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Vážení spoluobčané,
jménem Obecního úřadu Kostelecké Horky přejeme Vám všem úspěšný a
klidný rok 2012. Po delším čase vychází Horecký zpravodaj. Abychom
dodrželi někdejší čtvrtletní pravidelnost, rádi bychom Vás požádali o
příspěvky a náměty, které můžete doručovat na obecní úřad, popřípadě
posílat e-mailem na adresu uvedenou na obálce.
Realizované a budoucí projekty obce
V uplynulém roce se obci podařilo úspěšně završit předchozí práci na
projektu Cesty k rozvoji a odpočinku zaměřeného na opravu povrchu
místních komunikací a veřejných prostranství, nákup mobiliáře laviček,
odpadkových košů, vývěsek, opravy autobusové zastávky, doplnění zeleně
a nákup zahradní techniky. Celkové náklady projektu dosáhly 3 216 000
Kč. Z toho celková výše podpory z Programu rozvoje venkova činila
2 416 650 Kč. Po úspěšném absolvování kontrol pracovníků Státního
zemědělského intervenčního fondu bylo vyhověno žádosti obce o
proplacení dotace a tím byl tento projekt, nebo alespoň jeho dotační část,
zdárně dokončen.
Ve druhé polovině roku byl obci poskytnut mimořádný příspěvek DSO
Brodec, z něhož bylo financováno dovybavení obecního hřiště dřevěnými
posezeními, odpadkovými nádobami a nádrží na vodu s mycím žlabem. Po
předloňské výměně antuky je to tedy další vylepšení našeho sportoviště.
Dokončení
instalace
zakoupeného
vybavení
proběhne v jarních měsících a
neobejde se bez brigádnické
výpomoci, o kterou spolu se
správcem
hřiště
Karlem
Michalcem prosíme.
Jistě jste si také všimli změn na
budově bývalé školy, kde byla
vyměněna většina oken za
kvalitní
plastová
okna
s izolačním trojsklem, dále
došlo k zateplení stropních
dutin
speciální
foukanou
izolací. Rozsáhlé úpravy v
těchto dnech finišují. Po
některých zednických úpravách
interiéru došlo také v části
budovy
k výměně
Původní vzhled zvonice
elektroinstalace
a
svítidel,
rozvodu
datových
kabelů,
pokládání nových podlahových krytin, instalací protipožárních dveří,
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vybudování venkovní dlažby atd. Většina těchto oprav byla prováděna
v rámci několika projektů NAD ORLICÍ o.p.s. a také INEX-SDA, na jejichž
realizaci byla získána podpora, a na kterých se obec jako vlastník budovy
podílí návratnými finančními výpomocemi určenými k předfinancování
nákladů a v některých opodstatněných případech i finančním příspěvkem
na dofinancování celkových nákladů projektu. Celková investice do budovy
bývalé školy bude dle vzájemné dohody po uplynutí doby využitelnosti
bezúplatně převedena na obec Kostelecké Horky.
V průběhu loňského roku došlo také na vymalování části kulturního domu a
řešení havarijního stavu čerpadel v čerpací stanici nákupem a instalací
nového čerpadla z opravny v České Lípě.
V tomto roce se zaměříme mimo jiné na opravy
zvonice na návsi, na kterou byla získána dotace
v rámci projektu Obnova památek na dohled
z Homole. Součástí tohoto projektu o celkové výši
1 648 000 Kč je oprava vybraných drobných
památek na území MAS NAD ORLICÍ, která celý
projekt zaštiťuje. Před opravou zvonice byla
pořízena projektová dokumentace na její stavební
obnovu. Současný stav střešního pláště a
spodních partií fasád je dle této dokumentace na
pokraji životnosti. Předmětem stavebních úprav,
které jsou navrženy s ohledem k původnímu stavu
a členění konstrukcí budovy, bude přiblížení se
původnímu vzhledu zvoničky z roku 1850, který
byl v 60. letech dvacátého století narušen
odstraněním původních měkkých omítek a
nahrazením omítkou břízolitového typu v šedé
barvě bez jakéhokoli členění. Kromě opravy
omítky a fasád spočívající v novém omítnutí
v některých částech hrubší, jinde jemnější
omítkou s následným tónováním do vybrané
barevnosti (pravděpodobné jsou barvy zemní –
Návrh vzhledu zvonice
okrová, žlutá blízká sakrální žluti atp.), by mělo
dojít k doplnění odstraněných původních říms, k opravě a doplnění
kamenných prvků, výměně poškozených prvků krovu, krytiny a laťování a
dožilých truhlářských prvků, renovaci kříže a zvonového závěsu zvonu
včetně mechanizace zvonění. Součástí úprav bude i realizace sanačního
opatření proti zemní vlhkosti, spočívající v doplnění silničních obrub
komunikace tak, aby odváděly srážkovou vodu, dále v navýšení terénu
v nejbližším okolí zvonice. Základové zdivo zvonice bude odkopáno a
vykopaná zemina bude nahrazena prodyšným štěrkovým osypem
s vložením izolační folie a dalších opatření. Terén bude dotvořen
okapovým chodníkem z pískovce a oset. Do soklové části fasád bude
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zavěšen pískovcový sokl, který umožní provětrávání zdiva. Do vybraných
památek určených k opravám je zahrnut také křížek v polích nad obcí.
Dle rozpočtového výhledu pro nejbližší roky bude obec směřovat činnost
k přípravě a realizaci projektů, které budou prioritně řešit rekonstrukci a
připojení vodárny na nový vrt KO-1, výstavbu vodovodu Kostelecké Horky
– část Podhůra a opravy místních komunikací ve vlastnictví obce.
Touto cesto bychom Vás jménem Obecního úřadu Kostelecké Horky
chtěli požádat o vaše názory a návrhy na směřování obce a projekty,
které by obec měla řešit podle Vás prioritně. Pokud se nechcete nebo
nemůžete obrátit osobně přímo na obecní úřad nebo zasedání
zastupitelstva, můžete svoje názory, náměty, žádosti a připomínky
k činnosti a směřování obce doručit v písemné formě na obecní úřad
nebo přímo starostovi obce. K tomuto účelu je možno použít
formulář vložený ve zpravodaji. Každá připomínka, každý názor nebo
návrh je vítán a bude zvážen a projednán.
-lkHarmonogram svozu odpadu pro obec Kostelecké Horky
na rok 2012
Svoz směsného
odpadu

Svoz skla

Svoz plastu

Svoz papíru

Po
Út

na zavolání *33

St

4 x ročně *19

13 x ročně *5

Čt
Pá

26 x ročně *3

So
Ne
*3 - 1 x za 2 týdny (vždy v sudém týdnu)
*5 - 1 x za 4 týdny (v týdnech č. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49)
*19 -v týdnech č. 8, 21, 34, 47
*33 -možno objednat pouze v týdnech č. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
51

Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2012:
17. května a 18. října.
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Shrnutí návrhu rozpočtu obce pro rok 2012
PŘÍJMY
Par.
a
0
0
0
0
0

Pol.
b
1111
1112
1113
1121
1211

0
0
0
0
0
0
0
0
1012
2310
2310
2341
2341
3399
3399
3639
3639
3639
3722
5512
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

1335
1337
1341
1361
1511
2420
4111
4112
2111
2131
2112
2132
2324
2111
2131
2132
2139
2141
2141

rozpočet

Daň z příj. fyz. osob ze závis. činnosti
318 300,00
Daň z příj. fyz. osob z sam. výd. činnosti
7 000,00
Daň z příj. fyz. osob z kapit. výn.
29 300,00
Daň z příjmů právnických osob
304 400,00
Daň z přidané hodnoty
713 500,00
celkem §4 písm.b) až f)
Poplatek - odnětí poz. - funkce lesa
16 100,00
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
56 100,00
Poplatek ze psů
1 200,00
Správní poplatky
150,00
Daň z nemovitostí
169 700,00
Splátky půj. prosř. od OPS
1 402 794,00
Neinv. přijaté dotace z VPS SR
750,00
Neinv. přijaté dotace ze SR - s. d. vzt.
60 100,00
Podnik. a restrukt. v zem. a potr.
Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
14 300,00
Pitná voda
Příjmy z pronájmu pozemků (rybník)
12 000,00
Vodní díla v zemědělské krajině
Příj. z prodeje zboží
340,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (škola)
256 400,00
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady (el.vratka)
40 000,00
Komunální služby a úz. rozvoj j. n.
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (Ekokom)
6 000,00
PO - dobrovolná část
Příjmy z pronájmu pozemků (Lédr)
6 600,00
Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí (KD)
11 600,00
Příjmy z pronájmu majetku (ubrusy)
2 700,00
Příjmy z úroků (část)
10 000,00
Činnost místní správy
Příjmy z úroků (část)
10 800,00
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací
Příjmy celkem
3 450 134,00

5

Par. Pol.
a
b
1031
2212
2310
3113
3314
3319
3399
3421
3631
3639
3721
3722
3745
4359
5512
6112
6171
6310
6320
6402

VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice
Pitná voda
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti kult., círk., sděl. prostř.
Využití vol. času dětí a mládeže (hřiště)
Veřejné osvětlení
Komun. služby a úz. rozvoj j. n.
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Ost.služ. a čin. - oblast soc. péč
PO - dobrovolná část (hasiči)
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec.příj.a výd.z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Finanční vypořádání minul. let

rozpočet
30 000,00
22 000,00
41 300,00
26 000,00
2 000,00
12 000,00
13 000,00
30 600,00
34 000,00
280 000,00
14 200,00
87 000,00
40 100,00
23 800,00
20 000,00
335 600,00
834 350,00
4 600,00
10 000,00
750,00

Výdaje celkem

1 861 300,00

REKAPITULACE
příjmy celkem
výdaje celkem
zůstatek na účtu ČS z roku 2011
k přerozdělení
Rozpočet je sestaven jako přebytkový.

3 450 134,00
1 861 300,00
3 022 642,00
4 611 476,00

Placení místních poplatků
Poplatky za odpad, ze psů, případně za odběr vody je třeba uhradit do
31. ledna 2012. Dosud nezaplacené poplatky je možno zaplatit na
Obecním úřadě v úředních hodinách
každou středu od 17 do 19 hodin.
Odpad – 400Kč/osoba, děti do 15 let 350 Kč
Poplatek za psa – 30 Kč, každý další pes 60 Kč
Vodné – 15 Kč/m³
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Návštěvní dny místní knihovny v roce 2012 jsou
každý sudý týden ve středu od 17 do 19 hodin:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6.,
27.6., 25.7., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10.,14.11.,28.11., 12.12.
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Letos již podvanácté pořádala Oblastní charita
Ústí nad Orlicí Tříkrálovou sbírku. Zejména
zásluhou paní Vostřelové se vydali i na Horkách v
sobotu 7. ledna 2012 Tři králové pod vedením
Aničky Vostřelové na svoji tradiční obchůzku.
Všem laskavým lidem zazpívali koledu a nápisem
na dveře K+M+B (Christus mansionem benedicat),
popřáli požehnání domu a poprosili o příspěvek na potřebné.
V letošním roce se v Kosteleckých Horkách vybralo 4846,-- Kč. Záměry
použití výtěžku 12. Tříkrálové sbírky jsou pro rok 2012 tyto: na provozní
náklady občanské poradny, služby Šance pro rodinu a RC Kopretina
Sloupnice, na úpravu suterénních prostor pro charitní ošetřovatelskou
službu v Ústí nad Orlicí, na materiální vybavení charitního centra
sociálních služeb Lanškroun, na fond na rozvoj a rozšíření nových projektů
a v neposlední řadě na přímou pomoc potřebným.
Poděkování patří třem králům Elišce Vostřelové ,Janě Voborníkové a Báře
Koudelkové a především všem, kteří jim do kasičky přispěli.
Horecký betlém
Uplynul rok a 23. prosince 2011 se
sešli opět horečtí příležitostní herci a
dobrovolníci z INEX-SDA, aby sehráli
již tradiční horecký živý betlém.
Letošní vánoční příběh měl kulaté
jubileum, hrál se totiž již po desáté.
Už ani nevím, co tomu všemu
předcházelo, ale první betlém se
sehrál v roce 2001. Začínalo se u
kulturního domu s pár diváky, kteří
Josefa a Marii doprovodili na Modrý
dům, kde se narodil Ježíšek. Prvním
Ježíškem v historii betlému byl Lukáš
Bělohlávek. V dalším roce Míša
Snítilá, pak Bára Koudelková. V roce
2004 se betlém nehrál. Konala se
vánoční výstava betlémů a vánočních
zvyků. Josef a Marie s Ježíškem
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seděli jako figuríny u stolu s tradičními českými vánočními pokrmy. Dalšími
Ježíšky byli Jiří Chládek, Jára Chládek, Tomášek Dvořák, Natálka
Holingrová, Matyáš Prokop Kulíšek, Davídek Luňák a letos Eliška
Chládková.
Horecký betlémský příběh, je vlastně stále pořád stejný – anděl Hlásný
zvěstuje Marii, že porodí syna a Marie se pak vydává s Josefem na cestu a
diváci je doprovází.
Horecký příběh je ale pokaždé jiný – jednou se prochází celou vesnicí,
jindy je cesta pouze z návsi, jednou u koryta Alžběta pere prádlo a Marie
požehná tomuto pramenu – aby nikdy „nevyhasl“.
Jindy zase do příběhu vstupuje hasič, který v hasičárně spravuje světlo
nebo motorkáři vylepšují své motorky a strašně se diví, „co tady ty divný
lidi chtěj“.
Jednou je všude bílo a závěje sněhu, jednou mráz, jednou bláto.
Ale pokaždé, když jsou už Josef s Marií unaveni a na konci sil, najde se na
Horkách dobrý soused nebo sousedka, kteří se nebojí je nechat ve chlévě
přespat. A v tom chlévě na sýpce Modrého domu se Ježíšek narodí.
Pokaždé se u něho sejdou diváci, kteří zapomenou na předvánoční shon,
chvilku se zastaví u narozeného Ježíška a zazpívají mu koledy. Popovídají
se sousedy a odnesou si betlémské světlo, které do Kosteleckých Horek
přiváží skauti z Kostelce nad Orlicí. Popřejí si hezké Vánoce, které tímto na
Horkách začínají.
Lenka Snítilá
O SVÍDNICKÉ BOROVICI
Za křižáckých válek se do svaté země
ubíraly četní rytíři, aby tam bojovaly za
vítězství Kristovy víry proti nevěřícím. Také
jeden rytíř z našeho kraje se vypravil do
východní krajiny a doma zanechal svou
mladinkou ženu a synka. Po celou dobu pak
vzpomínal na své drahé ve vzdáleném
domově. Když pak již nebylo jeho
přítomnosti v Palestině třeba,vzal sebou na
památku ze své pouti semeno jehličnatého
stromu a vrátil se do své vlasti.Ve Svídnici u
Kostelce nad Orlicí zasadil semeno do země.Vyrostla z něho statná
borovice, kterou pečlivě pěstovali a ošetřovaly rytířův syn a vnuk.
Na mladého rytířova potomka však dolehlo neštěstí, protože byl nevinně
odsouzen k smrti. V bolesti a zármutku prosil Boha o pomoc a plný důvěry
se k němu obracel. Když se přiblížil předvečer smutné hodiny, prosil, aby
se strom obrátil na důkaz jeho neviny do rána kořeny vzhůru.
Poslední noc v odsouzencově životě ubíhala pomalu. Konečně hvězdy
zhasly, rozednívalo se a s jitřenkou přišla také pomoc. Vršek borovice
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náhle uschl tak, že se zdálo, jako by rostla kořeny vzhůru. Rytíři byla
udělena milost. Od té doby je vršek borovice suchý, ale strom dále roste.
Pod jeho korunou se prý sejde sedm evropských králův době, kdy bude
v Čechách nejhůře. Pod tímto stromem se smíří a pak nastanou v českých
zemích zlaté časy. Až prý borovice uschne docela,bude konec světa.
Dvořák 1939s.19
Z pověstí Orlických hor a Podorlicka připravila Lenka Snítilá, obr. z webu obce Svídnice

Sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky
Rok 2011 byl pro Sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky úspěšný
hned z několika důvodů.
Stále držíme těžce vydobyté pozice na poli soutěžním. V loňském roce náš
sbor vyslal družstva žen a mužů celkově na osm soutěží, kde se ženy
třikrát a muži dokonce sedmkrát umístili na stupních vítězů. Největších
úspěchů dosáhli muži na domácí soutěži a klání v Záměli. Zvláště horecká
soutěž přinesla sladké plody, když starší borci ze zalté generace ovládli
suverénně hlavní kategorii a mlaďáci se statečně pustili do zápolení v nové
kategorii pro stříkačky s upraveným sáním a rovněž zde zvítězili i přesto,
že jako jediní šli se strojem bez úprav na sání! A naše družstvo žen je
nejen nejkrásnější široko daleko, ale i přes minimální tréninkové úsilí
s bravurou a elegancí sbírá jeden vavřín za druhým. Letošní tři druhá místa
to jen potvrzují. Náš sbor i obec celkem reprezentovalo sedmnáct hasičů a
devět hasiček, z nichž nejvíce startů posbíral pár tvořený Veronikou
Dusílkovou a Tomášem Frankotou.

Na okrskové soutěži v Rájci

Ve společenské činnosti sboru tradiční Hasičský ples, Josefovskou
zábavu, pálení čarodějnic nebo rockovou zábavu v rámci domácí soutěže
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doplnily jarní a podzimní obnovené vepřové hody a nově Horecký jarmark,
na kterém se náš sbor pořadatelsky spolupodílel. Nesmíme zapomenout
na fotbalový turnaj, který se také pevně usadil v našem kalendáři. Všechny
tyto akce se v letošním roce nadmíru vydařily, a to částečně zásluhou
vlídného počasí, rovněž díky úsilí pořadatelů z řad hasičů, ale hlavně díky
občanům naší obce a okolí, kteří podpořili naše konání svoji návštěvou.
Doufáme, že nám svoji přízeň zachováte i v příštích letech.
Ke kladům patří i úspěšná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na
vybavení pro pořádání hasičských soutěží, slavností a výstav.
Do
roku
2012
vstupujeme s rekordní
členskou základnou,
která k dnešnímu dni
čítá
51
členů.
Nejnovějšími přírůstky
do našeho sboru jsou
Veronika Dusílková,
Šárka Konárková a
také Michal Nedvídek,
který svoji ženitbou
s naší členkou Ilonou
Pyrocar Skořenice
Kunartovou připravil
sboru
po
letech
velkou radost v podobě nefalšované hasičské veselky, které musel
předcházet vyšperkovaný hasičský zátah. Významné životní jubileum
oslavil náš dlouholetý člen a velitel Bohumír Frankota, kterému byl při této
příležitosti propůjčen titul čestný velitel sboru. Události v naší členské
základně měly však i svoji stinnou stránku. V loňském roce nás navždy
opustil bratr Bohumír Brandejs, na jehož světlou památku nikdy
nezapomeneme!
Vše podstatné bylo shrnuto na výroční valné hromadě, kde se za účasti
významných hostů mimo jiné ocenila pomoc sboru od žen z obce a okolí a
byl vyhlášen Hasič roku, kterým se stal po zásluze dříč Miloslav Vostřel.
Poděkování za maximum odvedené práce patří i ostatním v čele se
starostou sboru Janem Starým. Každý z nás pomáhá podle svých
možností udržet vysoký kredit sboru.
V tomto roce jsou před námi nové výzvy, z nichž jednou z hlavních je
otázka pořízení sborového praporu. Proto budeme šťastni za jakoukoliv
pomoc a podporu. Například i tím, že navštívíte některou z našich
chystaných akcí pro veřejnost. Nejbližší je tradiční ples dne 4. 2. 2012,
dále Josefovská zábava 17. března 2012, pálení čarodějnic nebo
Horecký pohár s rockovou zábavou letos netradičně až 22. září 2012.
-lk-
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Sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky
Si Vás dovoluje pozvat na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
který se koná v sobotu 4. února. 2012
v kulturním domě v Kosteleckých Horkách
Začátek ve 20 hodin
Bohatá tombola

hraje J. K. Band
Domácí kuchyně

SDH Kostelecké Horky vítá jakýkoli příspěvek v podobě cen do
plesové tomboly a děkuje všem sponzorům a dárcům, kteří se takto
rozhodnou podpořit hasičský bál. Ceny do tomboly možno donést od
středy 1. 2. do pátku 3. 2. v podvečer do kulturního domu nebo
kontaktujte Tomáše Frankovu, tel.: 604608189. Děkujeme!
Sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky
Si Vás dovoluje pozvat na

v sobotu 17.března 2012 od 20 hodin

v kulturním domě v Kosteleckých Horkách.
Zvěřinová kuchyně

Hraje X – band

Nejen pro návštěvníky zábavy bude již od 18 hodin otevřena jídelna,
kde se budou podávat vybrané pochoutky ze zvěřiny mistra Jalůvky.
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Spolky – INEX-SDA Kostelecké Horky
Byla jsem oslovena, abych napsala příspěvek o činnosti naší organizace
INEX-SDA Kostelecké Horky. Vzhledem k tomu, že působím v Inexu
teprve od loňského podzimu, minulý rok mohu shrnout jen z perspektivy
jeho posledních měsíců.
První akce, kterou jsme organizovali, byl Den stromů, který se konal
v sobotu 22. října. Program nabídl povídání o černé jeřabině (aronii) jejím
pěstování, léčivých účincích a způsobů zpracování. Účastníci měli možnost
ochutnat šťávu černé jeřabiny, která pochází z biofarmy v polském
Jarkowě. Následovala přednáška Pavlíny Božkové z organizace Svět
ekozahrad o permakulturních zahradách, ve které jsme slyšeli řadu
užitečných rad: kterak vyzrát na
slimáka, jak nalákat užitečná
zvířata do zahrad, jak a kde
vysadit určité plodiny, aby se
podporovaly ve zdárném růstu a
mnoho dalšího. Na teorii navázala
s praktickou ukázkou Kateřina
Loučková z MAS Nadorlicí, která
účastníkům rozdala kartony, slámu
a konve a jala se v zahradě
vysazovat
keříky
podle
permakulturních principů. Kdo by
měl zájem, nechť se zastaví, rádi
mu, v zahradě za Modrým domem,
výsledek ukážeme. S dětmi, které
na den stromů přišly, naše lektorka
Petra Stoklasová vila věnce
z podzimních plodů – barevných
listů, jeřabin a jiných přírodnin. Do
toho všeho zněl zvuk moštovače a
linula
se
vůně
čerstvě
vylisovaného moštu. Na závěr, jak
už
bývá
zvykem,
zahrály
Kolednice.
O Horeckém Betlému píše osoba povolanější, Lenka Snítilá, která stojí u
této tradice od doby jejího vzniku. Já jen dodávám, že desátý ročník je již
pěkná tradice, která, jak doufám, oslaví ještě několik kulatých výročí.
V letošním roce chystáme třetí ročník Horeckého jarmarku, který proběhne
v sobotu 23. 6. Program i složení prodejců bude jistě zajímavý. O
podrobnostech a dalších akcích budeme určitě informovat, sledujte vývěsní
plochy.
Za SEV Modrý dům
Eva Hejzlarová
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Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2012
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
služby
jméno lékaře
adresa ordinace
telefon
rok 2012
04. 02.
MUDr. Kašparová
Voříškova 169,
602 514 715
Dagmar
Vamberk
05.02.
MUDr. Kašparová
Smetanovo nábř.
494 501 711
Helena
334, Vamberk
11. 02.
MUDr. Nentvichová
K. Michla 942,
494 623 775
Eva
Dobruška
12. 02.
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127,
494 621 665
Opočno
18. 02.
MUDr. Malátková
Poliklinika Rychnov
494 515 696
Ludmila
nad Kněžnou
19. 02.
MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266,
494 534 841
Rychnov n Kněžnou
25. 02.
MUDr. Podolská
Poliklinika Mírové
494 371 783
Jana
nám. 88, Týniště
nad Orlicí
26. 02.
MUDr. Pokorná
Poliklinika Rychnov
494 515 697
Jaroslava
nad Kněžnou
03. 03.
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448,
494 667 628
Opočno
04. 03.
MUDr. Přibylová
Komenského 209,
494 322 706
Marta
Častolovice
10. 03.
MUDr Ptačovská Eva Komenského 481,
494 321 740
Kostelec nad Orlicí
11. 03.
MUDr Seidlová
Skuhrov nad Bělou
494 598 205
Zdenka
17
17. 03.
MUDr. Skřičková
Poliklinika Rychnov
494 515 695
Zdena
nad Kněžnou
18. 03.
MUDr. Stejskalová
ZS Kout 566,
494 381 263
Věra
Borohrádek
24. 03.
MUDr. Sudová
Poliklinika, Mírové
494 371 031
Simona
nám. 88, Týniště
nad Orlicí
25. 03.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515,
494 667 553
Opočno
31.03.
MUDr. Šmídová
Poliklinika, Pulická
494 622 550
Alena
99, Dobruška
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Kulturní, společenské a sportovní akce v obci
4. 2. 2012
17. 3. 2012

Hasičský bál
Josefovská zábava

20.00 v kulturním domě
20.00 v kulturním domě

15. 4. 2012
30. 4. 2012
1. 5. 2012
23. 6. 2012
22. 9. 2012
22. 9. 2012
29. 9. 2012

Setkání důchodců
Pálení čarodějnic
Nohejbalový turnaj
Horecký jarmark
Horecký pohár
Rocková zábava
Turnaj v malé kopané

13.30 v kulturním domě
za soumraku u lípy
hřiště
Modrý dům
11.00 na hřišti
20.00 na hřišti v pártystanu
hřiště

Prosinec 2012 Horecký betlém

14

Jízdní řád - Linka číslo 700941
(IREDO 941) Choceň-Skořenice-Bošín-Kostelecké Horky
Platí od 1.1.2012 do 8.12.2012

1

Choceň,,žel.st.

Spoj Spoj
1
3
X
X
odjezd 4:30 6:30

2

Choceň,,aut.st.

4:34 6:34

9:44

12:39 13:44 14:49 16:29 17:49

3

Choceň,,Na Bílé

4:38 6:38

9:48

12:43 13:48 14:53 16:33 17:53

4

Běstovice,,záv.

4:40 6:40

9:50

12:45 13:50 14:55 16:35 17:55

5

Běstovice

4:41 6:41

9:51

12:46 13:51 14:56 16:36 17:56

6

Skořenice

4:43 6:43

7

Bošín

8

odb.Kostelecké Horky

9

Plchovice

9:58

12:53

15:03 16:43 18:03
15:05 16:45 18:05

10:01 12:56

15:06 16:46 18:06

příjezd 4:48 6:48 10:04 12:59

15:09 16:49 18:09

~ ~

~ ~

12:48 13:53 14:58 16:38 17:58
12:51

~

9:53

~

11 Kostelecké Horky

Spoj Spoj Spoj Spoj Spoj
7
9
11
13
15
X
X 61
X
X
X
12:35 13:40 14:45 16:25 17:45

10:00 12:55

~

10 Plchovice,Smetana

Spoj
5
X
9:40

9:56

~

Tč

15:01 16:41 18:01

opačný směr

~

Plchovice

4:54 6:54 8:19 10:09

8

odb.Kostelecké Horky

4:56 6:56 8:21 10:11

7

Bošín

4:58 6:58 8:23 10:13

6

Skořenice

5:01 7:01 8:26 10:16 13:05 13:55 15:54 16:55 18:15

15:51

5

Běstovice

5:04 7:04 8:29 10:19 13:08 13:58 15:57 16:58 18:18

4

Běstovice,,záv.

5:05 7:05 8:30 10:20 13:09 13:59 15:58 16:59 18:19

3

Choceň,,Na Bílé

5:07 7:07 8:32 10:22 13:11 14:01 16:00 17:01 18:21

2

Choceň,,aut.st.

5:11 7:11 8:36 10:26 13:15 14:05 16:02 17:05 18:25

~

~

~

15:49

~

4:53 6:53 8:18 10:08

9

~

15:47

~

10 Plchovice,Smetana

1

15:46

~

Spoj Spoj
14
16
X
X
16:50 18:10

~

Spoj
12
X

~

Spoj
10
X 61

~

11 Kostelecké Horky

Spoj Spoj Spoj Spoj Spoj
2
4
28
6
8
X
X
X61
X
X
odjezd 4:50 6:50 8:15 10:05 13:00

~

Tč

Choceň,,žel.st.
příjezd 5:15 7:15 8:40 10:30 13:19 14:09 16:05 17:09 18:29
Přepravu zajišťuje: ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provozovna Ústí nad Orlicí,
tel. 465 527 270
Vysvětlení značek:
X jede v pracovních dnech
~ spoj jede po jiné trase
61 nejede od 1.1.12 do 2.1.12, 3.2.12, od 5.4.12 do 9.4.12, 1.5.12, 8.5.12, od 2.7.12 do 31.8.12, 28.9.12, od
25.10.12 do 26.10.12

15

Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa: 1700 - 1900 hodin
mobil: 724 186 819 (Luděk Luňák)
mobil: 774 059 515 (Luboš Kunart)
e-mail: ouhorky@seznam.cz
www.obec-kosteleckehorky.cz

HORECKÝ ZPRAVODAJ, ročník 2012.
Vychází jako čtvrtletník.

Vydává Obec Kostelecké Horky, čp. 58, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 00274984.
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 19318.
Náklad 60 kusů.
Zdarma do každé domácnosti.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: lubos.kunart@gmail.com
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