
 
 
 
 

     

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O R E C K Ý    Z P R A V O D A J 

Vydává Obec Horky nad Jizerou    1/2022 

 

Vážení spoluobčané, zdravím vás 

na prahu léta. Nejprve vám všem 

děkuji za trpělivost a shovívavost 

při výstavbě       1. etapy splaškové 

kanalizace.  

Jsem rád, že se podařily 

zkoordinovat všechny další nutné 

rekonstrukce tak, aby byla vesnice 

rozkopaná jen jednou. Bylo to velmi 

náročné období pro nás všechny, ale 

blížíme se ke zdárnému konci a 

veškeré potřebné informace pro 

tuto chvíli nejen ke splaškové 

kanalizaci naleznete v tomto 

zpravodaji.  

 

Na jaře proběhla anketa ohledně 

kompostérů. Vlna zájmu nás mile 

překvapila a po vyhodnocení lze 

konstatovat, že na dotaci dosáhneme.   

Obec zažádá jak o příspěvek na tyto 

kompostéry, tak i na výkonný štěpkovač 

pro komunitní potřeby.  Tedy  budeme 

moci následně využívat dřevní štěpku 

např. jako mulč na naše zahrady.   

 

Žádost k této dotaci je připravena a  

čekáme na otevření výzvy. Dle 

předběžných zpráv by se mělo jednat            

o září 2022. Tedy předpokládejme, že 

příští jaro by už kompostéry mohly být na 

vašich zahradách.       
 

Jedna z nejnáročnějších investičních staveb v obci  se zdárně blíží ke konci. 

Výstavba splaškové kanalizace je záměrně rozdělena na 2 etapy s ohledem na 

finanční a stavební náročnost.   

Jen celkové způsobilé výdaje I. etapy počítají s částkou 36 800 000Kč bez DPH 

a za výrazné podpory SFŽP a Středočeského kraje. Předání staveniště proběhlo 

3/2021. Ač hlavní řad kanalizace byl položen relativně rychle (7/21), celé 

dokončení I. Etapy splaškové kanalizace je prodlouženo o další nezbytné 

rekonstrukce, ať už se jedná o přeložení nadzemního elektrického  vedení do 

země s investicí ČEZ Distribuce ve výši kolem 3.000 000,--, přeložka mělce 

uloženého plynovodu v hl. silnici  RWE, ale hlavně obnova dožilého vodovodního 

řadu v částech obce, kde byl ještě původní řad v oceli či olovu, včetně výměny 

nefunkčních, popř. nenalezených vodovodních uzávěrů na přípojkách (7/21 -

6/22), tuto nutnou obnovu VaK MB zainvestoval částkou 19.200 000,- 

V průběhu léta 2022 je počítáno s dokončením povrchů v místních komunikacích 

a proběhne závěrečný úklid v obci zhotovitelem stavby.  

 

Obec bude splaškovou kanalizaci provozovat sama, tedy předpoklad není 

dosažení zisku, ale  služba obyvatelstvu.   
 

 

SLOVO STAROSTY  KOMPOSTÉRY  

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1. ETAPA 



 
 
 
 

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE realizace 

OBECNĚ LZE ROZDĚLIT VÝSTAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE I. ETAPA NA 3 ČÁSTI 

A NUTNO PODOTKNOU, ŽE JEDNA BEZ DRUHÉ NEBUDE ZPROVOZNĚNA. 

 

Veřejná část splaškové kanalizace bude v červnu 2022 dokončena.  Součástí 

veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné 

části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního 

kanalizačního řádu  zakončena záslepkou na hranici pozemku – u příslušného 

objektu. 

Přečerpávací stanice bude vybudována společností VaK MB (investice přes 

5 000 000,--) v prostoru mezi mosty u hasičské zbrojnice a dále se napojí na 

Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH,  tato akce je součástí  skupinového 

projektu  Odkanalizování obcí v povodí Jizery, tedy lze konstatovat, že dokud 

nebude zprovozněn přivaděč a zkolaudována přečerpávací stanice, NELZE 

odvádět odpadní vody. Zakázka VaK MB je vysoutěžena a staveniště předáno. 

Dokončení stanice je plánováno na 10-11/2022. 

 

Až po kolaudaci těchto veřejných částí kanalizace / budete informováni/ budou 

moci být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné části kanalizačních 

přípojek (domovních přípojek). 

 

Neveřejné části kanalizačních přípojek (domovní části přípojek)  Jedná se o část 

od revizní přípojkové šachty po připojovanou nemovitost. Tedy napojeno přímo 

z domu nebo  lze napojení provést před jímkou (nelze připojit za jímkou).  

Neveřejné části přípojek od revizní přípojkové šachty po nemovitost vlastníka 

musí v  souladu se Stavebním zákonem mít vydán územní souhlas - to už bylo 

individuálně řešeno s projektantem, máte zpracovaný projekt a aktuálně 

probíhá řízení – hromadný územní souhlas. Abychom vás ušetřili alespoň 

papírování.  

Nicméně v návaznosti na shora uvedená fakta předpokládáme fyzické napojení 

objektů nejdříve na přelomu roku 2022/2023. Na připojení vám bude poskytnut 

dostatek času.  

Podrobné informace k samotnému napojení obdržíte v samostatném zpravodaji. 

I nadále platí, že pokud si nebudete vědět rady, budeme vám plně nápomocni. 

Individuální konzultace 

v úředních hodinách starosty přímo na obecním úřadě 

PO, ST  od  14:30 – 16:30  osobně 

Telefonicky  602 363 015,  326 312 207  nebo emailem  obec@horkynj.cz 

 

veřejný řad
přečerpávací 
stanice VaK

domovní  
přípojka

přivaděč jih -ČOV 
VaK



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staré neekologické kotle na tuhá paliva 1. a 2.emisní třídy bude nutné již 

brzy vyměnit. 

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posouvá o dva roky na            

1. září 2024. Dotační tituly aktuálně na situaci reflektují a jsou tomuto 

termínu nakloněny, tedy zažádáte o dotaci a máte 2 roky čas na jejich 

výměnu.  Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95% výdajů.   

Podrobné informace naleznete na                       www.kotlikydotace.cz 

Aktuálně probíhá masivní mediální kampaň. Velká část firem, zabývajících 

se výměnou kotlů,  tyto dotace také zpracovává, avšak jsou zakázkami 

zahlceny.  Tedy je opravu nevyšší čas se tímto tématem zabývat.  

V případě zájmu je pro Vás na OÚ  připraven leták s informacemi.      

 

Příspěvek na bydlení je Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli 

nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Zda na tuto dávku máte 

nárok si můžete jednoduše vypočítat pomocí kalkulačky na stránkách 

http//:www.energetickyprispevek.cz/ orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni 

Doplatek na bydlení je specifická dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá 

tehdy, když příjmy rodiny nebo jednotlivce po přiznání příspěvku na bydlení 

nestačí na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením např. 

nájem, náklady na energie.  

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) - DPI je dávka, kterou úřad práce může 

poskytnout okamžitě a slouží těm, kteří mají velké nedoplatky vyúčtování u 

DPI (dodavatelů poslední instance). U této dávky spojené s energokrizí jsou 

nastaveny specifické podmínky pro její získání. V tomto případě je podmínkou, 

že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli 

energií, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. Toto vyúčtování 

následně předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí o MOP – vyúčtování DPI.  

Mimořádná okamžitá pomoc – klasická – slouží pro ty, kteří zaplatili vysoké 

zálohy a už jim nezbývají peníze na životně důležité potřeby. Žádat tak můžete 

na doplacení nájmu nebo boty, oblečení… Žádost můžete podat na kontaktním 

pracovišti ÚP ČR v Mladé Boleslavi. 

Zdroj: Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené srůstem cen 

energií (uradprace.cz) 

 

 

VÝMĚNA STARÝCH KOTLŮ 

 

ÚŘAD PRÁCE ČR A JEHO POMOC PŘI FINANČNÍ TÍSNI 

SPOJENÉ S RŮSTEM CEN ENERGIÍ  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od února 2021 je v provozu infoservis obce, který vás pomocí zvoleného kanálu 

( SMS, e-mail či aplikace) informuje o aktuálním dění v obci.  

Pokud máte zájem  se přihlásit k odběru zpráv, je třeba provést registraci              

a udělit souhlas se zasílám informací.   

Na webových stránkách obce www.horkynj.cz  v levé části naleznete odkaz, 

pomocí kterého se lze přihlásit vyplněním on-line formuláře, dále zde naleznete 

návod na zaslání registrační SMS nebo lze provést přihlášení vyplněním 

papírového formuláře na OÚ.  

 

Kulturní a společenský život se opět vrací do normálu. Budeme doufat, že už 

bez výrazných omezení i během zimního období.  Tady je malá ochutnávka…  

 

Květen 

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou srdečně zve na tradiční Horkyfest 2022 

tentokrát společně s oslavami 70.výročí založení školy, která se bude konat v 

pátek  27. 5. od 9.00 na nádvoří zámku 

 

Červen 

Dětský den se bude konat 4.6. 2022 od 10:00 hod. Děti se mohou těšit na 

dopolední soutěžní disciplíny, jízdu na koni a na čtyřkolce, skákací hrad, 

dílničky, oblíbené řádění v pěně a na závěr dětskou diskotéku 

 

18.6. 2022 se SDH Horky nad Jizerou zúčastní okrskové soutěže, která se tento 

rok koná v Benátkách nad Jizerou 

 

K fotbalovým utkání naleznete aktuální informace na webu FC Horky nebo na 

vývěsce u autobusové zastávky. 

 

Dále se můžete v tomto roce těšit ještě na tradiční rozloučení s prázdninami   a  

mikulášskou besídku. O termínech konání budete informováni.  
 

 

 

Všem čtenářům přejeme příjemné léto! 

 

InfoKanál obce 

 

AKCE 


