Horecký zpravodaj

O Horecký pohár 8.září 2007

Červenec - Září
Ročník 2007
Číslo 3

Usnesení
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 21. 9. 2007
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rezignaci na funkci člena finanční komise Luboše Kunarta.
Plnění usnesení z minulého zasedání.
Přípravu smlouvy s architektem a zhotovitelem Územního plánu obce
Kostelecké Horky.
Brigádnické práce pro obec o prázdninách.
Žádost o připojení na veřejný vodovod od Bohumíra Brandejse č.p. 46.
Výzvu skupiny MAS na financování investičních projektů.
Zprávu kontrolní komise o nezaplacených poplatcích.
Zprávu o nutnosti aktivně vyhledávat sociálně potřebné občany a
poskytovat jim aktivní pomoc a poradu jak jejich situaci řešit.

II. Schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.

Schvaluje za člena finanční komise Mgr. Petra Kulíška.
Schvaluje dodatek nájemní smlouvy na pronájem budovy školy pro rok
2007 ve výši 124 025,- Kč.
Zastupitelstvo obce v souvislosti s účinností zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu upouští od zpracování konceptu
územního plánu. Územní plán nebude obsahovat variantní řešení.
Schvaluje vstup obce Kostelecké Horky do Mikroregionu DSO Brodec.
Schváleny rozpočtové změny v těchto položkách:
příjmy
dotace el.příp.hřiště e80el000,sankce
19 699,1012
prodej dřeva
21 493,1031
vratka el.osvětlení
584,37 3631
vratka el.hasičárna
77,96 5512
vratka el.OD
3 417,20 ,-,,-,
6171
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výdaje
nohejbalový turnaj – služby
nohejbalový turnaj - dary
hasiči-ples tombola
hasiči-materiál
DHM (změna položky)
rekonstrukce střechy (změna položky)
oprava střechy (změna položky)
DSO Orlice - příspěvek
vratka - dotace volby

6.
7.

2 535,11 213,679,20 000,20 000,421 381,421 381,13 740,12 340,-

3421
3421
5512
5512
5512
6171
6171
6171
6402

5169
5194
5194
5139
5137
6121
5171
5329
5364

Schvaluje nákup budovy č.p. 15 od Orlického Konzumu za 130 000,- Kč
včetně DPH.
Nákup pozemků v k.ú. obce Bošín, od paní ing.V.Chaloupkové:
parc.č.
290/25
290/26
290/36

rozloha (m2)
398
275
229

celkem

902

využití pozemku
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha

Celkem 902 m2 za cenu 40,- Kč/m2 celkem tedy za 36 080,- Kč + náklady
spojené s prodejem tedy vyhotovení znaleckého posudku, zápis do katastru
nemovitostí.
III. ukládá:
1.

Starostovi obce, aby vypracoval dodatek k nájemní smlouvě na budovu
školy, ve které bude upraveno nájemné budovy za rok 2007 na částku :
skutečnost v roce 2006 + inflace v roce 2006, tj. 2,5 %.
Celkem tedy 121 000,- Kč + 3 025,- Kč = 124 025,- Kč.
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Dne 11. 8. 2007 svým obětavým zásahem zachránil bratr hasič Antonín Ulrych
traktor s nákladem velkého piva Gambrinus v nevyčíslitelné hodnotě, který vzplál
na nedalekém poli. Neváhal tak učinit, přestože slavil v tento den své již
75. narozeniny. Za obětavý zákrok a záchranu majetku děkuje obec, nečinně
přihlížející občané a gratulanti.

SOUTĚŽ O HORECKÝ POHÁR 2007
Dne 8.září 2007 proběhla tradiční hasičská soutěž O Horecký pohár. Zúčastnilo se
jí 13 družstev mužů, 5 družstev žen a 10 družstev dětí. Počasí sice trochu
pohrozilo, ale nakonec se umoudřilo a soutěž proběhla bez problémů. Obec
zajistila ze Svazku DSO Orlice zapůjčení velkého stanu, ve kterém se příjemně
sedělo. Točilo se pivo, ugrilovalo se asi 300 klobás, snědly se čtyři vepřové
grilované kýty a usmažilo se 200 langošů. Takže k příjemně strávenému odpoledni
nic nechybělo. Horečtí muži obsadili 2. a 6. místo, ženy 1.místo. Pohár si odvezli
zástupci SDH Mostek. Celkové výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
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Výsledková listina:
Děti mladší:
1. Provoz
2. Běstovice

Děti:
32,12s
51,33s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Běstovice
Přestavlky chlapci
Přestavlky dívky
Lhoty u Potštejna
Vrbice
Plchovice
Záměl
Provoz

Ženy:
1.
2.
3.
4.
5.

Kostelecké Horky
Běstovice B
Záměl
Vrbice
Běstovice A

38,46s
49,19s
51,24s
51,47s
54,09s
56,29s
63,54s
70,01s

Muži:
39,40s
40,33s
45,17s
52,29s
53,28s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mostek
Kostelecké Horky ml.
Záměl
Běstovice
Týnišťko
Kostelecké Horky st.
Vrbice
Borovnice
Plchovice
Lhoty u Potštejna
Skořenice
Provoz
Olešnice

38,39s
39,77s
41,32s
44,58s
44,87s
44,95s
46,68s
52,03s
53,87s
61,05s
67,48s
71,68s
nedok….

Horečtí hasiči mají své nové internetové stránky:
www.sdhkosteleckehorky.estranky.cz , na kterých jsou fotografie ze soutěže
a další informace.
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Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém
průběhu soutěže O Horecký pohár 2007 a především pak SDH Kostelecké Horky
za vzornou reprezentaci obce na všech hasičských soutěžích konaných v tomto
roce. Věřím, že spolupráce v rámci obce při brigádách a pořádání společenských
akcí nejrůznějšího charakteru bude i nadále pokračovat.
Luděk Luňák, starosta obce

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Je po prázdninách a dovolených, každý si snad našel chvilku k odpočinku. Jednou
z možností bylo navštívit Sýrový den na Modrém domě, které využilo asi 80 lidí
z blízkého okolí. Bylo možno se zde seznámit s výrobou sýra a také si vše
prakticky vyzkoušet. Součástí byla ochutnávka sýrů z celého světa. Bylo to
příjemně strávené odpoledne, lidé z blízkého okolí se sešli, popovídali si
a zavzpomínali, jak dříve doma sýr dělali, jak ho dělala jejich babička a vůbec jak
se dříve hospodařilo.
Poslední prázdninovou sobotu 1. září 2007 proběhla na Modrém domě Netopýří
noc, podvečer uspořádaný společně se ZOČSOP Nyctalus z Prahy. Na začátku
programu byla natažena síť a provedena ukázka jak se netopýři odchytávají.
Naštěstí se ale žádný netopýr nechytil. Vyprávěly se zajímavé příhody o odchytu
netopýrů a následovalo vyprávění o jejich životě. Víte, že se netopýr dožívá i více
než 30 let? Nakonec byli představeni dva živí netopýři z mnoha, o které se
sdružení stará. Byli poraněni a už se nemohou do přírody vrátit. Kdo chtěl, mohl si
je pohladit i nakrmit červíky.
Tip na výlet: 5. - 7. 10. 2007 se koná v Častolovicích již po několikáté výstava
květin, ovoce a zeleniny, Zahrada východních Čech. Je možné zakoupit vše, co
se zahrady týká a shlédnout krásně naaranžované květiny. Krásná je procházka
podzimním zámeckým parkem.
Lenka Snítilá
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Dne 25. 9. 2007 se naše obec stala řádným členem Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Brodec.
Mikroregion Brodec svou rozlohou i počtem obyvatel patří mezi ty menší.
Nachází se v jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou na pomezí
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Svazek byl založen v roce 2000 a
sdružuje tyto obce - Borovnice, Chleny, Krchleby, Lhoty u Potštejna, Svídnice,
Vrbice, Polom a nově Kostelecké Horky a Proruby.
Další informace na: www.brodec.cz
Luděk Luňák, starosta obce

Obecní úřad Kostelecké Horky
si dovoluje pozvat Vás, Vaše známé a přátele na

Místem konání bude Kulturní dům v Kosteleckých Horkách,
začátek akce od 20.00 hodin.
K poslechu a tanci zahraje DJ Jirka,
který splní všechna Vaše přání, tudíž výběr hudby nebude omezen
žádným hudebním žánrem ani věkovou skupinou.
V ceně vstupenky je zahrnuta večeře, půlnoční přípitek,
káva nebo čaj.
K dispozici budou oba sály - horní pro tancechtivé
a dolní pro ty, kteří si budou chtít jen tak posedět a popovídat si.
Zájemci si mohou předplatit vstupenky:
a) v hodnotě 100,- Kč - místenka, večeře, půlnoční přípitek, káva nebo čaj
b) v hodnotě 50,- Kč - místenka, půlnoční přípitek, káva nebo čaj,
na Obecním úřadě od 21. 11. 2007.
K potvrzení účasti můžete již nyní využívat e-mailovou adresu
ouhorky@cmail.cz nebo SMS zprávu na telefon 724186819.
Neváhejte, kapacita míst k sezení je omezena.
Horecký zpravodaj
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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

Tento zpravodaj budeme vydávat pravidelně čtvrtletně vždy do 30. dne daného měsíce.
Příspěvky můžete zasílat do 25. dne na emailovou adresu: ouhorky@cmail.cz . Nadále
chceme udržet informační charakter zpravodaje, proto si vyhrazujeme nezveřejnit
tendenční, urážlivé a reklamní příspěvky. Vzhledem k omezeným možnostem tisku počtu
stran budeme v opodstatněných případech omezovat rozsah neúměrně dlouhých příspěvků,
jejich vzhled a barevné provedení.

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do každé domácnosti
2007
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