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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v této části seznámil s jiţ běţícími a
připravovanými investičními akcemi v naší obci.
V letošním roce je bezesporu největší investiční akcí oprava krovu a
výměna střešní krytiny na kulturním domě v hodnotě díla 430 000,- Kč. Tuto
opravu si vyţádal jiţ několik let trvající havarijní stav střešní krytiny a krovu,
který jsem konzultoval se statikem panem Viesnerem a ze statického posudku
vyplynula řada opatření, které je nutno realizovat v co nejkratší době. Tyto závady
se projevují tlakovými trhlinami na obvodovém plášti a fasádě budovy. Bude
nutné do krovu vloţit kleštiny a obvodové trámy stáhnout k sobě. Pro realizaci
části těchto opatření tj. doplnění chybějících kleštin a výměnu střešní krytiny byla
ze čtyřech nabídek vybrána firma Pokrývačství Martínek z Chocně. Tato firma má
za sebou úspěšnou realizaci řady zakázek, např. oprava střechy - poutní místo
Homol, oprava střechy - zámek Kinský v Kostelci nad Orlicí, spolupracuje
s projektovou firmou Stapring s.r.o. z Kostelce nad Orlicí atd. Nabídka byla
vyhodnocena z hlediska ceny, nabídnuté záruky a referencí jako nejvýhodnější.
Důsledným výběrem, realizací nabídkového řízení a zejména sepsáním podrobné
smlouvy o dílo jsme chtěli předejít problémům, které máme s akcemi
realizovanými v minulosti.
Další významnou akcí bude příprava a realizace elektrické přípojky na
veřejné sportoviště. Po delších jednáních se mi podařilo dodatečně získat finanční
podporu z grantu pro rozvoj volnočasových aktivit z odboru školství a tělovýchovy
Královéhradeckého kraje formou daru ve výši 80 000,- Kč. Celkové výdaje
spojené s realizací předpokládáme ve výši 200-250 000,- Kč. Tato akce je ve
stadiu příprav projektové dokumentace a vydání územního a stavebního povolení.
Tuto akci budeme realizovat ve 2. etapách. V 1.etapě bude zakopán silový el.
kabel v úseku od Hlídků podél cesty aţ k plotu malého fotbalového hřiště, kde
bude umístěn el. rozvaděč to představuje investici přibliţně 160-180 000,- Kč. V
2. etapě bude postaveno osvětlení hřiště a příjezdové cesty. Bez svépomocné práce
občanů se zde ale neobejdeme, neboť na realizaci máme v letošním roce jen
omezené finanční prostředky. Je pravděpodobné, ţe tuto akci budeme dokončovat
a kolaudovat aţ v roce 2008. Tímto vyřešíme několik problémů najednou: Za 1.
zvýšení elektrického příkonu pro zázemí konání velkých společenských akcí, jako
je jiţ dnes tradiční hasičská soutěţ o Horecký pohár. Za 2. osvětlení na hřišti a
přístupové cesty, např. pro konání nočních turnajů v nohejbale nebo fotbalu nebo
letních slavností a zábav.
Plánované připojení nového vrtu k vodárně jiţ téţ nabývá zřetelnějších
obrysů. Podaná ţádost o dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 80 000,- Kč
z toho dotace činí 70 % byla radou Královehradeckého kraje schválena a
doporučena k realizaci. Zatím však kraj nemá volné finanční prostředky na pokrytí
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všech schválených akcí. Takţe začátek realizace bude posunut dle dostupnosti
financí na rok 2008.
Společně se svazkem obcí DSO Orlice se nám podařilo získat dotaci
z POV 2007 v celkové výši 624 000,- Kč na do vybavení stezky cykloturistickým
mobiliářem. Náš celkový podíl je 40 000,- Kč, z toho dotace činí 28 000,- Kč, náš
podíl dofinancování činí 12 000,- Kč. Tuto částku pouţijeme na dokončení
odpočinkového místa na Řadovech u lípy. Z těchto finančních prostředků bude
realizována dlaţba pod stávajícím přístřeškem, zasklení části vývěsky a celková
úprava tohoto místa, např. umístění kontejnerů na odpad, poštovních schránek,
odpadkového koše, kolostavu atd.
To v součtu znamená, ţe jsme získali dotace na akce v celkové výši 280 000,- Kč.
Osobně Vám přeji příjemně strávené chvíle o prázdninách a dovolených.
Luděk Luňák - starosta obce

Nařízení
Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj
Mimořádné veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné
nákazy vysocepatogenní aviární influenzy (chřipka ptáků).
Jde o velmi nakaţlivé virové onemocnění drůbeţe způsobené virem typu
A, podtypu H5N1 (případně podtypu H7N1). Inkubační doba je 3 – 7 dní.
Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníţeným příjmem krmiva, průjmem,
sníţenou snáškou, dýchacími potíţemi, otoky na hlavě, krvácením na končetinách
a zvýšeným úhynem. K infekci dochází nejčastěji přes trávící ústrojí. Nemocnost i
úmrtnost můţe dosáhnout aţ 100 % stavu. Nejvíce postiţena je hrabavá a vodní
drůbeţ a volně ţijící vodní ptáci.
Kolem ohniska nákazy se vymezuje další pásmo s omezením na území
regionu Královéhradeckého kraje, do něhoţ jsou zahrnuta všechna katastrální
území okresu Rychnov nad Kněţnou.
Kaţdý chovatel v dalším pásmu s omezením je povinen oznámit klinické
příznaky u drůbeţe, případně uhynulou drůbeţ. Dále je povinen uplatňovat tato
opatření: umístění a drţení veškeré drůbeţe a jiného ptactva chovaného v zajetí
uvnitř budovy v hospodářství, aby nepřišly do kontaktu s drůbeţí nebo jiným
ptactvem z jiných hospodářství, a aby byly minimalizovány kontakty s volně
ţijícím ptactvem. Dále dodrţovat přiměřená hygienická opatření kaţdou osobou
vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu.
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Krajská veterinární správa uloţí fyzické osobě, která není podnikatelem
při nedodrţení nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z mimořádných
veterinárních opatření pokutu dle veterinárního zákona.
(Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na vývěsních plochách v obci.)

Usnesení
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 8. 3. 2007
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání dne 28. 12. 2006.
2. Návrh na rozpočet svazku obcí DSO Orlice na rok 2007 ve výši 320
220,00 Kč příjmy a 320 220,00 Kč výdaje.
3. Zprávu o provedené inventuře pozemků a nemovitostí ve vlastnictví
obce.
4. Ţádost o připojení č.p. 34 Bělohlávek Jiří na obecní vodovod.
5. Pokácení dvou lip v návsi u zvoničky.
6. Práce v obecním lese - těţba dřeva na palivo do obecního domu.
II. Schvaluje:
1. Návrh na rozpočet obce Kostelecké Horky na rok 2007 ve výši 1 246
284,00 Kč, příjmy 320 220,99 Kč jako zůstatek z minulého roku, výdaje
ve výši 1 487 823,00 Kč a zůstatek ve výši
79 236, 99 Kč jako
rezerva.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce ve svazku obcí DSO Orlice
Luďka Luňáka. Schvaluje rozpočet svazku obcí DSO Orlice na rok 2007
a výši členského příspěvku 20,- Kč na osobu.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Luďka Luňáka jako zástupce obce pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu obce
Kostelecké Horky nebo jeho změny.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení katastrálního území obce
Kostelecké Horky do nově vznikající místní akční skupiny MAS nad
Orlicí o.p.s.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení finančního a
kontrolního výboru obce a náplň činnosti výborů. Jejich nové sloţení:
Finanční výbor: Pavel Kňourek předseda, Ludmila Frankotová člen,
Luboš Kunart člen. Kontrolní výbor: Ing. Alexander Rabiňák předseda,
Tomáš Voborník člen, Roman Frankota člen.
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Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení výdajů v rozpočtu obce na rok
2007 za funkci předsedy kontrolního výboru.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Petici SPOV ČR proti diskriminaci
obyvatel venkova.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje podané ţádosti obce o dotaci z POV na
akce: obecní dům střecha 650 000,- Kč, územní plán 180 000,- Kč,
sportovní areál 200 000,- Kč.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za pronájem obecního domu:
Obyvatel Horek nebo člen SDH - pouze hradit elektrickou energii (dle
aktuální ceny) + případné ztráty a náhradu škod.
Svatby (cizí občané) - pá, so, ne: 1500,- Kč + energie + 250,- Kč za
topení + náhrada škod a ztrát.
Místní spolek SDH, kulturní komise a SPOZ - na pořádání akcí
zdarma.
III. Neschvaluje:
Obecní zastupitelstvo neschvaluje návrh na povýšení poplatku za odvoz a
ukládání směsného komunálního odpadu na rok 2008.
Pro návrh 320,00 Kč a 220,00 Kč…... 4 hlasy
Pro návrh 350,00 Kč a 250,00 Kč…… 1 hlas
IV. Zamítá:
Zastupitelstvo obce zamítá ţádost pana ing. Marka z Hradce Králové o
poníţení poplatku za odvoz a ukládání směsného komunálního odpadu z jeho
rekreační chaty.
V. Ukládá:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Luďku Luňákovi dále jednat s paní
Boţenou Dostálovou o kupní smlouvě zastavěných pozemků v návsi.
6.

Usnesení
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
konaného dne 16. 5. 2007
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání dne 8.3.2007:
- koupě pozemku od paní Dostálové - trvá dále.
- koupě pozemku od pana Kulíška - trvá dále.
- reklamace funkčnosti přístřešku s krbem - trvá dále.
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2. Výsledek ţádosti obce Kostelecké Horky o dotace na POV :
Na střechu Obecního domu od KÚ = 0,- Kč
Dotace pro celý svazek obcí DSO Orlice = 480 000,- Kč.
3. Zprávu o provedené těţbě v obecním lese.
II. Schvaluje:
1. Smlouvu o dílo na rekonstrukci střechy obecního domu s firmou Zdeněk
Martínek Choceň, za cenu 430 000,- Kč, včetně vyztuţení krovů a DPH v
termínu květen 2007.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny na rok 2007 v oddíle
příjmy:
a / finanční dar od provozovatele Pisník Kinský ve výši 237 130,- Kč.
b / finanční dar od firmy AGRO Choceň ve výši 20 000, - Kč.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje - Závěrečný účet obce s výhradou včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelecké Horky za
rok 2006.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje tyto nápravná opatření přijatá k odstranění
chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Kostelecké
Horky za rok 2006:
- přeplatky vyplacených odměn zastupitelů byly k 15.5.2007 vráceny
zastupiteli, kromě paní Mgr. S. Šrajerové,
- účetní paní I. Prudičová vrátila do rozpočtu obce přeplacenou odměnu ve
výši 3 066,- Kč za bývalou paní starostku Mgr. S. Šrajerovou.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravu odměn starosty a
místostarosty takto:
Měsíční odměna starosty obce 9 097,- Kč se zaokrouhluje od 1. 5. 2007 na
9 100,- Kč měsíčně.
Měsíční odměna místostarosty obce 7 677,- Kč se zaokrouhluje od 1. 5.2007
na 7 700,- Kč měsíčně.
6. Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky schvaluje návrh na odstoupení od
smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu obce Kostelecké Horky.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje pokračovat v jednání se zástupci INEX
ohledně podmínek dalšího vyuţívání a pronájmu budovy školy a jejich
údrţby a oprav.
III. ukládá:
1. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Luďku Luňákovi dále jednat s paní
Boţenou Dostálovou o kupní smlouvě zastavěných pozemků v návsi.
2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce jednat s panem Mgr.Kulíškem
o prodeji pozemku v návsi.
3. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu i dílo s firmou
Zdeněk Martínek Choceň , na rekonstrukci střechy obecního domu do
30. 5. 2007 v hodnotě 430 000,- Kč.
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4. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi písemně vyzvat bývalou paní
starostku Mgr. Stanislavu Šrajerovou o navrácení přeplatku vyplacených
odměn.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI
 Rockotéka
V sobotu 21. dubna 2007 se uskutečnila v kulturním domě na
Horkách první rockotéka - po dlouhé době akce, která měla za cíl
přitáhnout a dát moţnost pobavit se nejen mládeţi, ale i ročníkům, které
pamatují „staré dobré časy“ zábav a koncertů. DJ Jirka tento úkol splnil na
jedničku. Ochotně zahrál vše, co si přítomní přáli, od starých fláků aţ po
novější pecky. Skvělou atmosféru okořenil svým vtipným slovem a
barevnou světelnou show.
Malým zklamáním byla nízká návštěvnost, ale tak uţ to bohuţel u všeho
nového a neznámého většinou bývá. Tak třeba příště …
 Setkání důchodců
V neděli 22. dubna 2007 se sešli důchodci na jiţ tradičním
přátelském posezení. Pro dobrou náladu hrál pan Kopecký na harmoniku.
Bylo připravené občerstvení, kaţdý domů odcházel s kytičkou.
 Májový nohejbalový turnaj trojic 1. května 2007
Šestadvacátého ročníku se zúčastnilo 11 druţstev, neboť tým
Borovnice se omluvil v předvečer turnaje.
Druţstva byla rozlosována do dvou skupin, kde se střetla systémem
kaţdý s kaţdým na dva vítězné sety do 10 bodů. První dvě druţstva
z kaţdé skupiny postoupila do semifinále. Vítězní semifinalisté postoupili
do finále a poraţení semifinalisté se střetli o pomyslný bronz.
Druţstva na třetích místech v základní skupině bojovala o konečné
páté a šesté místo. Domácí tým do boje o toto umístění nepostoupil ze
základní skupiny vinou horšího poměru setů při rovnosti bodů neţ mělo
druţstvo České Heřmanice – skončil tedy na nepostupovém místě.
Výborně si ve skupině vedl tým Bošína, který svoji skupinu vyhrál a
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postoupil do semifinále, kde se mu jiţ tolik nedařilo a skončil v turnaji na
čtvrtém místě.
Vítězem turnaje po dramatickém boji ve finále se stalo druţstvo
Voříšci (Vysoké Mýto) – vítězové turnaje z roku 2004 a 2005, které 2:1 na
sety porazilo Proseč a získalo tak pohár.
Další pořadí bylo následující: 3. místo – Litomyšl, 4. místo –
Bošín, 5. místo – České Heřmanice a 6. místo – Hemţe.
Turnaj sponzoroval Ing. O. Šponar – ředitel AGRO Choceň a také
poskytl techniku ke kropení hřiště.
Jiţ tradiční výborný guláš připravila M. Šponarová, která ho také
distribuovala (servírovala).
O občerstvení hráčů a návštěvníků turnaje se starala I. Kunartová,
A. Šponarová a P. Michalec.
Všem výše jmenovaným, ale i dalším, kteří se na hladkém průběhu
turnaje podíleli touto cestou děkuji.
Karel Michalec

 Okrsková hasičská soutěž v Přestavlkách
V sobotu 12. května 2007 se na přestavlcké návsi konala při
příleţitosti 55. výročí SDH Přestavlky okrsková soutěţ. Začátek, který byl
stanoven na 12.30 hodin, musel být kvůli vydatnému dešti posunut na
13.00 hodin, kdy déšť konečně ustal a počasí se nakonec umoudřilo, takţe
většina druţstev soutěţila za slunečného počasí.
Na soutěţi vystoupilo 13 druţstev muţů, 4 druţstva ţen a 3
druţstva dětí. Horečtí hasiči postavili do soutěţe 2 druţstva muţů a 1
druţstvo ţen. Ţeny skončily na 3. místě, muţi se uţ třetím rokem na
okrskové soutěţi umístili na 1. místě, a tak putovní pohár okrsku, který
jsme po tři roky opatrovali zůstává na Horkách. Od příštího roku se bude
tedy soutěţit o zbrusu nový.
V kategorii ţen zvítězily ţeny z Vrbice a v dětské kategorii si
vítězný pohár odnesly taktéţ děti z Vrbice.
Po skončení soutěţe následovala soutěţ šesti nejlepších muţských
druţstev o „Cenu obce Borovnice“, ve které tentokráte nezvítězily
Kostelecké Horky, ale opět Vrbice, která tím završila svůj velký úspěch na
této soutěţi. Večer od 19.00 hodin se konala ve velkém párty stanu taneční
zábava se skupinou Akord a po celou dobu bylo zajištěno kvalitní
občerstvení a bohatá tombola.
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Horečtí hasiči v Přestavlkách 12. 5. 2007

 Kafemletí na Modrém domě 19. května 2007
Po loňském nečekaném úspěchu Sýrového dne, který navštívilo
přes osmdesát lidí z okolních obcí a měst, jsme se rozhodli pokračovat
v mapování stravovacích zvyklostí našich předků a tradičních
zpracovatelských a řemeslných technik, které jsou s nimi na venkově
nerozlučně spojeny. Kdyţ se zeptáte kohokoli z obce, komu je nad 50 let,
co doma snídali, kdyţ byl malý špunt (zátka), řekne vám, ţe bílý kafe, do
kterého se namáčel chleba. Myslí tím snad kávu Tchibo nebo jinou
podobnou značku nadnárodních společností? Ale kdepak. Poránu se pila
ţitovka (na Horkách „ţitouka“) nebo cikorkové kafe.
Ţitovku, káro, meltu, ale také kávu Inků nebo ájurvédské kafe lze
dnes koupit v kaţdém obchodě se zdravou výţivou. Ale koupit a vyrobit je
přeci rozdíl. A tak jsme přehrabali exponáty v našem Malém muzeu místa,
vytáhli staré uţ trochu zarezlé a proděravělé praţičky a nápad byl na světě.
Budeme praţit!
První pokusy byly poněkud smrduté a připálené. Ale namlet se to
dalo a s trochou šlehačky se to dalo i pozřít … A tak jsem u pana Frolíka
z Borohrádku sehnali zelená kávová zrnka, nakoupili ţito a špaldu a
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vyrobili pro vrchního praţiče červenou tureckou čepičku. Počasí nám přálo
a návštěvníků bylo celkem hojně. Dokonce z Pardubic a aţ z Olomouce.
Kdo chtěl, poseděl v Modré kavárničce a ke kafi zakousl kávově
čokoládová zrnka s rozinkami nebo mocca řez od paní Frankotové
(děkujeme) a mohl si prolistovat kupu Respektů nebo časopisy Era,
Zahrady a jiné intelektuálské kavárensky povalečské špeky (třeba National
Geografic …). Zájemci si vyslechli přednášku s projekcí o původu kávy a
o Spravedlivém obchodě (celosvětové hnutí za Fair Trade – výrobky lze
zakoupit v našem obchůdku na Modrém domě). K vidění byla také
informace nabitá výstava o kávě a kávovinách.
Ale především se praţilo a to přímo pod širým nebem, diskutovalo
o nejlepší moţné metodě, mlelo se na starých mlýncích (heslem z nedávné
akce zaměřené na mletí obilí a pečení chleba se stalo jiţ okřídlené „Mel a
nemel!“) a hlavně se ochutnávalo. Největší nadšenci si svoje namleté kafe
(pan Egberts by se fakt divil) odnášeli zapečetěné v obálce.
Šárka Kulíšková
(odkaz na www.inexsda.kosteleckehorky.cz)

 Kosení a Vítání léta na Modrém domě 2. června 2007
Jiţ tradičně začala na Horkách sena. Kosení, sekání, sušení a
odváţení. Mnozí hospodáři dnes řeší otázku, co se senem, kdyţ uţ doma
kromě králíků nechovají ţádné zvíře, které by jim od zásob sena pomohlo.
Na Modrém domě je opačná situace, ţravých hub tady stále přibývá (tím
jsou myšleny ovce a kozy a plánujeme malou kravku …) a tudíţ je seno
potřeba.
Komplikovaná situace je ale s loukami, které jsou podmáčené, a na
kterých roste to, co ani po pečlivém sušení jako seno nevypadá. Maximálně
jako podestýlka. Ale na druhou stranu je to cenný druh mokřadních
ekosystémů a bez kosení by celé společenstvo zaniklo nebo se jeho
varialibita prudce sníţila. Proto je třeba kosit i louky, o které jinak
zemědělec sekačkou ani nezavadí – také proto, ţe by se tam s těţkou
technikou propadl.
Jiţ několikátým rokem proto pořádáme ruční kosení těchto lokalit
a nejinak tomu bylo i letos. A jiţ tradičně nám v této bohulibé činnosti
pomáhá dětský oddíl Spongilit ČSOP Choceň. Děkujeme za pomoc! Sice
nás letos zaskočil předpolední déšť (popravdě řečeno liják), ale jinak vše
Horecký zpravodaj
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dopadlo dobře a den se mohl překulit do své kulturní části – Vítání léta na
Modrém domě.
Kulturní program na Modrém domě sestával z hraní stolních her a
z divadelních představení. Pohádku o zlaté rybce zahrála výtvarnice a
loutkářka z Chocně, Hanka Voříšková. Originální scéna s vanou naplněnou
hlínou a hliněnými loutkami přitáhla pozornost publika nejen v hledišti pod
ořechem, ale také na balkóně – galerii na sýpce. Další představení,
tentokrát na téma láska v cirkuse, sehrály dobrovolnice Kristin z Německa
a Cécile z Francie spolu s Martinkou a Terezkou z Chocně.
Labuţníci měli moţnost pochutnat si na domácím chlebu a nebo si
rovnou koupit celý pecen, rovněţ tak to bylo s kozím sýrem různých chutí
a přísad. Prostě delikátní odpoledne. Léto budiţ poţehnáno …
Šárka Kulíšková
(odkaz na www.inexsda.kosteleckehorky.cz)

 Hasičárny
V sobotu 9. června 2007 byla otevřena hasičská zbrojnice a
vystavena technika u příleţitosti cyklistické akce „Hasičárny z pedálů kol“.
Na Horka se přijelo podívat asi 40 účastníků této akce.
 Okresní soutěž hasičů v Čermné nad Orlicí
V neděli 10. června 2007 se v Čermné nad Orlicí konala okresní
soutěţ. Náš okrsek, jakoţto vítěz okrskové soutěţe v Přestavlkách,
reprezentovalo druţstvo muţů z Horek.
 Hasičská soutěž v Záměli 16. června 2007
Zúčastnilo se horecké druţstvo ţen „Holky z Horky“ a druţstvo
muţů. Soutěţ probíhala v pěkně upraveném prostředí místního hřiště. Sálo
se z protékající Divoké Orlice. Soutěţ probíhala dvoukolově. Muţi se
umístili na 2. místě s časem 46.97. Ţeny vybojovaly pohár za 1. místo a
svým dosaţeným časem 45.82 předčily i všechna druţstva muţů. Moţná,
ţe jim přineslo štěstí obrácené tričko Petry nebo přilba z Vrbice. Kdo ví …
 Hasičské slavnosti Litoměřice 2007
Zatímco jedná část sboru se účastnila soutěţe v Záměli, druhá
reprezentovala náš sbor na IV. celorepublikovém srazu hasičstva
s výstavou historické hasičské techniky Litoměřice 2007. Mezi
vystavenými exponáty byla i naše stará stříkačka.
Horecký zpravodaj
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Obecní úřad nabízí všem školákům i ostatním občanům moţnost si přivydělat o
prázdninách na těchto akcích:
 oprava nátěrů na hasičárně: vrata, střecha, okapy
 nátěry oken zábradlí, bílení místností apod. v kulturáku
 zdatnějším pořezání a úklid dřeva u kulturáku
 vyţínání trávy v obecním lese
 odstranění nátěru z veřejného osvětlení
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na obecním úřadě.

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 vţdy do 30. dne daného měsíce.
Příspěvky můţete zasílat do 25. dne na emailovou adresu: ouhorky@cmail.cz . Nadále
chceme udrţet informační charakter zpravodaje, proto si vyhrazujeme nezveřejnit
tendenční, uráţlivé a reklamní příspěvky. Vzhledem k omezeným moţnostem 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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