30 SK Benátky nad Jizerou

muži B 3. třída FC Horky nad Jizerou "B"
13.04.2019 16:30 TJ Žerčice
27.04.2019 17:00 TJ Sokol Chotětov "B"
11.05.2019 17:00 SK Bezno-Sovínky "A"
25.05.2019 17:00 TJ Sokol Luštěnice "B"
15.06.2019 17:00 TJ Sokol Pěčice "B"

OP dorost FC Horky nad Jizerou/FK Zdětín (SD)
14.04.2019 11:30 FK Krnsko
28.04.2019 11:30 SKP Mladá Boleslav
12.05.2019 11:30 TJ Sokol Luštěnice/TJ Sokol Pěčice
02.06.2019 11:30 TJ Sokol Kněžmost
OP Žáci FC Horky nad Jizerou/SK Bezno (SD)
31.03.2019 10:30 SK Skalsko/TJ SOKOL Katusice
28.04.2019 09:00 Dolnobousovský SK
12.05.2019 09:00 SK Bělá p.B./FK Slavoj Čistá
02.06.2019 09:00 SK Akuma Mladá Boleslav
16.06.2019 10:30 TJ Sokol Kněžmost
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