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TŘI KRÁLOVÉ
- jsou patroni poutníků a hříšníků.

Podle Matoušova evangelia se u krále
Heroda v Jeruzalémě objevili mudrcové
z Východu, jeţ hvězda upozornila na
příchod krále a přišli se mu tudíţ poklonit.
Dorazili sice do Betléma a našli tam
Svatou rodinu, ale vybídnuti andělem nevraceli se jiţ přes
Jeruzalém, ale volili cestu jinudy.
Herodes pak ze strachu o trůn nechal vyvraţdit všechny
betlémské chlapce mladší dvou let. Tito mudrcové byli
patrně chaldejští hvězdopravci, jejich počet se později
ustálil na tři (patrně podle tří darů, o kterých je
v evangeliu zmínka) a začali být dokonce označováni
jako králové.
V pozdějších legendách (patrně aţ v 7. století) dostali i
jména – Kašpar, Melichar a Baltazar – a kaţdému z nich
byly připsány i dary, které měli Jeţíškovi přinést:
Kašpar
zlato
(znak
královské
důstojnosti),
Melichar kadidlo (uţívané při obětech a modlitbách) a
Baltazar myrhu (rovněţ vonnou pryskyřici jako znak
Jeţíšova člověčenství).
připravil Luděk Luňák
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhla v Kosteleckých Horkách v sobotu
6. ledna. Počasí přálo, a tak se dvě skupinky Tří králů vydaly na
obchůzku vesnice. Letos byly ve všech rodinách vlídně přijaty,
někde dokonce uţ i očekávány. Všem, kteří do kasičky přispěli patří
poděkování.
Celkem bylo vybráno 2 861,50 Kč. Peníze budou pouţity na
pomoc rodinám a lidem v nouzi a na stejné projekty jako vloni.
Charitní aktuality leden 2007:
„Tím, ţe přispějete na tuto sbírku, nezbohatne Oblastní charita Ústí
nad Orlicí. Zbohatnete Vy, kteří jste přispěli na sbírku, a to o dobrý
skutek. Zbohatnete Vy, kteří chodíte koledovat, a to o dobrý pocit, ţe
někomu pomáháte. A zbohatnou hlavně ti, kterým bylo díky Vám
pomoţeno, a to o jistotu, ţe je někdo, komu na nich záleţí.“
ZPRÁVY KULTURNÍ KOMISE
Ze sportu:
 V sobotu 6. ledna se v Mostku konal turnaj ve florbale. Sešlo se
osm druţstev a hrálo se ve dvou skupinách. Naši vesnici zde
reprezentovali Tomáš Frankota, Radek Frankota, Lukáš Prudič,
Milan Seidenglanz, Michal Šeda, Jiří Rabiňák a Radek Prudič
z Bošína. Při hře ve skupině dvakrát zvítězili a jednou prohráli.
Ve finále skončili celkově na pěkném 2. místě.
 Milan Seidenglanz se zúčastnil turnaje v karetní hře „Kozel“,
který se konal v Bošíně. Obsadil krásné 1. místo.
 Na dalším karetním turnaji v „Prší“ obsadili horečáci všechny
stupně vítězů. 1. místo Pavel Šeda, 2. místo Mirek Prudič,
3. místo Lukáš Prudič. Celkem se zúčastnilo dvanáct hráčů
z Horek, Bošína a Běstovic.
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 Na turnaji v šipkách v „301 Double Out“, který se uskutečnil
3. února v hospodě v Přestavlkách, získal Lukáš Prudič 7. - 8.
místo ze 45 soutěţících.
V soutěţi ve dvojicích z celkového počtu 19 dvojic společně
s Danielem Matějkou z Rájce obsadili 1. místo.
Děkujeme za reprezentaci naší vesnice a gratulujeme ke
krásnému umístění.
Z kultury:
 V sobotu 17. února pořádal SDH tradiční hasičský bál. Prodalo
se 140 vstupenek. Tombola byla bohatá. Mezi hlavní ceny patřila
dokonce i nová plastová popelnice, balík sena od pana Lédra a
jistě nejzajímavější cenou byl sud piva.
Výborná kuchyň, dobré pivo a všichni se dobře bavili. Pouze
hudba přestala brzo hrát, coţ je na horecké poměry nezvyklé.
Poslední návštěvníci plesu byli uţ ve čtyři ráno doma
v postýlkách.
Lenka Snítilá

Jak to před dvaceti lety bylo v Kosteleckých Horkách s kulturou
Kdyţ se na počátku roku 1988 dokončil a otevřel v Kosteleckých
Horkách obecní dům, vzniklo v obci velmi dobré zázemí pro
pořádání kulturních a společenských akcí.
Kromě schůzování a chození na pivo, zde začala skupina nadšenců
organizovat pro domácí i přespolní publikum pravidelné měsíční
promítání 16 mm filmů. Promítalo se v sále v přízemí, jedenkráte za
měsíc, v pátek na konci pracovního týdne. Promítačka byla vzadu na
stole a při kaţdé výměně kotouče byla přestávka na občerstvení.
Prvním promítnutým filmem v kinokavárně byl dne 22. 4. 1988
tehdejší trhák „Jak svět přichází o básníky“.
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Promítaly se nejen filmy, tehdejší originální komedie J.
Dolečka, ale koncertovala zde i královéhradecká skupina Kantoři,
hrál a zpíval zde Míla Machoň a pořádaly se cestopisné přednášky
Ing. Vambery s promítáním diapozitivů.
V kinokavárně, jak se to tehdy jmenovalo, se od roku 1988
do 27. 11. 1992, kdy se promítalo naposledy, celkem promítlo 42
filmů, které navštívilo celkem 1 981 platících diváků, coţ je
v průměru 47 diváků na film. Vstupné tenkrát bylo 5,- Kčs, později
7,- Kčs, coţ stačilo akorát na náklady na zapůjčení filmů, ale
doplácet na provoz také nikdo nemusel. Vybrané filmy po objednání
docházely do Chocně na nádraţí nebo do Chlen na poštu.
Největší návštěva byla na film „Vesničko má středisková“,
který ve dvou promítáních shlédlo celkem 101 diváků. Poslední film,
který se v kinokavárně promítal se jmenoval „Sexmise“, promítal se
jako jediný v dokončeném horním sále a měl naopak nejmenší
návštěvu 16 osob.
Po roce 1992 se jiţ ţádné promítání nekonalo a po nástupu
videa a DVD do domácností zájem veřejnosti zanikal a i technika
promítání filmů promítačkou na plátno byla zastaralá a privatizací
zanikl i systém tehdejších půjčoven filmů.
Přesto, ţe se tehdy jednalo o technicky improvizované
promítání, mělo svůj půvab v tom, ţe se v kinokavárně kaţdý měsíc
sešli nejen domácí, ale i lidé z okolních obcí, mladí, staří i děti a
společně se pobavili.
připravil Pavel Voborník
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KONZUM
Určitě jste si jiţ všimli, ţe od loňského prosince byla v obci
znovu otevřena prodejna s novou prodavačkou paní
Lenkou Matějkovou z Bošína. Novinkou je, ţe si můţeme
jít nakoupit i v sobotu čerstvé rohlíky.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota

9.30 – 10.30 15.00 – 16.00
9.30 – 10.30 15.00 – 16.00
9.30 – 10.30 15.00 – 16.00
9.30 – 10.30

KNIHOVNA a INTERNET
Od ledna letošního roku po dlouhé odmlce zahájila činnost
také obecní knihovna. Jsou zde nejen původní kníţky, ale i výměnný
soubor z knihovny z Kostelce nad Orlicí. Mezi nejzajímavější
z nabídky knihovny patří Trnitou cestou ke štěstí od Vlasty
Javořické, Brána času od Ulyssese Moora, Ostrov pokladů od
Roberta Louise Stevensona a mnohé další, z kterých si jistě vyberou
dospělí i děti.
Součástí knihovny je i moţnost připojení k internetu, kde si
zájemci mohou najít spoustu zajímavých informací, vyřídit poštu
nebo si jen tak „zaserfovat“ po síti.
Otevřeno je kaţdý sudý týden ve středu od 17.00 do 19.00 hodin.
Přijďte si vybrat něco zajímavého ke čtení, sednout k
internetu nebo si jen tak popovídat.
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POZVÁNKA
v sobotu 17. 3. 2007 pořádá kulturní komise

P
PO
OSSE
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EN
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ŘII H
HU
UD
DB
BĚ
Ě
Hudba:

Jan Baněček
Petr Dostál
Pavel Habětín
Luboš Hájek

- kytara a zpěv
- kytara a zpěv
- kontrabas a zpěv
- benjo a zpěv

Začátek v 19.30 hodin v kulturním domě v Kosteleckých Horkách.
Vstupné dobrovolné.

OBECNÍ ÚŘAD KOSTELECKÉ HORKY
si Vás dovoluje pozvat na

SSE
ET
TK
KÁ
ÁN
NÍÍ D
DŮ
ŮC
CH
HO
OD
DC
CŮ
Ů
,které se uskuteční 22. dubna 2007
od 14.00 hodin v Kulturním domě.
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FINANČNÍ ÚŘAD V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Rozšíření úředních hodin v březnu a v dubnu 2007
Datum
5.3.
7.3.
12.3.
14.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
2.4.

pondělí
středa
pondělí
středa
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

Oddělení
daňové správy
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00

Podatelna

Pokladna

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 18:00

8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00
8.00 - 17:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Úprava provozních hodin
(od 1. 3. 2007)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
pouze na objednání

12.30 – 17.00
odpoledne pouze na objednání
12.30 – 17.00
odpoledne pouze na objednání
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INFORMACE O VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bliţší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu,
případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle
místa trvalého pobytu drţitele řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny
řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na
úřadech. Nelze opomenout, ţe řízením vozidla bez platného
řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku.
Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové
neotálejte!

PETICE
Obecní úřad obdrţel Petici proti diskriminaci obyvatel
venkova, kterou organizuje Spolek pro obnovu venkova České
republiky (místopředsedkyní spolku je senátorka Ing. Václava
Domšová).
Petice mimo jiné vyslovuje váţné znepokojení obcí a malých
měst nad neustále narůstající nerovností mezi městy a venkovem.
Nesouhlasí s tím, ţe rozpočty malých obcí se navyšují pomaleji neţ
u měst, tím se udrţuje nízká úroveň financování venkova a zvětšuje
se disproporce mezi příjmy obcí a měst v neprospěch venkova.
Petice ţádá poslance a senátory, aby změnili „Zákon o rozpočtovém
určení daní, přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“ a
novelizovali „kompetenční zákon“.
S plným zněním petice se můţete seznámit na našem
obecním úřadě a podpořit jí svým podpisem.
Luděk Luňák
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OBECNÍ ÚŘAD KOSTELECKÉ HORKY
pořádá
pro Občanské sdruţení Diakonie Broumov

HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen
funkční
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky.
Sbírka se uskuteční
dne:

čtvrtek 5. dubna 2007

čas:

od 16.00 do 19.00 hodin

místo:

Kulturní dům v Kosteleckých Horkách

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na: www.diakoniebroumov.org
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O MASOPUSTU
Masopust (na Moravě fašank) je doba od Tří králů do
Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou
poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
Masopust jsou dny předcházející Popeleční středě, kterou začíná
čtyřicetidenní půst, končící aţ o Velikonocích.
V římskokatolickém liturgickém kalendáři je takzvaná Popeleční
středa prvním dnem postní doby. Jedná se o pohyblivý svátek a řídí
se datem Velikonoc. Podle toho, kdy jsou Velikonoce, můţe
masopustní neděle být od 1. února aţ do 7. března, stejně tak je
Popeleční středa od 4. února do 10. března. Letos připadá Popeleční
středa na 21. února.
Název dne pochází ze zvyklosti pálit palmy či kočičky, posvěcené na
Květnou neděli minulého roku. Popel se pak uţívá při mši na
Popeleční středu, kdy jsou věřící znamenáni popelem po čele, coţ je
doprovázeno slovy „Pamatuj, ţe jsi prach a v prach se navrátíš.“ Pro
katolíky pak začíná doba přísného postu, který trvá aţ do Velikonoc.
Postu předchází právě končící masopust. Na takzvaný tučný čtvrtek,
letos 15. února, si kaţdý měl dopřát tolik piva a mastného jídla, co
snesl.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“ a také
masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy procházely obcemi
průvody maškar, který byly odměňovány výsluţkou, většinou
koblihami, vejci nebo uzeným masem. Masopustní zábava končila
přesně o půlnoci, kdy zatroubil ponocný na roh a rychtář všechny
vyzval, aby se rozešli domů. Někde končili o půlnoci muziku
„pochováním basy“, které symbolizovalo konec veselí aţ do
Velikonoc. Lidé věřili, ţe pokud budou o masopustu tancovat přes
půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel.
O masopustní tradici jsou dochovány písemné zprávy uţ ze 13.
století, i kdyţ svátek je zřejmě ještě starší.
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OSTATKY VE SKOŘENICÍCH
Jako kaţdý rok se konal 3. března 2007 masopustní průvod
také ve Skořenicích. Uţ od rána bylo na návsi ţivo. Prodávaly se zde
pochoutky z domácí zabijačky, byly zde stánky s kořením, perníkem
a medovinou. V poledne náves ztichla, ze silnice odbočila bílá
limuzína a několikrát zakrouţila po návsi. Poté zastavila a vystoupila
z ní ochranka se samopaly. Mezi davem masek i přihlíţejících
nebylo moc zřejmé o co šlo, ale byl vidět kufřík plný dolarů a kufřík
s balíčky bílého prášku. Zřejmě nějaký kšeft. Velitel místních hasičů
přiběhl také s kufrem, ale obchod se mu stal osudným. Zpět uţ ho
odvezli v rakvi. Potom limuzína odjela. Chvíli byl na návsi klid aţ
do té doby neţ dojelo malé růţové autíčko. Jeho řidič Ken
s kšiltovkou a cigárkem přivezl několik Bárbín – jednu hezčí neţ
druhou. Krásné holky se nechaly obdivovat, poté začala hrát kapela a
celý průvod v čele s růţovým autem se vydal na cestu po vesnici.
Naši vesnici reprezentovalo sedm vodníků s malým
vodníčkem na vozíku, protestujících za čistou vodu našich rybníků.
Z Horek nebyli jediní. Předvedlo se tam i pár krásných slečen a
jedna pastelka. Jako vţdycky se „Ostatky“ vydařily, lidé se sešli a
pobavili.
připravila Lenka Snítilá

*****************************************

Velikonoce se blíţí kvapem - letos vychází Velikonoční
neděle na 8. dubna a Velikonoční pondělí na 9. dubna.
Dovolujeme si Vám proto trochu s předstihem nabídnout zajímavé
čtení o Velikonocích a také dva tradiční velikonoční recepty:
Horecký zpravodaj
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Velikonoční pletenec
500 g polohrubé mouky, 35 g droždí, 100 g moučkového cukru, 100
g másla nebo rostlinného tuku, 5 g soli, 2 žloutky, nastrouhaná
kůra z citrónu, který nebyl chemicky ošetřen, muškátový oříšek, 0,2
l vlažného mléka, 50 g rozinek.
Z trochy mléka, mouky, cukru a droţdí připravíme kvásek. Po
vykynutí ho smícháme s moukou, ţloutky, rozpuštěným máslem
nebo tukem, přidáme sůl, citrónovou kůru, špetku nastrouhaného
muškátového oříšku, vlaţné mléko a vypracujeme tuţší těsto.
Nakonec přisypeme rozinky a necháme na teplém místě vykynout.
Během kynutí těsto ještě jednou krátce promícháme. Potom ho
přeneseme na pomoučenou desku a rozdělíme na tři díly. Z kaţdého
dílu uděláme váleček, zapleteme ho do tvaru pletence, svineme do
kruhu a uloţíme na vymaštěný plech. Do středu můţeme dát malou
kulatou formu nebo kastrolek, aby měl koláč kulatý tvar. Pletenec
potřeme rozšlehaným vejcem a v předehřáté troubě upečeme.
Vychladlý koláč před podáváním uloţíme na kulatou mísu a
posypeme moučkovým cukrem.
Olejový beránek
3 vejce, 180 g moučkového cukru, 180 g hladké mouky, 6 lžic oleje,
3 lžíce vlažné vody, 1/2 prášku do pečiva, 30 g posekaných ořechů,
30 g pokrájených rozinek, řídká marmeláda.
Poleva: 1 bílek, 150 g moučkového cukru, 1 lžíce citrónové šťávy.
Ţloutky ušleháme s cukrem, postupně přidáme vodu, olej, mouku
s práškem do pečiva, ořechy, rozinky a zlehka přimícháme tuhý
bílkový sníh. Formu vymastíme a posypeme hrubou moukou. Do
spodní části vlijeme těsto, přikryjeme vrchní částí a dáme péct do
dobře vyhřáté trouby. Beránka vyklopíme z formy a necháme
vychladnout. Potom štětcem potřeme řídkou marmeládou a dáme
zaschnout. Dvakrát aţ třikrát ho polijeme bílkovou polevou, aby byl
bílý. Na očka pouţijeme rozinky nebo zrnka kávy. Kolem krku mu
uváţeme růţovou nebo červenou mašli.
Příprava polevy: Bílek s cukrem a citrónovou šťávou mícháme do
zhoustnutí.
Horecký zpravodaj
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Z HISTORIE VELIKONOC
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který
je spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se
však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na
svátek ţidovský - pesach - památka vysvobození Ţidů z egyptského
zajetí a později také oslavovaly příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a
začátek zemědělských prací.
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem slunovrat a měsícem - úplněk. Od počátku se křesťané snaţili oddělit
velikonoce od ţidovského svátku pesach. Vedly se také spory o
datum mezi Alexandrií a Římem.
Asi koncem 6. století byl přijat obecně způsob výpočtu data
velikonoc - Alexandrijský způsob. Vychází ze zásady slavit
velikonoce po jarní rovnodennosti - 21. 3. v neděli po prvním jarním
úplňku. Takto stanovená neděle můţe být v rozmezí od 22. 3. do 25.
4. Pro určování data jsou různé tabulky.
CO ZNAMENÁ SLOVO VELIKONOCE?
Na začátku našeho letopočtu byl ukřiţován Jeţíš Kristus a v noci ze
soboty na neděli se odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta noc
nazývá Velkou nocí. A od ní je odvozen i náš název velikonoce. O
tom, co se tehdy odehrálo se zachovalo velmi málo historických
pramenů a ţádný z nich neudává přesné datum. Tradice klade neděli
po "Velké noci" na první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svátek
Pesach (přechod Rudým mořem) i Ţidé.
SYMBOLY VELIKONOC
Velikonoční beránek
Pohané - symbol beránka byl velmi rozšířený jiţ v předkřesťanské
tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci.
Ţidé - ovce symbolizovaly Izraelitu jako člena "Boţího stáda", i
ţidovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do
Horecký zpravodaj
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náručí, beránek se také zabíjel na památku vyvedení Izraele z
egyptského otroctví.
Křesťané - v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Boţího
Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství.
Na Šumavě - věřilo se, ţe jeho posvěcení pomůţe najít pocestným
ztracenou cestu z lesů.
Pomlázka
- dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka, na Moravě - tatary,
březové metličky.
Proč se šlehalo:
- aby byla děvčata zdravá, pilná a veselá celý rok
- předání svěţesti, mladosti a zdraví mladého proutku
- hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná
- také na znamení přátelství mezi rodinami - děti nechodily k
těm sousedům, jejichţ rodiče nebyli zadobře
Velikonoční vajíčko
- bylo jiţ odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, ţivota a
vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce
dáváno do hrobu k mrtvému
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel
pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel,
a při kterém se vejce jíst nesměla
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček
doprovázený řadou obřadů a pověr
- je také symbolem ţivotní síly, narození, nesmrtelnosti,
návratu jara a skořápka pocit bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto
ukryt ţivot
- symbolem nového ţivota je jiţ od pohanských dob
- malovaná, nejčastěji červená, bohatě malovaná, jinak
zdobené kraslice

Horecký zpravodaj
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Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa:
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