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Váţení spoluobčané,
přiblíţil se konec roku a je tedy ten pravý čas Vás seznámit s tím, co se
nám za rok 2007 podařilo zrealizovat a jaké akce pro příští rok připravujeme.
Největší akcí letošního roku byla bezesporu výměna střešní krytiny
a zpevnění krovu na kulturním domě, která si vyţádala finanční prostředky ve výši
421 381,- Kč a byla realizována firmou Martínek z Chocně. Dotace z Programu
obnovy venkova jsme na akci neobdrţeli z důvodu čerpání dotací z tohoto
programu v minulých letech, coţ se stalo letos novým hodnotícím kritériem za 20
bodů.
V rámci svazku obcí DSO Orlice se podařilo získat dotaci 32 276,- Kč
na opravu zpevněné plochy na Řadovech v hodnotě díla 45 956,- Kč (podíl obce
činí 13 680,- Kč), kterou realizoval pan Kašpar ze Skořenic. Za realizaci odborné
opravy přístřešku děkuji Tomášovi Frankotovi a panu Františku Sedláčkovi, kteří
se v mrazivém počasí podíleli na dokončení přístřešku.
V červnu jsme zahájili přípravné práce na Územním plánu obce
Kostelecké Horky, na jehoţ realizaci se podařilo získat dotaci z
Královehradeckého kraje ve výši 72 000,- Kč na projekt v celkové hodnotě
180 000,- Kč s termínem dokončení 31. 5. 2009.
Dále pracujeme na připojení nového vrtu KO-1 na vodárnu se stávajícím
vodovodním řadem. Vodárna si však vyţádá určitou míru modernizace, protoţe
stávající zařízení je na konci ţivotnosti a je třeba, aby vše vyhovovalo stávajícím
předpisům. Z tohoto důvodu jsem ţádal o dotaci na projektovou dokumentaci,
která je nezbytná pro zdárnou realizaci a kolaudaci vodárny a vodovodu. Na tento
projekt jsme obdrţeli investiční dotaci 56 000,- Kč na zhotovení projektu ve výši
80 000,- Kč, který má termín dokončení 30. 6. 2008.
Další akcí, kterou jsme nazvali „Modernizace a elektrifikace sportovního
areálu“ je věc sloţitější, neţ se na začátku zdálo. Proto, abychom mohli vůbec
podat ţádost o dotaci byla nutná projektová dokumentace, kterou jsme ve zkrácené
verzi dokázali ve spolupráci s firmou Stapring z Kostelce nad Orlicí připravit za
neuvěřitelných 10 dní. Ţádost o dotaci úspěšně prošla dotačním řízením a podařilo
se nám získat dotaci 80 000,- Kč na akci v celkové výši 160 000,- Kč. Bohuţel
nejen z důvodu nemoci, ale i velké vytíţenosti projekční kanceláře se postup prací
na dokončení stavební dokumentace a vydaní stavebního povolení na tuto akci
přibrzdil. Navíc se ke všemu přidal problém s tím, ţe stávající kabely vedoucí přes
bývalé fotbalové hřiště nemůţeme vyuţít, protoţe věcné břemeno na tento kabel se
při realizaci nezaneslo do katastru nemovitostí a současný vlastník nám to
z důvodu znehodnocení pozemku neumoţní. Dokumentace se proto musí znovu
předělat. Abychom předešli dalším problémům, operativně jsme zakoupili lesní
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pozemky v hodnotě 60 000,- Kč od paní Kodytkové. Dotaci jsme proto pouţili na
nákup elektromateriálu a realizovat samotné práce budeme na jaře 2008.
Zakoupili jsme také pozemky pod „plechovou“ zastávkou na Řadovech
za 36 080,- Kč od paní Chaloupkové v rámci přípravy plánovaného propojení
cyklostezky. Celkově se náš rozpočet díky získaným dotacím navýšil o
240 276,- Kč.
Letos v září se naše obec stala plnohodnotným členem Mikroregionu
Brodec, který sdruţuje všechny okolní obce, které spolu vytvářejí strategii rozvoje
tohoto území . Od následné spolupráce obcí v tomto svazku si slibujeme začlenění
do integračních, společenských, kulturních a finančních procesů a projektů tak,
aby byly efektivní a smysluplné. Jde zejména o inţenýrské sítě, ČOV a oblast
informačních technologií. Osamocená obec nemá téměř šanci na udrţitelný rozvoj,
natoţ dosáhnout na tzv. „evropské peníze“ - většinou je posuzováno, zda vše
zapadá do koncepcí strategického rozvoje obce, regionu, kraje atd. Naším cílem
je, aby si obec Kostelecké Horky i nadále uchovala svůj osobitý ráz, jak krajinný
tak společenský v duchu tradic, ale současně abychom viděli dál do budoucnosti a
nepřešlapovali jen na místě a nečekali co udělají ostatní nebo odkud nám co
spadne.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v nelehké práci pomáhají,
těm co se pravidelně podílejí na údrţbě a opravách obecního majetku a tím na
zdárném chodu obce, nejsou lhostejní k dění v obci, dokáţí přijít a nabídnout svou
pomoc a přiloţit ruku k dílu na úkor svého volného času a někdy i práce.
Z blíţícími se vánočními svátky Vám všem přeji hodně dárků pod
stromečkem, hodně štěstí a hlavně zdraví do Nového roku 2008, abychom všichni
společně vykročili tou správnou nohou vstříc překáţkám, radostem i starostem,
které nám Všem stejným dílem přináší ţivot, ale bohuţel kaţdý z nás vše snáší
jinak, někdo lépe a někdo hůře .
Luděk Luňák
starosta obce

Upozorňujeme občany na závazný termín pro
podávání připomínek na funkční využití
pozemků v k.ú. Kostelecké Horky,
který končí ve středu 9.ledna 2008
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Usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 14. 11. 2007
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání.
Zprávu Ing. arch. Karla Novotného o postupu při realizaci a projednávání ÚP.
Ţádost paní Lucie Kotrčové na odkoupení pozemku parc. č. 915/4.
Zprávu o prořezu lip v návsi.

II. Schvaluje:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Schvaluje smlouvu na zhotovení ÚP Kostelecké Horky Ing. arch.
Karlem Novotným z Hradce Králové v ceně 180 000,- Kč a středu
9. ledna 2008, jako závazný termín pro podávání připomínek a návrhů
na funkční vyuţití katastrálního území obce kostelecké Horky.
Schvaluje kupní smlouvu na lesní pozemky parc. č. 266, 267/2, 269/2,
270/3 o celkové výměře 5 759 m2 ………v hodnotě 60 000,- Kč.
Schvaluje vypracování znaleckého posudku na nákup pozemků parc. č.
310/3, 310/4, 876/4, 876/10 od paní Milady Novákové z Merklovic.
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, O místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku 350,- Kč, pro děti do
15 let poplatek 300,- Kč.
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, O místním poplatku ze
psů.
Poplatek činí za 1 psa …30,-Kč, za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ
drţitele …60,- Kč.
Schvaluje zvýšení poplatku za vodné na 15,- Kč/m3.
Schvaluje stanovení nové výše pronájmu kulturního domu s účinností od
1. ledna 2008 takto:
- místní obyvatel nebo člen SDH…..úhrada el. energie + úhrada škod
na majetku
- ostatní na 1den……800,- Kč + el.energie dle stavu + úhrada škod
na majetku
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-

svatby (čt, pá, so, ne) ….. 2000,- Kč
dřevo……….. Kč
ubrusy svatební…….40,- Kč za kus

III. Ukládá:
1.

2.

3.
4.

5.

Zveřejnit na vývěsních deskách závazný termín pro podávání
připomínek na funkční vyuţití pozemků v k. ú. Kostelecké Horky na
středu 9. ledna 2008.
Starostovi realizovat nákup lesních pozemků od paní Kodytkové
a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
k těmto pozemkům na místně příslušném katastrálním pracovišti dle
schválené kupní smlouvy.
Starostovi zaslat paní Lucii Kotrčové dopis s odpovědí na její ţádost o
odkoupení pozemku parc. č. 915/4.
Starostovi zajistit zhotovení znaleckého posudku pro nákup místních
komunikací parc. č. 310/3, 310/4, 876/4, 876/10. Dále pak jednat o
podmínkách kupní smlouvy s paní Miladou Novákovou z Merklovic.
Řádně zveřejnit obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 a č. 2/2007
a vyvěsit zvýšení poplatku za vodné na vývěsních tabulích.

Termíny svozu popelnic na rok 2008
Svozovým dnem popelnic zůstává pátek v lichý týden.
Plasty a nápojové kartony budou sváţeny v jednom pytli ve středu v těchto
týdnech 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat na jaře 22. 5. 2008 a na podzim
23. 10. 2008.
Výběr poplatků
Bude probíhat kaţdou středu v 17 – 19 hodin aţ do konce ledna 2008.
▪ Poplatek za komunální odpad:

dospělí………… 350,- Kč
děti …...……….. 300,- Kč

▪ Poplatek za 1 psa …. 30,- Kč, za kaţdého dalšího psa ….. 60,- Kč
▪ Vodné….. 12,- Kč/m3 (zvýšení na 15,- Kč je platné aţ pro příští rok)
Výše těchto poplatků byla stanovena obecně závaznými vyhláškami č.1/2007
a č. 2/2007, řádně schválena a vyvěšena .
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Lékařská pohotovost v Královéhradeckém kraji
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu
lékařských pohotovostí. Moderní a kvalitnější sluţbu budou zajišťovat čtyři
oblastní nemocnice v okresních městech kraje a Fakultní nemocnice Hradec
Králové. Na nové podobě pohotovostí se během jednání 28. srpna 2007 shodli
představitelé dotčených obcí, oblastních nemocnic, záchranné sluţby,
Zdravotnického holdingu i Královéhradeckého kraje a 4. září s navrhovaným
modelem vyslovil souhlas i zdravotní a sociální výbor Královéhradeckého kraje.
Co přináší nový model lékařské pohotovosti
Především se od 1. října 2007 sluţba přesune z dvanácti míst do čtyř oblastních
nemocnic a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tím se sluţba maximálně
zefektivní, zkvalitní péči, ušetří lidem zbytečné cesty mezi pohotovostí a
nemocnicí a přitom ušetří nemalé finanční prostředky.
Aby se lidé dostali vţdy a včas na správné místo, a přitom si nemuseli pamatovat
celý mechanizmus lékařské péče, zřídil Zdravotnický holding Khk ve spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou sluţbou speciální informační telefonní linku. Na čísle
841 155 155 získá volající veškeré potřebné informace o místech a provozní době
pohotovostí, o moţnostech ošetření a s operátorem můţe konzultovat vzniklou
situaci. V případě potřeby můţe na lince navíc konzultovat své obtíţe
s pohotovostním lékařem. Volání na tuto linku je v ceně místního hovorného a
dostupná je nepřetrţitě 24 hodin denně.
Proč byla nutná změna
Dosavadní systém Lékařské sluţby první pomoci (LSPP) byl velmi zastaralý a
nevyhovující. Naprostou většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná
sluţba (ZZS), která poskytuje odbornou pomoc v případě všech neodkladných
stavů, které bezprostředně ohroţujících ţivot, mohou vést prohlubováním
chorobných změn k náhlé smrti, mohou bez rychlé pomoci způsobit trvalé
chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest nebo způsobují náhlou změnu
chování a jednání postiţeného ohroţující jeho samotného nebo okolí.
Lékařská pohotovost tak nyní slouţí pouze pro případy odkladné péče, kdy dojde
k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze
čekat na řádné ošetření praktickým lékařem. Takových situací je poměrně málo,
sluţba je proto velmi málo vyuţívána, ale o to častěji zneuţívána. Pohotovosti
nejčastěji navštěvují lidé, kteří se z nejrůznějších osobních důvodů vyhýbají řádné
návštěvě svého praktického lékaře v běţných ordinačních hodinách.
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Zastaralý systém LSPP vedl k vysokým finančním ztrátám. Ušetřené peníze tak
budou moci být pouţity na kvalitnější akutní péči, léčbu závaţných stavů, moderní
medicínské vybavení a podobně. Ročně se jedná o desítky milionů korun.

Jak budou fungovat pohotovosti nově
Od 1. října 2007 budou lékařskou pohotovost (dříve LSPP) zajišťovat přímo
nemocnice. Půjde o čtyři oblastní nemocnice – v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad
Kněţnou a Trutnově. V Hradci Králové se do systému zapojí Fakultní nemocnice.
Pohotovosti budou fungovat pro stavy odkladné péče v době, kdy není dosaţitelný
praktický lékař, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Před návštěvou
pohotovosti doporučujeme konzultovat stav na telefonu 841 155 155 (za cenu
místního hovorného), kde občané získají od operátora potřebné informace o místě
pohotovostního ošetření a s lékařem se mohou poradit o vzniklých obtíţích. Linka
funguje 24 hodin denně a je jiţ v provozu.
Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti pohotovostí, např. chřipkové
epidemie apod., vyhradil si Zdravotnický holding moţnost okamţitě obnovit
ordinační doby v dalších místech Kraje. Jednak se tím ordinace dočasně více
„přiblíţí pacientům“, ale současně nabídnou více míst ošetření a větší kapacitu pro
zvýšený příjem pacientů a tím ochrání nemocnice před zahlcením. Na podobný
mimořádný a přechodný reţim je celý systém nových lékařských pohotovostí
připraven a jsou na takové situace i vyčleněny finanční rezervy.
Změna se týká pouze pohotovosti pro dospělé. Netýká se dětských ani
stomatologických pohotovostí a netýká se ani pomoci při neodkladných stavech,
která je plně poskytována Zdravotnickou záchrannou sluţbou (telefon 155).
Co dělat v případě závažných stavů
Volat 155 – tísňovou linku Zdravotnické záchranné sluţby. Školení operátoři na
základě Vašich informací rozhodnou o dalším postupu. Pokud se ukáţe, ţe se
nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné sluţby není nutný, poradí operátoři
volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně „zbytečné“ volání na
tísňovou linku, není trestné. Pokud má volající oprávněný důvod k obavám o ţivot
a zdraví postiţeného, pak je právě na profesionálních operátorech, zdravotnících a
lékařích, aby vyhodnotili situaci, pomohli a poradili.
Systém je „pojištěný“ proti omylu a funguje i opačným směrem. Pokud někdo
zavolá na linku 841 155 155 a operátor zjistí, ţe se můţe jednat o neodkladný stav,
vyrazí na místo události rovnou záchranná sluţba.

Horecký zpravodaj

7

Slovníček pojmů
Zdravotnická záchranná sluţba (ZZS) – ZZS Královéhradeckého kraje je
příspěvkovou organizací Kraje. Vznikla postupným sloučením 18 posádek
záchranných sluţeb a pokrývá celé území Královéhradeckého kraje.
Prostřednictvím svých posádek ve 13 výjezdových stanovištích zajišťuje odbornou
pomoc při neodkladných stavech ohroţení ţivota a zdraví.
Rychlá lékařská pomoc (RLP) – je výjezdová posádka ZZS ve sloţení: lékař,
zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Poskytuje pomoc u závaţných stavů,
interních stavů a dalších indikovaných případech. V Khk je 12 posádek RLP.
Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – je výjezdová posádka ZZS ve sloţení:
zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Posiluje síť ZZS pro neodkladné stavy,
poskytuje pomoc u nehod, zhoršení zdravotního stavu, můţe zajišťovat i převozy
pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. V Khk je 9 posádek RZP.
Letecká záchranná sluţba (LZS) – je součástí ZZS, stanoviště má v Hradci
Králové, kde sluţbu zajišťuje se spolupráci s Policií ČR a létá pod označením
Kryštof 6. Je určena pro závaţné stavy, nehody a další indikované případy, kdy je
nutná rychlá dostupnost a transport do nemocnice.
Dopravní zdravotní sluţba (DZS) – zajišťuje transport pacientů, posádku tvoří
pouze řidič-záchranář. Nejedná se o neodkladné stavy.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZhKhk) – akciová společnost ve
stoprocentním vlastnictví Kraje, která jako mateřská organizace zajišťuje chod
dceřiných oblastních nemocnic a řídí a koordinuje jejich činnost.
Kde najít informace
Telefon 841 155 155 – informace o místech a ordinačních hodinách
pohotovostního ošetření, moţnost konzultace s pohotovostním lékařem o vhodném
dalším postupu.
Internet www.zhkhk.cz – webová stránka Zdravotnického holdingu s informacemi
o krajském zdravotnictví, oblastních nemocnicích a rozcestníkem.
Internet www.zzskhk.cz – webová stránka Zdravotnické záchranné sluţby
s informacemi o její práci a sluţbách, výjezdových stanovištích.
Bc. Lukáš Pochylý
tiskový mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje
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Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8 -12 hod.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.

MUDr. Veselská
Renata
MUDr. Vyčítalová
Marie
MUDr. Zdeňka
Jiří
MUDr. Bahník
František
MUDr. Benešová
Růţena
MUDr. Beránek
Jan
MUDr. Beránková
Lucie
MUDr. Čapková
Marie

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad
Orlicí

494 371 781

Dr. Lützova 244, Vamberk

494 541 757

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad
Orlicí

494 371 783

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

Zprávy kulturní a sportovní komise
Uplynul opět jeden rok na Horkách. Jak ho zhodnotit po kulturní
a sportovní stránce? Slovy mých známých, ale i cizích lidí, které denně potkávám
a dávám se s nimi občas do řeči: „Jo Horka - tam se pořád něco děje.“ Ví o
Horkách z tisku, rádia i televize.
Dne 3. listopadu 2007 v Televizních novinách na Nově běţel záznam
z Modrého domu, kde probíhal japonský svátek světel Toro Nagaši - obdoba
českých Dušiček. O tom, jak se v Japonsku slaví vyprávěl Jun Kahata, který zde
před několika lety pracoval jako dobrovolník.
Zaslal nám dopis, v překladu píše:

Horecký zpravodaj
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„Drazí všichni, děkuji velmi
za vaši přítomnost (na akci).
Chtěl bych takto vyjádřit
moji vděčnost Vám všem
a hlavně organizátorům.
Těším se na další setkání
s Vámi.“
Jun Kahata 6. 11. 2007

Je pěkné, ţe si na Horka vzpomenou i lidé z tak vzdálené země jako je
Japonsko.
Na Horka si vzpomněli také čerti s Mikulášem, vylezli z pekla a
5. prosince se za mohutného řevu prohnali celou vesnicí.
Tak jako i v okolních obcích, byl před Obecním domem na první adventní
neděli rozsvícen Vánoční stromek. Zazněly zde známé vánoční koledy v podání
dívčí skupiny Flowers.
Co nás čeká v nejbližší době?
V neděli 23. 12. za soumraku bude na Modrém domě tradiční živý Betlém. Kaţdý
si sem můţe přijít pro Betlémské světlo, které přivezou skauti s Kostelce nad
Orlicí. Sledujte plakáty !!!
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Betlémské světlo
Stará legenda vypráví příběh mladíka z Florencie, který se vydal na jednu
z prvních kříţových výprav do Svaté země. Pod dojmem válečných hrůz se
zapřísáhl, ţe kdyţ přeţije, donese do rodného města plamínek z Betlémské
baziliky. Po třech letech, těsně před Vánocemi, dorazil do Florencie zástup
zuboţených účastníků kříţové výpravy a první nesl zapálenou svíčku. Všichni
přísahali, ţe plamínek je skutečně z Betléma a onen mladík jej opatroval během
celé strastiplné cesty, aby splnil svůj slib. V novodobé historii se kaţdý rok před
Vánocemi rozsvěcí plamínek Betlémského světla od věčného světla v místě
narození Jeţíše Krista v Betlémě. Odtud putuje letecky do Rakouska a pak jej
skauti rozváţejí vlaky po celé Evropě. Tento symbol míru a pokoje představovaný
malým, chvějícím se plamínkem spojuje ve vánočním čase tisíce lidí ve 14 zemích
Evropy. Od roku 1989 putuje Betlémské světlo díky brněnským skautům
kaţdoročně i do ČR. Vlaky ČD je rozváţeno po hlavních tratích. Na jednotlivých
stanicích uţ čekají další skauti, kteří štafetou zajišťují rozvoz světla do všech
koutů vlasti, i do Kosteleckých Horek….
Výroční valná hromada SDH proběhne v pátek 28. 12. od 19.00 hodin
v obecním domě.
Co nás čeká po novém roce?
Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. 1. 2008 proběhne Tříkrálová sbírka. Tři Králové budou i letos
koledovat o příspěvek, který bude pouţit na pomoc rodinám a lidem v nouzi.
Hasičský bál
Místní hasiči pořádají v pátek 15. 2. 2008 v obecním domě tradiční hasičský bál.
Sledujte plakáty!!
Lenka Snítilá

Vzhledem k malému zájmu o vstupenky bude akce pojata jako společná oslava
všech, kteří mají zájem oslavit poslední den v roce se svými přáteli a nechce se jim
pouze sedět doma u televize.
Vstupné a tudíţ i večeře se ruší. Zajištěno bude pouze sudové pivo a víno, které si
kaţdý bude hradit sám ostatní pití co uznáte za vhodné si přineste sami. Pokud si
chcete přinést něco k jídlu, tak si to můţete dle libosti ohřát, opéct, uvařit apod.
zde v kuchyňce.
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Místem konání bude Kulturní dům v Kosteleckých Horkách,
začátek akce dle chuti.
K poslechu a tanci zahraje DJ Jirka (to zatím platí)
můţete vzít sebou samozřejmě i děti.
K dispozici budou oba sály - horní pro tancechtivé a dolní pro ty, kteří si budou
chtít jen tak posedět a popovídat u kafíčka.

Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa:
lichý týden 1000 - 1200 hodin
sudý týden 1700 - 1900 hodin
mobil: 724 186 819 (Luděk Luňák)
mobil:728 509 420 (Pavel Voborník)
e-mail: ouhorky@cmail.cz

Zpravodaj je vydáván pravidelně čtvrtletně vţdy do 30. dne daného měsíce. Příspěvky
můţete zasílat do 25. dne i na emailovou adresu: ouhorky@cmail.cz.Vzhledem
k omezeným moţnostem tisku počtu stran bude v opodstatněných případech omezen rozsah
neúměrně dlouhých příspěvků, jejich vzhled a barevné provedení.

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do každé domácnosti
2007
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