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Staročeské Vánoce, aneb jak to bylo dřív.
Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a
vůbec jim nevadilo, že peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které
nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se
tak jako tak musely koupit.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné
lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se
sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů
před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek.
V bohatších domácnostech daly k bochníkům péct také pečlivě
upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé
mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána
praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní
večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž
nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a
česneku. Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit
děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a
ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy. Lidé
se od rána postili, aby večer uviděli “zlaté prasátko”. S
přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven,
pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S
první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému
bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka
na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za
to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem.
Klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala
z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle
vážnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky
pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba
pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář
odnesl ve lněném ubrousku pod jabloň. Naposledy se na stole
objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani
trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když
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zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček
ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru
zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na
stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak
u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce
neskončily.
Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý
zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození
Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky
anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich
průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna.
O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo
umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských
ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela
bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se
ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla
půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály
jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého
dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy
zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se o
půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni
věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele.
Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli do nového
roku.
připravil Luděk Luňák (zdroj: Malá encyklopedie Vánoc)

Hádanka:
Přišel k nám host, spravil nám most,
bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost.
(mráz)
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Zprávy kulturní komise
Kulturní komise ve složení Lenka Snítilá – předseda, Anna
Vostřelová, Jana Voborníková, Jitka Luňáková, Libuše
Chládková, Ludmila Kroulíková, Tomáš Frankota a Karel
Michalec, se sešla na své první schůzce 25. 11. 2006. Hlavním
programem bylo vytvořit kulturní kalendář na tento a příští rok.
Co nás tedy čeká? První akcí v prosinci byla návštěva Mikuláše
s čerty v naší vesnici. Stádo pekelníků se přehnalo přes Horka
v úterý 5. 12. v podvečer. Také letos všichni hříšníci slíbili, že
budou hodní, takže čerti nikoho neodnesli, ale za rok je tu
máme zpátky!!!
V sobotu 9. 12. pořádalo sdružení INEX-SDA tradiční
adventní dílnu. Děti i dospělí si odnesli vlastnoručně vyrobené
papírové ozdoby, adventní věnce a různé dekorace ze sena a
slámy. Ilona Kunartová pomáhala při navlékání řetězů ze
slámy a koření, paní Chládková předvedla výrobu svíček ze
včelího vosku. Paní Kulíšková učila děti i dospělé vyrábět
figurky z kukuřičného šustí a připravila výstavu o adventních
obchůzkových postavách. Každý si odnesl svůj vlastnoručně
ozdobený perníček a ochutnal stará česká vánoční jídla.
Poprvé v historii Kosteleckých Horek byl před kulturním
domem rozsvícen vánoční stromek.
Další sportovní akcí byl zájezd do krytého bazénu v České
Třebové. Zapomenout na vánoční shon a prostě si jen zaplavat.
23. 12. 2006 od 17.00 hodin na Modrém domě uvidíte živý
Betlém a budete si moci odnést domů betlémské světlo. Zazní
zde andělské zpěvy horeckých dětí.
29. 12. 2006 se v kulturním domě koná Valná hromada
SDH Kostelecké Horky, tentokrát s hudbou. K tanci i poslechu
hraje skupina POKROK z Kostelce nad Orlicí.
Další akcí, na kterou bychom Vás rádi pozvali, je půlnoční
setkání u „Starýho lípy“. Udělejte si půlnoční procházku k lípě,
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je odtud krásný výhled na ohňostroje v okolí a je-li jasno, je to
prostě nádhera.
Na Nový rok se plánuje na hřišti tradiční novoroční fotbalový
turnaj.
V sobotu 6. 1. 2007 Vás v domácnostech navštíví skupinky
Tří králů s koledou, kalendáříkem a tříkrálovým cukrem. Budou
vybírat do kasiček dobrovolné příspěvky. Účelem této sbírky je
pomoc rodinám a lidem v nouzi. Pokladničky budou zapečetěné,
označené logem
charity a vedoucí skupinek se prokáží
průkazem.
27. 1. 2007 se na Modrém domě bude konat Dílna – svíčky.
Kdo neměl čas na Adventní dílnu, může si přijít vyrobit svíčku
tam.
17. 2. 2007 pořádá SDH Kostelecké Horky tradiční Hasičský
bál.
24. 2. 2007 si můžete do Modrého domu přijít vyrobit
masopustní masku a o čtrnáct dní později, tj. 3. 3. ji využít na
Ostatky ve Skořenicích.
Mezi další úkoly kulturní komise patří gratulace
k významným životním jubileím horeckých občanů a vydávání
informačního zpravodaje.
Dále na jaře i na podzim by měly proběhnout brigády na úklid
v obci, úpravy kolem autobusových zastávek, pomníků a
smírčích křížů.
za kulturní komisi Lenka Snítilá







Pozvánka
na půlnoční setkání u „Starýho lípy“
v neděli 31.12. 2006 v 00.00 hodin.
Udělejte si čas na půlnoční procházku a přijďte si připít na
Nový rok 2007.
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Plán kulturních akcí v obci
Datum

Prosinec

29. 12.
31. 12.

Výroční valná hromada SDH
Půlnoční setkání u Starýho lípy

SDH
Obec

2007
Leden

Datum
1. 1.
6. 1.

Akce
Novoroční fotbal
Návštěva Tří králů - Tříkrálová
sbírka pro charitu
Dílna - Svíčky

Odpovídá
Obec

27. 1.
Únor

Ples hasičů
Dílna - Výroba masopustních
masek

SDH
INEX-SDA

31. 3.

Country večer
Velikonoční dílna a vynášení
Morény

Obec
INEX-SDA

Setkání důchodců
Brigáda - jarní úklid (dle počasí)
Pálení čarodějnic

Obec
Obec
SDH +
INEX-SDA

22. 4.
30. 4.

Květen

1. 5.
12. 5.
19. 5.

Červen

INEX-SDA

17. 2.
24. 2.

Březen

Duben

Akce

Odpovídá

2006

2. 6.
10. 6.
15.-16.
6.
30. 6.

Prvomájový turnaj v nohejbale
Účast na okrskové hasičské
soutěži v Přestavlkách
Kafemlejnek - Dílna
Vítání léta, Loutkárna
Setkání miminek
Reprezentace na hasičské
slavnosti v Litoměřicích
Petropavlovská oslava s hudbou a
grilováním
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Červenec

14. 7.

Keramická dílna na Modrém domě

INEX-SDA

Srpen

18. 8.

Sýrový den na Modrém domě

INEX-SDA

Září

1. 9.
15. 9.

Soutěž o Horecký pohár
Vlněná dílna

SDH
INEX-SDA

13. 10.

Brigáda - podzimní úklid (dle
počasí)
Bramborový den

Říjen

Obec
INEX-SDA

Listopad

3. 11.

Toro Nagaši - Svátek světel,
přednáška o Japonsku

INEX-SDA

Prosinec

1. 12.
5. 12.

Vánoční dílna na Modrém domě
Čerti a Mikuláš
Valná hromada SDH
Přípitek a půlnoční setkání u lípy

INEX-SDA
Obec
SDH
Obec

31. 12.

Tip na vánoční výlet
Od 15. do 30. 12. 2006 bude otevřen v Rychnovském
společenském centru 10. ročník regionální výstavy „Betlémy z kraje
Orlických hor“. Bude zde k vidění na sto betlémů z našeho kraje.
V loňském roce navštívilo tuto výstavu na 12 tisíc lidí.
Otevřeno je denně:
9.00 - 12.00 14.00 - 17.00 hodin,
na Štědrý den 24. 12.
21.00 - 24.00 hodin,
a dále ve dnech 25. - 26. 12. 14.00 - 18.00 hodin.
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Svozový plán obce Kostelecké Horky na rok 2007
svozovým dnem
pro popelnice
je pátek
celkem 26 x – za rok

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Každý
pátek
v lichý týden

svozovým dnem plastů
a kartonů
je středa
těchto v týdnech
2. týden
6.týden
10.týden
14.týden
18.týden
22.týden
26.týden
30.týden
34.týden
38.týden
42.týden
46.týden
50.týden
EKOLA České Libchavy s.r.o.

Popelnice dávejte na svozové místo den předem nebo brzo ráno.
Důvodem nevyvezení popelnice může být žhavý popel kvůli
možnému vznícení svozového vozu!
Problémy se svozy nebo plné kontejnery se sklem mi ihned nahlaste
na tel. 724 186 819 možno SMS, děkuji L.Luňák

Výběr poplatků za komunální odpad
se uskuteční ve dnech 17., 24. a 31. ledna 2007
děti 0 - 15 let ........... 200,- Kč
dospělí 15 - více ...... 300,- Kč
za vodu ................ 12,- Kč/m2
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Informace o odpadech a kam s ním.
Přehled využitelných složek, které lze vytřídit z komunálního
odpadu:
1/ Nebezpečné odpady (svoz 2x ročně na jaře a na podzim)
rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn), akumulátory a baterie,
kyseliny a zásady, automobilové oleje, olejové filtry, postřikové
látky (insekticidy a pesticidy), zářivky, výbojky, fotoroztoky,
halogenové hasící přístroje, zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla,
rtuťové teploměry a spínače, kosmetika, znečištěné textilie, tlakové
rozprašovače, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.
2/ Plasty – žlutá nádoba (tu zatím obec nemá)
plastové nádoby a láhve, PET láhve, kelímky od jogurtů,
pokrmových tuků, sáčky a fólie (vše čisté a omyté), ostatní výrobky
z plastů (dětské hračky, kbelíky apod.)
3/ Papír – modrá nádoba (tu obec též zatím nemá)
Noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton,
kancelářský papír, sešity
4/ Sklo - Láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo
Bílé sklo – bílá nádoba
Barevné sklo – zelená nádoba
Do nádob na třídění jednotlivých využitelných složek nepatří:
Plasty - plastové obaly od automobilových olejů, pesticidů,
silážní fólie, vodovodní potrubí
Papír - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
Sklo (bílé a barevné) - porcelán, keramika, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla, sklo znečištěn
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Pozvánka
na 2. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky,
které se uskuteční dne 28.12. 2006 od 18.00 hodin
v obecním domě.
Program:
1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, schválení
programu zasedání a oznámení zapisovatele.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
3. Návrh na schválení vnitřních směrnic obecního úřadu.
4. Návrh rozpočtových změn příjmů a výdajů r. 2006.
5. Příkaz starosty na inventarizaci pozemků k 31. 12. 2006.
6. Zpráva z inventarizace majetku k 31.11. 2006.
7. Zpráva o podané žádosti na rekonstrukci sportovního areálu.
8. Návrh na schválení souborného stanoviska k Územnímu
plánu.
9. Všeobecné informace.
10. Diskuse a připomínky.
11. Schválení usnesení.
12. Závěr.
Luděk Luňák
starosta obce

úředním dnem na obecním úřadě je středa:
lichý týden 10-12 hod.
sudý týden 17-19 hod.
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Vánoční recepty našich babiček:
Vánoční závin s jablky
Vezmi 1/4 kg hladké mouky, dej do hrnku 1/8 l vlažné vody, trochu
osol, přidej asi 1 dkg másla, jedno vejce. Vše zadělej v nepříliš řídké
těsto, dobře vypracuj, aby se tvořily puchýřky. Pak udělej z těsta
bochánek, popraš jej moukou a na chvíli přikryj zahřátou nádobou a
nechej odležet. Prostři na stůl čistý ubrus, popraš moukou a dej na
něj těsto, které trochu rozválej válečkem a pak pomalu táhni. Když
těsto vytáhneš, trochu jej posyp strouhánkou, dej na něj nastrouhaná
jablka, posyp cukrem a skořicí, můžeš přidat i rozinky. Potom zvedni
cíp ubrusu a zvolna stáčej závin. Polož na vymaštěný plech, závin na
povrchu omasti máslem a zvolna peč.

Houbový kuba
Sušené houby dej vařit, po chvíli je sítkem vyndej a pokrájej, dej
znovu vařit. Vodu osol a okmínuj, když houby změknou, zavař do
vody krupici a často míchej. Uvařenou kaši vyklop do vymaštěného
pekáče, přidej stroužek rozetřeného česneku a nechej do červena
zapéci v troubě.
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Ať Vás štěstí, láska a pohoda vánoc provází celý rok 2007.
Vše nejlepší přeje svým občanům
Obecní úřad Kostelecké Horky

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do každé domácnosti
2006
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