Horecký zpravodaj

Fotbalový turnaj na Horkách

Červenec - Září
Ročník 2009
Číslo 3

Z úřední desky obce:
Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení
3
záměru „Navýšení ročního limitu těţby surovin ze 120.000 m na 200.000
3
m “ zařazeného v kategorii II, bod 2.5
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a
zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. §
22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na ţivotní
prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu,
záměru „Navýšení ročního limitu těţby surovin ze 120.000 m3 na 200.000
m3“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, ţe tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Kostelecké Horky a
Královéhradecký kraj, ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o
zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je moţné do
oznámení nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v
dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase
apod.) současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své písemné
vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba
zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s
posuzováním vlivů na ţivotní prostředí, nejméně 15 dnů. Zároveň je
ţádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o
dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším moţném
termínu.
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, ţádáme
neprodleně o zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je ţádáme o písemné
vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce
v nejkratším moţném termínu.
Dále ţádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
podle ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému
úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor,
zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru ţádáme, aby vyjádření obsahovalo
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doporučení, na které oblasti vlivů záměru na ţivotní prostředí má být v
dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí kladen zvýšený důraz.
Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na
skutečnost, ţe kaţdý má moţnost zaslat své písemné vyjádření k
oznámení Krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové - a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce Královéhradeckého kraje.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách
České informační agentury ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia).
Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve sloţce Ţivotní
prostředí a zemědělství – Aktuální informace z ţivotního prostředí a
zemědělství – Posuzování vlivů na ţivotní prostředí – EIA. Na těchto
internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této
písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy,
další informace k záměru a moţnost nahlíţet do oznámení lze také na
krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (Regiocentrum Nový pivovar), č.
dveří N1. 906, Ing. Poláčková, tel. 495 817 208.
Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Záměrem oznamovatele je navýšení ročního limitu těţby štěrkopísku v
3
3
Písníku Kinský s. r. o., ze stávajících 120 000 m na 200 000 m
štěrkopísku. Surovina těţená v Písníku Kinský s. r. o., je vhodná pro
průmyslové vyuţití a na kvalitní prané frakce vyuţitelné v betonárnách,
kterou odebírají velké stavební firmy zejména ze spádového území Vysoké
Mýto, Ústí n. O., Svitavy, Litomyšl. Tomu odpovídá i přepravní plán
s přednostním vyuţitím silnic II/316 a II/317 a s minimální dopravní zátěţi
pro obec Kostelecké Horky. Po navýšení ročního limitu a vlivem zvýšené
nerovnoměrné těţby předpokládáme zkrácení doby těţby na cca 13 – 14
let, coţ není v rozporu s územním rozhodnutím, které umoţňuje těţbu na
vyčleněné části loţiska po dobu aţ 20 let.
Bude zachován stávající systém těţby a třídění suroviny. Těţba ze stěny
čelním kolovým nakladačem, úprava suroviny na třídičkách s dieselhydraulickým pohonem, z toho jedna třídička pro praný písek se
sprchovanými síty. Příslušné skrývky budou realizovány bagrem,
buldozerem, převoz materiálu na deponie nákladními auty nebo dempry.
Technické rekultivace budou prováděny za pouţití stejné techniky.
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Kostelec nad Orlicí dne 2. října 2009
Vyvěšeno dne: 2. 10. 2009
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Článek, který vyšel v Orlickém týdeníku dne 28. července 2009

Prázdniny u souseda - akce pořádaná mikroregionem Brodec
a polskou partnerskou gminou Przeworno
O prázdninách (ve dnech 24. - 31. 7. 2009) nás navštívily polské děti. Také se
zúčastnily děti z okolních vesnic a místní děvčata.
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První den jsme se seznámili a ostatní dny jsme s nimi vyráţeli na radostné
výlety. Po seznámení jsme večer jeli do Častolovic, tam jsme se podívali
na mini zoo a park kolem zámku. Druhý den jsme šli do Modrého domu
(Inex), tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. 1. skupina dělala míčky a
peněţenky z vlny a 2. skupina dělala chléb, pak jsme se vyměnili. Třetí den
jsme šli pěšky naučnou stezkou do Chocně. Čtvrtý den jsme šli do Kozoder
také pěšky a tam nám hasiči ukázali hasičský útok. Pátý den jsme jeli na
hrady a zámky (Litice, Doudleby, Homol - poutní místo a na Vrbickou
rozhlednu). Šestý den jsme vyrazili všichni natěšení do Prahy. Sedmý den
jsme měli sportovní den na místním hřišti a večer jsme měli v kulturním
domě diskotéku. Osmý den, tedy poslední, jsme dostali památeční dárky a
pak jsme se loučili s Poláky. Naši vedoucí byli na nás velice hodní a milí.
Nakonec děti odjely domů.
Děkujeme za hezké prázdniny!!! Byl to skvělý tábor! Děkujeme a doufáme,
ţe se tento tábor uskuteční znovu, anebo ţe budeme my moci navštívit
polské děti také, jako navštívily ony nás.
Jarmila Seidenglanzová a Milena Kňourková

Doźinky gminne Przeworno 2009
V neděli 23. srpna 2009 proběhlo v rámci projektu česko-polské
spolupráce setkání v gmině Przeworno s prezentací tradičních kuchyní při
příleţitosti konání zdejších doţínek. Zástupci DSO Brodec vybrali dva
pokrmy, kterými se prezentovali: knedlo-vepřo-zelo a české buchty.
Z Kosteleckých Horek se akce zúčastnili tři občané.

Kde jsou Kostelecké Horky vědí i v Chorvatsku
Na národní výstavě hospodářských zvířat ve dnech 25. aţ 28. 6. 2009 v
Brně, které se zúčastnili špičkoví chovatelé masného skotu z celé
republiky, bylo moţné shlédnout a posoudit i jalovici, krávu a býka
soukromého zemědělce Františka Lédra.
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Odbornou porotou
ČSCHMS
byla
oce-něna všechna
vysta-vovaná
zvířata
pana
Lédra. Kráva se
umístila ve své
kategorii na třetím
místě. V kategorii
jalovic získala horecká ocenění nejvyšší a býk ve
velké konkurenci
ve své kategorii
získal
dvě
ocenění a to titul "Národní vítěz starších býků" a zároveň i "Šampion
plemenných býků". Zde projevil zájem o navázání spolupráce chorvatský
ministr zemědělství, který poté navštívil farmu v Kosteleckých Horkách k
dojednání spolupráce.

SDH Kostelecké Horky
V sobotu 5. září 2009 se konal jiţ
9. ročník soutěţe v klasickém
poţárním útoku O HORECKÝ
POHÁR.
Tentokrát
jsme
s
obavami vyhlíţeli počasí, které
přineslo od rána chladný čerstvý
vítr. Můţeme být ovšem rádi, ţe
se k němu nepřidal déšť a tak
soutěţ proběhla sice v chladnu,
ale naštěstí v suchu. I přes ne
úplně ideální podmínky soutěţilo
nakonec ve čtyřech kategoriích 26
druţstev z osmi různých okrsků a dvou okresů. O zajímavá srovnání
výkonů a stylů nebyla tedy nouze. Soutěţilo se pod dohledem zkušených
rozhodčích dle klasických pravidel jako kaţdý rok. Muţi prováděli klasický
útok s rozkulováním hadic na 3 B, ţeny a děti mohly provádět útok
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libovolně na 2 B a mladší děti měly kratší dráhu. Všechna druţstva však
musela klasicky nasát přes vývěvu z nádrţe umístěné v úrovni terénu.
V kategorii nejmladších hasičů odvedla krásné výkony všechna druţstva,
vítězství si odvezl SDH Běstovice. Stejný sbor obsadil první místo i v
kategorii dětí. Jenom mezi ţenami se Běstovice neradovaly z vítězství,
kdyţ je o ně připravilo druţstvo domácích ţen SDH Kostelecké Horky. A
úţasné vystoupení Běstovic,
které si odvezly neuvěřitelné
čtyři poháry, završili svým
výkonem muţi, kteří jako jediní
ve své kategorii dosáhli čas
pod 40s a poprávu si poprvé
odváţí putovní pohár určený
pro vítěze. Velký dík a uznání
patří
ovšem
i
ostatním
sborům, které se naší soutěţe
zúčastnily a přispěly svými
výkony k dobré úrovni celého
klání. Dík patří také všem
rozhodčím, kteří odvedli profesionální výkony.
Večer se pak konala zábava s rockovou skupinou Modrý Mauricius a
všichni, kdo ji navštívili, se shodují, ţe to byla hustá pařba.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se dle svých moţností zaslouţili o
přípravu a zdárný průběh akce. Zvláště někteří členové sboru odvedli při
přípravách, pořádání i úklidu nezištně velké mnoţství tvrdé práce, která si
zaslouţí obdiv a uznání.
Luboš Kunart
Výsledky soutěţe:
Muţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Běstovice...39,19
Rájec...41,67
Vrbice...42,89
Panská Habrová...42,94
Kostelecké Horky mlaďáci...42,96
Olešnice...43,45
Záměl...43,73
Kostelecké Horky starší...47,17
Přestavlky...47,20
Provoz...52,90
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11.
12.
13.
14.
Ţeny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borovnice...55,62
Malá Čermná...58,52
Skořenice...62,01
Albrechtice nad Orlicí...62,17
Kostelecké Horky...42,69
Běstovice B...43,84
Záměl...64,13
Běstovice A...96,14
Přestavlky...103,03
Malá čermná...NP

Děti
1. Běstovice...43,70
2. Vrbice...48,45
3. Záměl...61,42
Mladší děti
1. Běstovice...27,49
2. Provoz...33,44
3. Běstovice B...61,11

Turnaj v malé kopané
V sobotu 26. 9. 2009 se na Horkách hrál po letech fotbalový turnaj.
Zásluhu na tom mají naši mlaďáci, kteří turnaj uspořádali a v našich
hasičských tričkách hájili čest Kosteleckých Horek i na sportovním poli.
Nakonec naši kluci obsadili třetí
místo. V základní části vyhráli nad
Bošínem
a
Skořenicemi
a
vypadalo to nadějně. Pak však
prohráli na penalty s pozdějšími
vítězi Citróny z Chocně a 0: 2 s
Koldínem a čekal je souboj o třetí
místo, kde se střetli s mladíky z
Bošína a okolí, které přehráli. Ve
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finále porazili Citróni dosavadní suverény z Koldína.
Celkové pořadí : 1. Citróni 2. Koldín 3. Kostelecké Horky 4. Bošín 5.
Skořenice. Výsledky Kosteleckých Horek: Bošín - 4:0, Skořenice - 2:0,
Citroni - 2:3pp, Koldín - 0:2, o 3. místo Bošín - 4:1.
Krásné počasí, dobří pořadatelé i pěkné výkony přispěli k tomu, ţe se
turnaj povedl a začala tím snad hezká znovuobnovená tradice.
Nutno poděkovat všem, kdo turnaj zajistili, dále obci Kostelecké Horky za
koupi pohárů a SDH Kostelecké Horky za pomoc s pořádáním.
Články a fotografie jsou převzaty z webových stránek SDH Kostelecké
Horky: www.sdhkosteleckehorky.estranky.cz

ZPRÁVY KULTURNÍ KOMISE
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Tradiční rozsvícení vánočního stromečku je plánováno
na neděli dne 29. 11. 2009 u kulturního domu na Horkách.

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ
SETKÁNÍ KOŇSKÝCH SIL POD HOMOLSKÝMI SCHODY
1. ROČNÍK
3. 10. 2009
V sobotu 3. 10. 2009 od 10.00 hodin ve Lhotách u Potštejna „pod Homolí“,
pořádají přátelé koní ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna.
Program: závody spřeţení různých plemen, jízda zručnosti dětí na
ponících, parkur pro nejmenší, závod domácích traktůrků, divácká soutěţ –
běh na čas do homolských schodů, pro děti budou čtyřkolky a trampolína.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
V ČASTOLOVICÍCH
9. – 11. 10. 2009
11. oblastní zahrádkářská výstava se uskuteční pod názvem Zahrada
Východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. Otevřena bude od
8.00 do 18.00 hodin. Bliţší informace na tel.: 721 311 719 nebo
www.zahradkari.com
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VÁNOČNÍ ULIČKA
29. 11. 2009
Kostelec nad Orlicí od 14.00 hodin na náměstí.
Prodej s ukázkami - lidové tvorby, příjezd Mikuláše, čertů a anděla, ohnivá
show, rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města. Během celé akce zní
ţivá
a reprodukovaná hudba.

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2009 (říjen - prosinec)
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
01.11
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Ludislava Šťastná
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Libuše Tomanová
MUDr. Věra Tůmová
MUDr. Hana Vavřičková
MUDr. Renata Veselská
MUDr. Marie Vyčítalová
MUDr. Jiří Zdeňka
MUDr. František Bahník
MUDr. Růžena Benešová
MUDr. Jan Beránek
MUDr. Lucie Beránková
MUDr. Dita Bergmanová
MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Jindřich Handl
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Eva Hrbáčová
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Jana Laubová
MUDr. Pavla Valešová
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková

Zdravot. středisko Rokytnice v Orl. horách
nám Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.
nám. Dr. Lűtzova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
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telefon
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
494 622 114
494 621 665
494 515 696
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Připomínáme:

Svoz nebezpečného odpadu se bude konat 22.10.2009

Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa:
1700 - 1900 hodin
mobil: 724 186 819 (Luděk Luňák)
mobil:728 509 420 (Pavel Voborník)
e-mail: ouhorky@seznam.cz

Zpravodaj je vydáván čtvrtletně v nákladu 50 kusů.
Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: ouhorky@seznam.cz

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do každé domácnosti
2009
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