Horecký zpravodaj

Tříkrálová sbírka, 9. 1. 2010

Leden - Březen
Ročník 2010
Číslo 1

Nové webové stránky obce
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám oznámit, že naše obec připravuje své oficiální webové
stránky, které by měly začít fungovat od dubna. Stránky jsou zřizovány
hlavně z důvodu povinnosti každé obce vést nejen klasickou, ale i
elektronickou úřední desku. Navíc v dnešní době, kdy již většina z nás je
zvyklá čerpat nejrůznější informace na internetu a snad již každá i ta
nejmenší vesnička má své stránky, bylo by škoda dále přicházet o možnost
prezentace naší obce.
Příprava webových stránek obnáší mnoho času, takže prozatím budou
obsahovat pouze informace a zajímavosti, které se mi podařilo
nashromáždit a zpracovat. Stránky najdete na internetu pod odkazem
www.obec-kosteleckehorky.cz
Při této příležitosti bych ráda poděkovala Pavlu Voborníkovi, který mě
předzásobil nepřeberným množstvím materiálu týkajícího se historie obce,
jejích památek apod.
Velice ráda uvítám Vaše připomínky, náměty a nápady, jak naše stránky
doplnit či vylepšit. Pokud byste měli k dispozici fotografie, zajímavé články
nebo cokoliv, o čem se domníváte, že by na webových stránkách nemělo
chybět, prosím zasílejte toto vždy v elektronické podobě na e-mailovou
adresu webmaster@obec-kosteleckehorky.cz. Děkuji.
Jitka Luňáková
Horecký zpravodaj
Abychom splnili požadavky tiskového zákona o povinnosti registrace při
vydávání periodického tisku, požádali jsme Ministerstvo kultury ČR o
registraci Horeckého zpravodaje do evidence periodického tisku. Od ledna
2010 je Horecký zpravodaj řádně registrován a bylo mu přiděleno
evidenční číslo MK ČR E 19318.
Luděk Luňák
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Letos už po desáté pořádala oblastní charita Ústí nad Orlicí Tříkrálovou
sbírku. Také na Horkách vyšly v sobotu 9. ledna 2010 dvě skupinky Tří
králů vedené paní Vostřelovou a Snítilou. Přesto, že ten den napadlo
nečekané množství sněhu a některá místa byla skoro nesjízdná, malé
koledníky to neodradilo. Zazvonili u domů, zazpívali koledu a písmeny
K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali na dveře, přinášeli
zvěst "Ať Kristus žehná tomuto domu" a dali možnost přispět na potřebné.
V letošním roce se v Kosteleckých Horkách vybralo 5 201,-- Kč. Peníze
charita použije na přímou pomoc lidem v nouzi a na část provozních
nákladů Domu pokojného stáří v Ústí nad Orlicí, centra pro děti a mládež
Pod střechou v Letohradě a rodinné centrum kopretina v Horní Sloupnici.
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Poděkování patří také šesti králům Elišce Vostřelové, Pavlu Kňourkovi,
Jirkovi a Járovi Chládkovým, Sabině a Janě Voborníkovým, kteří se
zasloužili za to, že sbírka v naší obci proběhla, a za svou práci si
vykoledovali kupu sladkostí. Děkujeme všem, kteří do kasičky přispěli.
Lenka Snítilá
SDH Kostelecké Horky
Hasičský bál, 6. 2. 2010
Letošní
hasičský
bál,
konaný v sobotu 6. 2. 2010
v
kulturním
domě
v
Kosteleckých Horkách, se
vydařil. Zavítalo k nám 164
platících návštěvníků, což
byl
šok
vzhledem
k
návštěvám na nedávných
akcích v okolí, například na
okrskovém plese na Polomi
nebo na hasičském plese
ve Skořenicích. Všem, kdo
jste zavítali, jsme nesmírně
vděční. Již osvědčená kapelka J. K. Band z Ohnišova znovu nezklamala a
vytvořila spolu s tanečníky parádní atmosféru. Tombola na našem plese,
tradičně zajišťovaná převážně z místních zdrojů a od tradičních
přispěvatelů a dárců, byla v rámci možností pestrá. Část ze zakoupených
losů bylo obvyklým horeckým způsobem o půlnoci vylosováno a jejich
šťastní majitelé si rozdělili přesně sto cen, mezi nimiž nechyběl přijímač
digitálního TV vysílání, sud piva, vyhlídkový let nad naší domovinou a další
zajímavé ceny. K tradicím horeckého plesu patří taktéž dobré jídlo, které i
letos chutnalo. Připravili jsme ale také několik novinek, které se více či
méně osvědčily. Prvním nezpochybnitelným vylepšením se stala instalace
dvou světelných efektů, které bez diskuze zlepšily zážitek z tance a hudby.
Druhou novinkou byl zákaz kouření (tabáku a podobných pochutin) na
sále. Toto opatření vyvolalo již ale pochopitelně drobnou polemiku. Většina
přítomných byla samozřejmě spokojena a sál se stal příjemnějším
prostředím. Domnívám se také, že většina přemýšlejících kuřáků uznala,
že svou zálibou obtěžují okolí a ráda dobrovolně odešla se svou
zamilovanou cigaretkou mimo sál, kde si mohla popovídat a zakouřit se
svými bližními v dýmovém oparu. Zde však nastal malý zádrhel. Vzhledem
k počasí se většina kouře chtivých návštěvníků musela chtě nechtě
srocovat v chodbách kulturního domu, kteréžto na takové využití nejsou
zařízené a vytvořilo se tak nekulturní, trochu až ponižující zakouřené
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prostředí. Možná namítnete, že si za to mohou sami, nemají a nemusí
kouřit. Já si osobně myslím, že bychom neměli přistupovat až k takovým
represím. A hlavně, i kuřák je zákazník. I kuřák utratí na našem plese své
těžce vydělané peníze a chce za ně dostat příjemný zážitek a ne udírnu na
chodbě. Musíme počítat s tím, že jsme tím rozumným nápadem možná pár
lidí od návštěvy našeho bálu pro příští rok odradili. A to se tu ani nechci
rozepisovat o tom, že někteří neslušní nedbali zákazu, kouřili vesele na
sále a hádejte, kam odhazovali nedopalky při absenci popelníků? Ale jak
říkali soudruzi v padesátých letech: Když se kácí les, létají třísky. A třeba
příště těch pár odrazených kuřáků nahradí zástupy nekuřáků a náš ples
bude jednou pro vždy čistý, voňavý a plný. Opusťme už tuto problematiku,
neboť jste jistě rozpoznali, že já sám si občas zapálím a jsem proto trochu
zaujatý. Doufám, že jsem nebyl moc neobjektivní. Berte to jako pohled
kuřáka na věc. Pokud budou chtít vyjádřit svůj názor a dojem z plesu
nekuřáci, rád ho zde zveřejním.
Jinak převažují z mého pohledu vesměs pozitivní dojmy z plesu. Na řadě
jsou díky, které patří všem, jenž ples připravovali, obsluhovali, organizovali
a uklízeli. Dále děkujeme všem dárcům cen do tomboly a hlavně našim
milým návštěvníkům, kteří přišli v nepříliš lehké době v překvapivě hojném
počtu. Ani netušíte, jak moc jste nás potěšili. Děkujeme a příště, třeba už
27. března, na Horkách na shledanou!
-lkČlánek a fotografie jsou převzaty z webových stránek SDH Kostelecké Horky:
www.sdhkosteleckehorky.estranky.cz

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ
Výstava "Velikonoce - svátky jara" v Častolovicích
Od 26. 3. 2010 - 09:00 hodin do 28. 3. 2010 - 17:00 hodin.
ZO ČZS Častolovice pořádá v častolovickém areálu výstaviště - to jest v celé
sokolovně, v zahrádkářském domě a na Sokolské zahradě - tradiční výstavu
"Velikonoce - svátky jara".
Budou zde ukázány velikonoční tradice nejen z východních Čech, staročeská
řemesla ve spojitosti s Velikonocemi, praktické ukázky výroby kraslic různými
způsoby a technikami, ukázky výroby a zdobení perníků, ukázka paličkování
vamberecké krajky, výroba figurek ze šustí, slámy, proutí a dalších přírodních
materiálů, malování na skle, porovnání velikonočního cukroví s velkopekárenským,
velikonoční gastronomie, keramika v různých formách a další zajímavosti.
Největší křesťanský svátek v roce (Svatý týden) bude prakticky naaranžován po
jednotlivých dnech. Soutěž o nejlepší kolekci kraslic jistě upoutá každého
návštěvníka. Široký velikonoční stánkový prodej se zahrádkářskými potřebami i
výpěstky a bohaté občerstvení bude připraveno každý den od 9:00 hod. do 17:00
hod. Bližší informace najdete na internetových stránkách ZO ČZS Častolovice
www.zahradkari.com
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NANUK FEST v Mostku
sobota 10. dubna 2010 od 19:00 hodin
Pop-rockový hudební festiválek, kde vystoupí většina bývalých členů
"legendárních" WALK-CHOC-ICE se svými současnými hudebními projekty.
Těšit se můžete na :
BLUE EFFECT s Radimem Hladíkem
NO!NAME (cz)
SUNSET BLVD.
POSTE RESTANTE - v čele s Martinem Poštou
GRANGERS - místní nadějná začínající kapela
Ostatní info: www.nanukfest.estranky.cz
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POTŠTEJNSKÁ POUŤ
15. - 16. 5. 2010

KULTURNÍ AKCE V OBCI

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V neděli 11. 4. 2010 ve 14.00 hodin se uskuteční v kulturním domě
v Kosteleckých Horkách setkání s důchodci.

6

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2010 (duben - červen)
ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

03. 04.
04. 04.
05. 04.
10. 04.
11. 04.
17. 04.
18. 04.
24. 04.
25. 04.
01. 05.
02. 05.
08. 05.
09. 05.
15. 05.
16. 05.
22. 05.
23. 05.
29. 05.
30. 05.
05. 06.
06. 06.
12. 06.
13. 06.
19. 06.
20. 06.
26. 06.
27. 06.

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Tyršova 515, Opočno

494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 667 553

MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Laubová Jana
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Světlíková Lada
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Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa: 1700 - 1900 hodin
mobil: 724 186 819 (Luděk Luňák)
mobil: 728 509 420 (Pavel Voborník)
e-mail: ouhorky@seznam.cz
www.obec-kosteleckehorky.cz

HORECKÝ ZPRAVODAJ, ročník 2010.
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: ouhorky@seznam.cz
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