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Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok byl pro nás všechny těţký, neboť se začaly naplno projevovat
nepříjemné důsledky celosvětové krize, které zasáhly téměř všechna
odvětví našeho hospodářství. Reakce na krizi v podobě zmrazení a
následného sniţování platů na sebe nenechala dlouho čekat, mnozí z Vás
přišli o zaměstnání, coţ je velice nepříjemné, neboť to sebou následně
přináší nejen existenční problémy.
Finanční krize se projevila také v našem obecním rozpočtu výrazným
sníţením příjmů, předběţně propad odhadujeme na 300 000,-- Kč. Přes
tento příjmový propad se nám podařilo dokončit několik akcí, o kterých
bych Vás rád informoval.
Na prvním místě je třeba vyzdvihnout dokončení opravy střechy na
Horecké škole. Během realizace tohoto projektu byly zbourány staré
nefunkční komíny, vyměněny poškozené části trámů, nataţena střešní
fólie, nové střešní latě. Jako nová střešní krytina byla vybrána betonová
taška Bramac Max. Poškozený a dle revize nefunkční hromosvod byl
nahrazen novým. Dále byla provedena výměna plechové krytiny nad
kanceláří a koupelnou. Při rozkrytí těchto stříšek bylo zjištěno, ţe na stropě
není ţádná izolace, proto byl prostor pod prkenným záklopem vyplněn
izolací Isover 120 - 160mm. Zde byly téţ vyměněny nahnilé trámy a prkna.
Rozhodli jsme se také vyměnit krytinu na přístřešcích nad rampou a u
hlavního vchodu. Celou opravu prováděla firma pana Martínka z Chocně.
Tyto všechny opravy realizované ve dvou etapách v letech 2008 - 2009
nás celkem stály 1 056 492,50 Kč. Na realizaci této opravy jsme získali dvě
dotace z „Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje“. V první
etapě v roce 2008 dotace činila 239 000,-- Kč, na druhé etapě v roce 2009
dotace činila 276 000,-- Kč, celkem tedy 515 000,-- Kč. Z obecního
rozpočtu bylo dofinancováno 51 %.
Společně s DSO Brodec jsme uspěli s ţádostí o dotaci z POV
Královéhradeckého kraje s projektem „Vesnice pro ţivot“, v rámci kterého
se nám podařilo dokončit instalaci zbývajících herních prvků na dětském
hřišti před kulturním domem. Jedná se o investici ve výši 84 800,-- Kč,
obec z toho hradila jako neinvestiční příspěvek pouze 20 %.
V rámci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“ financovaného z Programu
rozvoje venkova III.2.1.1.a) jsme zakoupili travní sekačku Rider Park pro
25 4WD se sběrným košem a vozíkem, motorovou pilu Stihl a křovinořez
Stiga. Vše nám na základě výběrového řízení dodala firma Zahradní
technika Děd, s. r. o. z Vysokého Mýta v celkové výši 277 150,-- Kč.
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Dále bylo z dotačního titulu IOP - integrovaného operačního programu
Evropské unie zřízeno kontaktní místo CZECH POINT ve výši 93 927,-Kč. Toto pracoviště by mělo začít fungovat od února 2010.
Luděk Luňák
starosta obce
Informace k platbám a výši místních poplatků
Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o
místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla řádně
schválena Usnesením na 19. veřejném zasedání obce Kostelecké Horky
dne 14. 12. 2009.
Výše poplatku se mění takto:
do 15-ti let věku – 350,-- Kč/rok
od 15-ti let věku – 400,-- Kč/rok,
chataři za nemovitost 400,-- Kč/rok.
Od poplatku jsou osvobozeni studenti, kteří se prokazatelně zdrţují mimo
obec.
Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen
písemně oznámit.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2010.
Na písemnou ţádost je moţné poplatek rozdělit na dvě splátky:
1. splátka – do 31. ledna,
2. splátka – do 30. června kalendářního roku.
Vyhláška v plném znění je vyvěšena na všech vývěskách v obci a k
nahlédnutí je téţ na obecním úřadě v úředních hodinách.
Velice neradi přistupujeme k tomuto nepopulárnímu kroku, ale v roce 2008
náklady celého odpadového hospodářství činily 110 635,-- Kč. Příjem z
výběru místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu byl
pouze 53 000,-- Kč. V roce 2010 to bude ještě horší, neboť se mění DPH
z 19 % na 20 %.
Termíny svozu popelnic:
Sváţet se bude i na Nový rok v pátek 1. 1. 2010, další svoz je v pátek
15. 1. 2010, i nadále bude svozovým dnem pátek 1 x za 2 týdny (vţdy v
sudém týdnu - změna oproti roku 2009).
Termíny svozu plastů:
Svozovým dnem je středa 1 x za 4 týdny (v týdnech č. 1, 5, 9, 13, 17, 21,
25, 29, 33, 37, 41, 45, 49).
Svoz nebezpečného odpadu:
20. 5. 2010 a 21. 10. 2010
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Usnesení
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 14. 12. 2009
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
Schvaluje:
1) Schvaluje doplněný program zasedání.
2) Schvaluje ověřovatele zápisu Stanislava Kroulíka a Pavla Kňourka.
3) Schvaluje dodatek č. 4 ke stanovám DSO Orlice.
4) Schvaluje členský příspěvek DSO Orlice ve výši 2 760,-- Kč.
5) Schvaluje dodatek č. 3 „Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování
nebezpečných sloţek komunálního odpadu“.
6) Schvaluje dodatek č. 8 „Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování
komunálního odpadu z odpadových nádob“.
7) Schvaluje dodatek č. 8 „Smlouvy o dílo na sluţby spojené s tříděním
odpadu.
8) Schvaluje OZV č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému
shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů a zvýšení poplatku na 350,-- Kč pro děti do 15
let a na 400,-- Kč pro ostatní občany a rekreační objekty, s účinností
od 1. 1. 2009.
9) Schvaluje, ţe obec Kostelecké Horky z důvodu zdvojnásobení sazeb
daně z pozemků a zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb,
zákonem č. 362/2009Sb., nebude vydávat pro rok 2010 vyhlášku,
kterou by pomocí koeficientů stanovených zákonem zvyšovalo jiţ tak
vysoké daňové zatíţení poplatníků.
10) Schvaluje neinvestiční příspěvek pro DSO Brodec na dotaci pro
manaţera svazku ve výši 2 100,-- Kč.
11) Schvaluje neinvestiční příspěvek pro DSO Brodec ve výši 5 300,-- Kč
a 1 644,-- Kč na dofinancování Česko-polského projektu „Prázdniny u
souseda“.
12) Schvaluje instalaci herních prvků na dětském hřišti v rámci
společného projektu DSO Brodec s názvem „Vesnice pro ţivot“ ve
výši 84 800,-- Kč.
13) Schvaluje rozpočtové změny viz. příloha č.1.
14) Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 – budou hrazeny
pouze nezbytné výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v
případě hromadných neštěstí a přírodních katastrof.
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15) Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2012 - 2014. Investiční výdaje
rozpočtu v letech 2012 - 2014 směřovat do přípravy a realizace
projektů, které budou řešit realizaci rekonstrukce a připojení vodárny
na nový vrt KO-1, výstavbu vodovodu Kostelecké Horky - část
Podhůra, opravy místních komunikací ve vlastnictví obce a dokončení
úpravy návsi okolo zvoničky.
16) Schvaluje podání ţádosti do POV 2010 - Královehradeckého kraje na
akci „Oprava havarijního stavu místních komunikací ve výši 850 000,-Kč z toho podíl dotace činí 50 %.
17) Schvaluje nákup a geometrické zaměření a oddělení části pozemku
2
parc. č. 150/3 PK o přibliţné rozloze 2360 m a části pozemku parc. č.
2
150/1 o přibliţné rozloze 255 m a pozemku parc. č. 151/1 o rozloze
2
302 m , vše v k. ú. Kostelecké Horky za dohodnutou cenu 100 000,-Kč.
18) Schvaluje vytvoření oficiálních webových stránek obce na doméně
www.obec-kosteleckehorky.cz.
19) Schvaluje objednávku ve výši 9 900,-- Kč + DPH (jednorázový
poplatek) a měsíční udrţovací poplatek ve výši 330,-- Kč + DPH na
vytvoření www stránek od firmy Antéé, IČ: 25936557, Pod Slovany,
Praha 2.
20) Ověřuje návrh územního plánu Kostelecké Horky dle § 54 odst. 2)
zákona č.183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a neshledalo ţádný
rozpor s politikou územního rozvoje, s územním plánem VÚC Orlické
Hory a podhůří, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 4. 5. 2009 č.j.
7172/UP/2009/Va.
21) Schvaluje a souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání a
schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu
územního plánu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 zpracované v
souladu s § 53 odst. 1) stavebního zákona.
22) Vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, územní
plán Kostelecké Horky, vypracovaný panem Ing. Arch. Karlem
Novotným, Broţíkova 1684, 500 12 Hradec Králové.
23) Schvaluje příkaz k provedení inventarizace majetku.
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24) Schvaluje systémové opatření: Účetní doklady předloţené po
uzávěrce účetního období nelze jiţ proplatit.
Bere na vědomí:
1) Zapisovatelem je Luděk Luňák.
2) Plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce.
SDH Kostelecké Horky
Sezóna 2009 v číslech
V roce 2009 se náš sbor
zúčastnil celkem osmi soutěţí
s deseti druţstvy muţů (v
Brumbárově a Kosteleckých
Horkách
startovala
dvě
druţstva muţů) a s dvěma
druţstvy ţen. Z toho muţi
dokázali ve čtyřech případech
zvítězit (Przeworno, Skořenice,
Olešnice, Albrechtice) a jednou
skončili druzí (Brumbárov) a
ţeny vytěţily ze dvou startů
jedno první (Kostelecké Horky) a jedno druhé místo (Brumbárov). Asi
největší událostí letošní sezóny byl start druţstva muţů Kosteleckých
Horek v polském Przewornu, kde jsme 1. května zvítězili. Radost nám
udělala i vítězství v Olešnici, Albrecticích a Skořenicích a první místo ţen
doma v Kosteleckých Horkách.
Jak jsme si vedli na soutěžích v roce 2009
května 2009 - gminná soutěţ v Przewornu (Polsko) - druţstvo muţů - 1.
místo
9. května 2009 - okrsková soutěţ v Brumbárově - 2 druţstva muţů - 2.
a 4. místo a 1 druţstvo ţen - 2. místo
20. června 2009 - soutěţ v Přestavlkách - druţstvo muţů - 7. místo
20. června 2009 - soutěţ ve Skořenicích - druţstvo muţů - 1. místo
11. července 2009 - soutěţ v Záměli - druţstvo muţů - 4. místo
15. srpna 2009 - soutěţ v Olešnici - druţstvo muţů - 1. místo
5. září 2009 - O horecký pohár - 2 druţstva muţů - 5. a 8. místo a 1
druţstvo ţen - 1. místo
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12. září 2009 - soutěţ v Albrechticích nad Orlicí - druţstvo muţů - 1.
místo
Počet startů horeckých hasičů na soutěžích za sezónu 2009
Na soutěţích v roce 2009 startovalo za Kostelecké Horky celkem 18
hasičů a 10 hasiček. Nejvíce startů posbíralo trio Tomáš Frankota, Lukáš
Prudič a Radek Frankota (8 startů z osmi moţných!).
Pořadí
1.-3.
1.-3.
1.-3.
4.-5.
4.-5.
6.-8.
6.-8.
6.-8.
9.
10.-12.
10.-12.
10.-12.
13.-17.
13.-17.
13.-17.
13.-17.
13.-17.
18.

Soutěţící muţ
Lukáš Prudič
Radek Frankota
Tomáš Frankota
Jiří Rabiňák
Michal Šeda
Luboš Kunart
Milan Seideglanz
Petr Kubík ml.
Roman Frankota
Pavel Šeda
Pavel Voborník
Petr Kubík
Jan Starý
Martin Ţlebský
Míla Vostřel
Oldřich Šponar
Pavel Kňourek
David Dušánek

Počet startů
8
8
8
6
6
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1

Soutěţící ţena
Alena Abrahámová
Anna Vostřelová
Blanka Prudičová
Ilona Kunartová
Ilona Prudičová
Ivana Prudičová
Katka Matoušková
Klára Matoušková
Lenka Chládková
Lenka Snítilá

Počet startů
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Luboš Kunart
Články a fotografie jsou převzaty z webových stránek SDH Kostelecké Horky:
www.sdhkosteleckehorky.estranky.cz
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Skládka u obecního rybníka ?!
Jednoho letního dne se u obecního rybníka objevila starší automatická
pračka. Někdo, zřejmě ne místní, naloţil starou nepotřebnou pračku na
vozík za auto a vydal se jí někam uloţit. Jako vhodné místo se mu líbila
baţina u rybníka. Sice tam trochu zapadl, ale pračky se zbavil. Místo se
mu asi moc líbilo. Netrvalo dlouho a kousek odtud přibyly tři kusy koberců,
leţely pěkně u cesty v kopřivách. Dotyčný zřejmě dělal velký úklid na
chalupě, tak do lesa přibyly tři velké jutové pytle naplněné hlínou, kameny,
plechovkami, pouţitými plenami a různými dalšími odpadky. Není tomu tak
dlouho, co sem někdo přivezl kus starého běhounu, zabaleného ve veliké
igelitové plachtě. Kdyţ jsem ho uklízela, bylo mi trochu líto lesní myši, která
se ve smotaném koberci ubytovala - přišla tak o svůj domeček.
Chtěla bych touto cestou poděkovat dotyčnému, co sem odpad vozí, ţe uţ
jeho poslední odpad byl pěkně svázán v pytli na odpadky tak, ţe jsem ho
jen naloţila do auta a postavila k naší popelnici. Zrovna se ten den sváţel
odpad, tak se i ten jeho dostal rychle tam, kam patří.
Lenka Snítilá
ZPRÁVY KULTURNÍ KOMISE
Mikuláš
Dne 5. prosince 2009 horecké
děti
navštívila
početná
skupinka
čertů
spolu
s
Mikulášem a andělem a jako
kaţdý rok dětem nadělila
balíčky se sladkostmi. Děti je
ale nedostaly jen tak zadarmo
- musely zazpívat písničku
nebo zarecitovat básničku.

Foto převzato z www.sdhkosteleckehorky.estranky.cz

Horecký betlém
Ve středu 23. prosince 2009 zahráli horečtí příleţitostní herci spolu s
posilou z Čedných šviháků Alešem starý betlémský příběh o putování
Josefa a Marie do Betléma. Přesto, ţe počasí moc nepřálo a sníh, který by
dokresloval vánoční atmosféru, roztál, sešlo se přes 40 diváků, kteří je na
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cestě spolu s anděly do Betléma doprovodili. Ve staré sýpce na Modrém
domě se narodil Jeţíšek, který byl obdarován třemi králi, ale i diváky.
Kostelečtí skauti přivezli betlémské světlo, které si kaţdý ve své lucerničce
mohl odnést domů.
Horecký ţivý betlém se poprvé hrál v roce 2001. Vystřídalo se v něm
mnoho herců, jak místních, tak zahraničních dobrovolníků z INEX - SDA
Kostelecké Horky. Nejvzdálenějším hercem byl Jun z Japonska v roli
jednoho z králů z východu.
Tradice Tří králů
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj
původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech
králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se
přišli poklonit Jeţíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary –
kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři
krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu
„My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s
příslušným letopočtem. Vţdy za to dostaly něco dobrého a občas i pár
grejcarů na přilepšenou. Tato tradice s nástupem socialistického reţimu po
roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oţivena aţ po roce 1989.
Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku
2001 v naší republice kaţdoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou
oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a
farní Charity v celé ČR.
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 9. ledna 2010 odpoledne.
Lenka Snítilá

KULTURNÍ AKCE V OBCI
HASIČSKÝ BÁL
V sobotu 6. 2. 2010 od 20.00 hodin pořádá SDH Kostelecké Horky
tradiční bál se skupinou J. K. Band.
JOSEFOFSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 27. 3. 2010 od 20.00 hodin v kulturním domě se koná taneční
zábava, hrají Combi Kvasiny.
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Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2010 (leden)
ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01.01.
02.01.
03.01.

K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kněž.
Potštejn 317

494 623 775
494 534 841
494 546 544

MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná

PF 2010

Mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a porozumění
v novém roce přeje Obec Kostelecké Horky.
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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 můţete zasílat na e-mailovou adresu: ouhorky@seznam.cz

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do kaţdé domácnosti
2009
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