Naše město myslí
na ekologickou
budoucnost!

Separováním odpadu získáváme
peníze pro naše město, proč ne i vy?
Třiďte odpad, je to moderní a výhodné!

Ing. Ivana Červinková
starostka Kostelce nad Orlicí
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
CESTA ZÁSTUPCŮ NAŠEHO MĚSTA
DO ANGLIE
Na pozvání zástupců našeho partnerského okresu Vale
Royal, odletěla 15.3.2007 skupina pracovníků a zastupitelů měst
Kostelec nad Orlicí, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou a Rokytnice v Orlických horách na přátelskou pracovní návštěvu do
oblasti Cheshiru v Anglii.
Za naše město vycestovali na ostrovy starostka Ivana
Červinková, radní František Dosedla a já. Jako tlumočnice působila po celou dobu našeho pobytu v Anglii paní Alena Svátková,
taktéž z našeho města.
Když cestuji do nějaké země poprvé, tak se mohu připravovat
sebelépe na to, co mě asi čeká, vždy se ale cítím víceméně nepřipraven. Do Anglie jsem letěl pod dojmem lordů, mlhavého počasí,
anglické kopané a anglického čaje o páté a samozřejmě Beatles.
Prvním silným zážitkem se však ukázalo něco úplně jiného. Jízda
vlevo. Představte si , že sedíte na místě spolujezdce, samozřejmě
vlevo. Tam kde u nás je volant, tak tam není nic a postarší dáma
s vámi uhání v pomalejším levém pruhu. Na kruhový objezd najíždí doleva, vyjíždí z něj samozřejmě vlevo a když za ním zahne
doprava, tak se opět zařadí do levého jízdního pruhu.
Když jsme takto vlevo v několika autech dorazili, téměř hned
po příletu, na radnici ve Vale Royal, dalo se tušit, že nás čeká
několik mimořádných dnů našeho života a pokud se mne týká,
tak tomu tak beze zbytku bylo. Po přijetí od ředitelky místního
úřadu a starosty s paní starostovou jsme se ubytovali v malebném
venkovském anglickém hotýlku, ze kterého jsme v následujících
dnech vyjížděli na všechna možná setkání a cesty po významných okolních místech.
Za těch pět dní jsme postupně navštívili Albertovy doky
a muzeum Beatles v Liverpoolu, lázeňské město Llandudno
a okolní kopce Severního Walesu, města Nortwich a Chester
s anglikánským klášterem. V Liverpoolu jsme viděli i katedrálu
s největší zvonkohrou na světě. Milým zážitkem byla návštěva
farmy s chovem největších koní na světě nebo návštěva rodinné
firmy na výrobu čokolády.
Naši angličtí přátelé se o nás starali po celou dobu našeho pobytu velice hezky a bylo vidět, že jsou velice hrdi na svoji zemi.
Při pracovních besedách na témata státní a místní správy, životního prostředí, sociální sféry, neziskového sektoru, Místní agendy
21, mládeže a školství a dalších, bylo znát, že si jsou vědomi správnosti svých přístupů k dané problematice. Pravdou je, že se zde
můžeme učit právě v oblasti péče o životní prostředí. Absolutně
bez jakýchkoliv přípustných výjimek tu rodiny třídí komunální
odpad na čtyři druhy a sankce za neplnění této povinnosti nejsou
nikterak mírné. Dosáhnout na sociální dávky zde není zdaleka tak
jednoduché jako u nás a například zde vůbec neexistuje institut
trvalého bydliště na radnici. Angličtí Gypsy mají možnost kočovat
jako dříve, ale tím pádem nemají trvalé bydliště a kdo zde nemá
trvalé bydliště, ten nemá nárok na sociální dávky. I sociální dávky
v nezaměstnanosti, které jsou opravdu minimální, dostává zdarma
minimum nepracujících. V oblasti neziskových organizací je tu
znát daleko větší zkušenost při využívání evropských peněz.
Ne ve všem jsme se ale cítili být těmi, co naslouchají zkušenějším. Překvapilo mě velmi to, že nám, a hlavně našim dětem,
Anglie musí závidět takové samozřejmosti jako jsou u nás mateřské školy, školní jídelny, školní družina, Základní umělecké
školy, domy dětí a další instituce pracující s mládeží. To oni
téměř úplně postrádají. Práce s mládeží tu není zdaleka na takové
úrovni jako u nás a to zde přináší velké problémy s „dětmi ulice“
a následné nutné investice do jejich zapojování do života.
Co se mi zde velice líbilo, je jejich vztah k tradici a určitá
nedotknutelnost starého zaběhaného. Zřejmě velmi rozumný pří-

stup úřadů tu usnadňuje lidem život. Bylo to vidět na příkladech,
které by u nás úředníka, z tradice papežštějšího než papež, nutily
zasáhnout. Např. parkování v ulicích po obou stranách a různě
v protisměru tu není problém pokud nepřekážím v průjezdu
ostatním. Ve starých anglických hospůdkách běžně dosáhnete
na strop, a když to nejde jinak, tak se na toalety chodí přes roh
kuchyně. Proč bourat a zbytečně utrácet?
Často se u nás setkávám s názorem nebo postojem lidí, že
u nás není dobře, že děláme špatně to či ono. Takové to české
negativní myšlení nám ale v ničem nepomáhá. Je pravda, že až
před patnácti lety, když jsem začal hodně jezdit po naší zemi,
jsem si uvědomil, jak krásné místo jsou Orlické hory a údolí naší
řeky. Stejně tak jsem z Anglie přiletěl zpět domů s pocitem, že
ne všechno děláme špatně, a že v mnohém se od nás mohou jiné
země učit. Proto jsem přesvědčený, že podobné cesty mají smysl,
třeba už jenom proto, že nám otevírají oči a učí nás vážit si toho
co máme, učí nás vážit si nejen sami sebe, ale i druhých.
Jan Šeda

ZKUŠENOSTI Z RAKOUSKÉHO MĚSTA
WŐRGL
Desetičlenný tým lidí z Kostelecka navštívil ve dnech 15.
– 19. dubna 2007 oblast Tyrolska, aby zde načerpal zkušenosti
s realizací projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie.
Cesty se zúčastnili zástupci samospráv města Kostelce nad Orlicí
a Albrechtic nad Orlicí, destinačního managementu turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, podnikatelé v oblasti cestovního
ruchu, lidových řemesel, partneři z oblasti neziskového sektoru
a euromanažerka pro svazky obcí Orlice a Poorlicko.
Výjezd této pracovní skupiny se uskutečnil díky finanční
podpoře z projektu „Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti
rozvoje II“. Témata prezentací i navštívené příklady realizovaných projektů se rekrutovaly z oblasti organizace cestovního
ruchu v Rakousku, konkrétně ve spolkové zemi Tyrolsko, financování infrastruktury a služeb pro místní obyvatele i turisty.
Velmi přínosné byly i zkušenosti z oblasti práce s veřejností, její
zapojování do společných projektů i způsoby podpory jejich soukromých projektů.
Zahraniční cesta do dvanáctitisícového města Wőrgl se mohla
uskutečnit díky partnerství tohoto města s Albrechticemi nad
Orlicí. Dlouholeté přátelské vztahy obou představitelů samospráv byly důvodem vstřícného přijetí a velmi nabitý program byl
provázen zanícenými diskusemi během celého pobytu. Znovu
jsme se přesvědčili o tom, jak užitečné je získávání vědomostí
od zkušenějších, neboť i přes některé rozdílnosti lze mnoho věcí
aplikovat i v našich podmínkách.

Ing. Ivana Červinková, starostka města
a Ing. Pavlína Kotoučová, euromanažerka
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VÝTAHY Z USNESENÍ RADY MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Výtah z usnesení RM Kostelce nad Orlicí
ze dne 19. 3. 2007 (č.7/13/2007)
RM souhlasí
 se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc. č. 1015 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 510 m2 a parc. č. 1016/1 (ostatní plochy) o výměře 588 m2 v ulici Rybářská ve městě
a katastrálním území Kostelec nad Orlicí
 s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku PK č. 1934/2
v kat. ú. Kostelecká Lhota s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
 s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 2576/3 v kat. území Kostelec nad Orlicí
s účinnosti od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2012
 s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 2565/2 v kat. území Kostelec nad Orlicí
s účinnosti od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2012
 s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s firmou ZOPOS Přestavlky a. s.
 s uzavřením přílohy č. 2 k nájemní smlouvě s firmou ZOPOS Přestavlky a. s.
 s ukončením nájemní smlouvy s paní Martinou Tesařovou na nebytové prostory v čp. 1110
a 1111, Rudé armády k 30. 4. 2007
 s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12 v č. p. 1061, ulice Rudé armády, Kostelec n. O.
s účinnosti od 1. 5. 2007 na dobu neurčitou
 s pořadníkem na obsazení bytu č. 19 a bytu č. 17 v č. p. 1459, Rudé armády v souladu s návrhem bytové komise
 že byt č. 2 v ulici Tyršova, čp. 1069 přestává být od 20. 3. 2007 po provedené rekonstrukci
bývalým nájemníkem dle zákona č. 170/2006 Sb. ust. § 2 odst. e) bytem se sníženou kvalitou
a je zaveden jako byt
 s udělením roční odměny jednateli společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r. o.
Ing. Janu Havránkovi dle platné smlouvy v souladu s návrhem dozorčí rady společnosti
 s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu Davidu Cvejnovi (Restaurace na Skále)
 s vyhlášením grantových programů s názvy:
Podpora neprofesionálních kulturních aktivit, rozpočtová částka 100.000,-- Kč
Podpora práce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity, rozpočtová částka 600.000,-- Kč
 s provedením organizačních změn Městského úřadu Kostelec nad Orlicí dle návrhu
 s prodloužením podnájmu v bytě č. B2 v ulici K Tabulkám 1449 dosavadním uživatelům bytu,
a to na dobu určitou od 1. dubna 2007 do 31. března 2008
RM nesouhlasí
 s proplacením nákladů na úpravu provozovny bufetu v nemovitosti č. p. 28 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí panu Luyen Nguyenu
RM schvaluje
 odložení termínu k odstranění plísní v bytech v domě č. p. 1459 do doby, kdy budou známy
výsledky sond a odborníkem navržena opatření
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne
7. 6. 2006 s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a. s., změnu dohody č.
O/2006/058 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností s provozovatelem kolektivního systému EKOLAMP s. r. o. a smlouvu
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému ASEKOL
s. r. o.
 záměr nabídnout pronájem plakátovacích ploch ve městě cizímu podnikatelskému subjektu
z Kostelce nad Orlicí či blízkého okolí, který vzejde z výběru po zveřejnění záměru obce pronajmout plakátovací plochy
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 1373, ulice Solnická, Kostelec nad Orlicí Kostelec
nad Orlicí na dobu neurčitou s účinností od 20. 3. 2007, a to za předpokladu, že nájemce ukončí
nájemní poměr na byt č. 24, K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí písemnou dohodou
 zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 1110 a 1111, ul. Rudé armády s pozemkem parc. č. 809 a 810 v k. ú. Kostelec nad Orlicí od 1. 5. 2007
Inzerci objednávejte:
na MÚ v Kostelci n. Orl., 494 337 284, e-mail: zpravodaj@muko.cz, nebo Milan Perger tel.: 603 219 978.

Uzávěrka červnového čísla 15. 5. 2007
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 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 1459, ulice Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 19. 3. 2009
s účinností od 20. 3. 2007, a to za předpokladu, že nájemce
splňuje podmínky dotačního programu
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1069, ulice
Tyršova, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 19. 3. 2008
s účinností od 20. 3. 2007
 vytvoření zákonných rezerv na pěstební činnosti společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r. o. na rok 2007 dle
předloženého návrhu ze dne 6. 3. 2007
 Lesní hospodářský plán LHC Městské lesy Kostelec nad
Orlicí na období 2007 – 2016
 předložený návrh Smlouvy o technické podpoře provozu
a užití IS Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r. o., Praha
 návrh na likvidaci starého HW a SW v rozsahu dle předloženého seznamu
 předložené návrhy Servisní a materiálové smlouvy č. 42522970
a č. 42522980 s firmou Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r. o., Brno
RM doporučuje
 zastupitelstvu města prodej pozemku parc. č. 2363/4 (zahrada) o výměře 88 m2 v lokalitě Grunda ve městě a k. ú.
Kostelec nad Orlicí.
RM bere na vědomí
 informace o stavu prací na investiční akci skatepark v Kostelci nad Orlicí
 Koncepci rozsahu zachování bytového fondu v majetku města Kostelec nad Orlicí předloženou jednatelem společnosti
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
 materiál Akce údržby bytového fondu hospodářské činnosti
na rok 2007 předložený jednatelem společnosti Technické
služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
 informaci o návrhu na podíl spoluúčasti nájemníků na rekonstrukcích městského bytového fondu
 zprávu o činnosti společnosti Městské lesy Kostelec nad
Orlicí, spol. s r. o.
 zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Městské lesy Kostelec
nad Orlicí, spol. s r. o. konané dne 8. 3. 2007
 zprávu a vyřizování stížností v letech 2002 – 2006
RM ukládá
 vedoucí správního a organizačního odboru připravit v termínu
do 30. 6. 2007 návrh pravidel pro přijímání a vyřizování petic
a stížností

ze dne 26. 3. 2007 (č.8/14/2007)
RM schvaluje
 koncepci rozsahu zachování bytového fondu v majetku města
Kostelec nad Orlicí podle předloženého návrhu.
 plány oprav rekonstrukcí bytového fondu v majetku města
Kostelec nad Orlicí na rok 2007 a 2008 podle předloženého
návrhu.
 možnost spoluúčasti nájemníků na financování některých
údržbových prací (výměna oken).
RM bere na vědomí
 informaci o projektu rekonstrukce stravovacího pavilonu
a výdejen ve fázi dokončení projektové dokumentace ke
stavebnímu a územnímu řízení. Celková investice do těchto
objektů bude činit řádově 68 mil. Kč s tím, že projekt bude
realizován za předpokladu získání dotace ze státního rozpočtu, eventuálně z jiných dotačních zdrojů. Navržený projekt
by měl kompletně řešit stravování všech školských zařízení
ve městě včetně zásobování DPS.
 informaci o rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve
věci sporu s firmou TOMBO s.r.o.Choceň.

Zpravodaj města

ze dne 3. 4. 2007 (č.9/15/2007)
RM souhlasí
 s vyvěšením záměru na pronájem víceúčelového sportoviště
 se jmenováním p.Oldřicha Luňáčka, do představenstva BD
Jungmannova, Kostelec nad Orlicí, a to jako zákonného zástupce města
 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku – zahrady parc.č. 3964/3 o výměře 314 m2 v k.ú. Kostelec nad Orlicí,
lokalita Štědrá na dobu určitou s účinnosti od 4.4.2007 do
3.4.2012
 s konáním XVII. Setkání Kostelců v roce 2008 v Kostelci nad
Orlicí
 s přidělením bytů v DPS, Frošova čp. 763 panu Jaroslavu
Bílkovi, trvale bytem Kostelecká Lhota 20 na dobu určitou
od 4.4.2007 do 31.12.2007 a paní Vlastě Johanidesové, trvale
bytem Kostelec nad Orlicí na dobu určitou počínaje dnem
předání bytu Technickým službám do 31.12.2007.
 s podnájmem v bytě č. D1 v ulici K Tabulkám 1451 a to na
dobu určitou od 1. dubna 2007 do 31. března 2008
 s přesunem termínu jednání zastupitelstva na 16. října 2007
vzhledem ke konání celostátní akce Svazu postižených civilizačními chorobami pořádané v původním termínu jednání
zastupitelstva 15. října 2007 v prostorách SK Rabštejn
RM nesouhlasí
 s finančním příspěvkem na zpevnění městské příjezdové
cesty v ulici Erbenova
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu Františku Lagronovi
RM schvaluje
 uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi městem
Kostelec nad Orlicí a firmou SAB Group s. r. o. Kostelec
nad Orlicí jako nájemcem Střediska regionálního rozvoje
- Kasárna v Kostelci nad Orlicí s tím, že z nájemní smlouvy
budou vyjmuty objekt bývalé kotelny s uhelnou p.č. 2345/31
(519 m2) o a okolní prostranství z pozemku parc. č. 2345/40
o výměře 2425 m2, které budou sloužit pro vybudování skateparku a pro další volnočasové aktivity mládeže.
 uzavření nájemní smlouvy na byt č.19 v čp. 1459, ulice Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 3.4.2009
s účinností od 4.4.2007 a to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu
 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu OSV (položka
sociální služby) ve výši 20.000,- Kč Občanskému sdružení
Brouček se sídlem Okružní 477, Solnice na zajištění mzdových nákladů pro administrativně pedagogickou pracovnici.
 změnu ceníku hlášení městského rozhlasu v následující
skladbě: komerční hlášení 100,00 Kč/hlášení, mimořádné
hlášení 300,00 Kč/hlášení. Hlášení bude vysíláno pravidelně
v pondělí, středu a pátek, vždy od 16:30 hodin.
 předfinancování studijní cesty 11 osob ve výši celkových
předpokládaných nákladů Kč 159 400,--, které budou městu
ve stoprocentní výši proplaceny po odevzdání dokladů spojených s realizací cesty v 1. polovině roku 2007.
 účast Ing. Červinkové, J. Šedy a Ing. Kotoučové na zahraniční studijní cestě.
RM neschvaluje
 vrácení slevy 5% při prodeji bytové jednotky 1077/2
RM bere na vědomí
 zápis č. 1/2007 z jednání komise pro výchovu a vzdělávání
RM ukládá
 ekonomickému a majetkovému odboru zajistit zpevnění cesty
kamenivem získaným při bagrování nánosů v řece Divoká
Orlice

Zpravodaj města

str. 5

Květen 2007

INFORMACE Z RADNICE
SBĚR A SVOZ DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V ROCE 2007
Vážení občané,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností
EKOPART s.r.o. oznamuje, že proběhne
jarní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu
na území města Kostelce nad Orlicí a to:

v pátek 11. května a v sobotu 12. května 2007
Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem.
Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad
odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla
a uložen v tomto vozidle.
!Odpad nesmí být na těchto zastávkách
předem volně odkládán!
Sbírat se budou následující odpady:
znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů,
zaolejované hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky,
plechovky od barev, plast. nádoby od olejů a postřiků, upotřebené
(vyjeté) oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika apod.

Svozový harmonogram
1. svozová trasa: v pátek 11. května
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
1.
Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)
15:00 – 15:20
2.
Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)
15:30 – 15:50
3.
U výdejny plynu (ul. Pelclova)
16:00 – 16:20
4.
U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)
16:30 – 16:50
5.
U trafostanice (ul. Proškova)
17:00 – 17:20
6.
Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)
17:30 – 17:50
7.
U firmy Renovak (ul. Trávnická)
18:00 – 18:20
2. svozová trasa: v sobotu 12. května
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
1.
Skála - náměstíčko
9:00 – 9:20
2.
Kostelecká Lhota - dolní (u čp. 81)
9:30 – 9:50
3.
Kostelecká Lhota - horní (u prodejny) 10:00 – 10:20
4.
Koryta - odbočka ke hřišti
10:30 – 10:50
5.
Kozodry - náměstíčko
11:00 – 11:20
V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány
zářivky, výbojky a nefunkční elektrospotřebiče – ledničky,
mrazničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače,
pračky, kuchyňské roboty apod. Tyto je možné bezplatně
odevzdat po celý rok v areálu Technických služeb Kostelec
nad Orlicí, s. r. o.
Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder.
Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout
předem na adrese: EKOPART s.r.o., Merklovice 3, 517 54
Vamberk, tel.: 494 54 15 22, fax.: 494 54 40 14 a bude proveden
za úplatu.
POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Případné dotazy Vám zodpoví na ekonomickém a majetkovém
odboru - tel.: 494 337 286 (pí Černohorská).
Město Kostelec nad Orlicí

POUŽITÉ ZÁŘIVKY
DO POPELNICE NEPATŘÍ
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do popelnice
(kontejneru) se směsným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné
látky.
Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení z domácností
zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL a ELEKTROWIN, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců
elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí.
Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý
proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím
sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování
a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky, od ostatního odpadu, který končí na
skládkách nebo ve spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které
nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od
srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny.
Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu
spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční
zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného
odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Kostelec nad
Orlicí uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly na
sběrné místo v areálu Technických služeb umístěny speciální
kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité
světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří
elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské
činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod). Světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené.
Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je
likviduje za poplatek jako odpad.
EKOLAMP městu přispívá na náklady provozu sběrného místa
a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město
ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Tyto peníze pak město
investuje do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně.
M. Č. Ekonomický a majetkový odbor
EKOLAMP s.r.o.

SHÁNÍM RODINNÝ DŮM
v Kostelci n. O., může být k rekonstrukci.
Tel.: 602 121 807

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
pohledy a obálky, celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti,nejvyšší možné ceny.

Informace na tel.: 724 229 292
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PROVOZ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
Rozhodnutím rady města ze dne 3. dubna 2007 došlo ke změně v cenách za hlášení městského rozhlasu a také ke stanovení
stálého vysílacího času městského rozhlasu. Městský rozhlas bude
vysílat pravidelně v pondělí, středu a pátek vždy v 16:30 hodin.
Cena za jedno hlášení je 100,00 Kč. Pokud bude požadováno
hlášení městského rozhlasu mimo stanovený čas, zákazník zaplatí
za jedno hlášení 300,00 Kč. Služba je poskytována na sekretariátě
městského úřadu.

Firma Mika sport
Nabízí prodej a servis
kolečkových bruslí
Tenisové rakety, výplety
a vyplétání raket

STAROSTKA MĚSTA

!!! NOVĚ !!!

KOSTELEC NAD ORLICÍ
zve občany města na

PRODEJ FITNESS
POSILOVACÍCH STROJŮ

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
v pondělí dne 28. 5. 2007
ve SK Rabštejn od 18,00 hodin
Program jednání:

Výsledek inventarizace majetku města
Činnost RM
Zpráva o činnosti MLK, s. r. o.
Zpráva o činnosti MÚ za rok 2006

AK

rotopedy, cyklotrenažéry,
eliptické rotopedy,
běžecké pásy,
posilovací věže
a lavice

CE

INFORMACE PRO OBČANY
ROZPIS SLUŽEB
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2007
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
datum
služby

jméno lékaře

08.00 - 12.00 hod.
adresa ordinace

telefon

1.5.

MUDr. Marie Havlová

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

5.5.

MUDr. Lenka Hlavsová

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

6.5.

MUDr. Eva Hrbáčová

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

8.5.

MUDr. Marie Čapková

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

12.5.

MUDr. Blanka Kahlerová

J. Pitry 448, Opočno

494 667 123

13.5.

MUDr. Kateřina Kašková

Kvasiny 145

494 596 174

19.5.

MUDr. Dagmar Kašparová

Voříškova 169, Vamberk

494 541 663

20.5.

MUDr. Helena Kašparová

Smetanovo nábř. 334, Vamberk

494 501 711

26.5.

MUDr. Bořivoj Lehký

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

27.5.

MUDr. Jiří Zdeňka

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

2.6.

MUDr. Ludmila Malátková

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

3.6.

MUDr. Eva Nentvichová

K.Michla 942, Dobruška

494 623 775
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PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU
Na červen a srpen připravujeme výstavu
pod názvem Zámecký park po celý rok v amatérských fotografiích. Pokud rádi fotografujete a máte snímky, které byste chtěli ukázat
ostatním, můžete i Vy přispět do fondu této
výstavy. Oslovujeme pouze amatérské fotografy. Na shromáždění foto máme ale čas jen do
15.5.2007!
Kontakty: Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Lenka Libotovská, tel. 605 258 397

POBYTOVÉ STŘEDISKO KOSTELEC N. ORL.
Kdo je to uprchlík a jak dlouho může být
v uprchlickém táboře? Častá otázka, která vyžaduje přesnou odpověď: uprchlík (neboli běženec) je
jakýkoli člověk, který opustil zemi trvalého pobytu
kvůli politické či náboženské nesvobodě, pronásledování, válce nebo vinou jiné příčiny znemožňující normální život. Klientem pobytového střediska se taková osoba může stát až
poté, co podá (obvykle bezprostředně po přechodu hranic do ČR)
žádost o udělení mezinárodní ochrany (azylu) v ČR. Obyčejný
uprchlík se v té chvíli stává „žadatelem o udělení mezinárodní
ochrany“ a může užívat určitých služeb, které je stát ze zákona
povinen takovým osobám poskytovat (ubytování, finanční příspěvek na stravu a hygienu), a to tak dlouho, dokud probíhá jeho
azylová procedura. Ta končí buď udělením azylu (mezinárodní
ochrany), nebo definitivním zamítnutím žádosti. Azyl je udělen
pouze malému množství žadatelů (něco přes 5 %), proti zamítnutí žádosti může žadatel podat odvolání - žalobu ke krajskému
soudu, který po přelíčení rozhodnutí o neudělení azylu buď zruší
(žadatel se tedy vrací na začátek a čeká znovu na rozhodnutí
o své žádosti o azyl), nebo potvrdí. Proti soudnímu verdiktu je
možné podat tzv. kasační stížnost k Nejvyššímu soudu, nicméně
právo uprchlíka využít ubytování v Pobytovém středisku zaniká.
Délka popsané procedury (doba přezkoumávání žádosti o udělení
mezinárodní ochrany) je individuální a závisí jak na zemi původu
žadatele, tak na uvedených důvodech žádosti. Vyjádření obdrží
uprchlík zpravidla do šesti měsíců od podání žádosti, nezřídka se
však doba procedury protáhne i na několik let.

PÁLENÍ ODPADŮ A VYPALOVÁNÍ TRÁVY
S blížícím se jarem se pomalu přibližuje i čas, kdy vyvrcholí
práce na našich zahrádkách, zahradách, sadech i parcích. Kromě
té příjemnější stránky v podobě setby budoucí úrody u produkčních zahrádek, je výsledkem jarních prací a aktivit poměrně
velké množství materiálu, jako jsou např. shrabky z trávníků,
listí, větve z prořezu stromů a keřů. Tento materiál se většinou
na zahradách dále nevyužívá a převažuje potřeba a snaha se ho
nějakým způsobem zbavit. Bohužel stále velmi zažité a na první
pohled jednoduché je jeho spálení. Zelená hmota však bývá
většinou vlhká a mokrá, což spolu v kombinaci se způsobem,
jakým se spaluje (podpálení větší hromady, ve které má hořící
hmota špatný přísun kyslíku, jež je nezbytný k dobrému spalování) a špatnými rozptylovými podmínkami, které jsou poměrně
obvyklé, přináší problémy v podobě nepříjemného kouře a zápachu, obtěžujícího okolí. Pokud k tomu přidáme ještě skutečnost,
že vlhký materiál hoří (nebo často spíše doutná) pomalu, a tudíž
dlouho, je tento způsob likvidace odpadu ze zeleně zdrojem
oprávněných stížností obyvatel města.
Je proto třeba poukázat na skutečnost, že takovéto odstraňování odpadů je nejen nepříjemné pro okolí, ale je i v rozporu
se zákonem o odpadech, a obecně závaznou vyhláškou města,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Uvedená vyhláška řeší
i problematiku odpadů ze zeleně a ukládá občanům povinnost
odkládat odpady ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů
ve sběrném dvoře na TS. Vzhledem k možnostem využití této
nabídky, nemá pálení odpadů ze zeleně žádné opodstatnění
a porušení zákona nebo obecně závazné vyhlášky je pak posuzováno jako přestupek, sankcionovaný dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích.
Dalším rizikem, které nastává při vypalování trávy, je nebezpečí jak velkých škod, tak i ohrožení života. Toto je spojené s rizikem, že dojde k výjezdu hasičů a při vyšetření pachatele i jeho
zákonný finanční postih.
Paulus Petr, Velitel MP

ALUZIE

Miroslav Mareš

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, SUZ MV ČR

THERM

Ptáèkova 963, Kostelec n. O.

aluzie všech typù a provedení
markýzy na zastínìní teras a balkonù
èalounìní dveøí koenkou - na místì
látkové a døevìné rolety
VELUX - aluzie a rolety
tìsnìní oken
venkovní rolety
sítì proti hmyzu
Tel./fax: 494 322 727
Mobil: 602 455 881

Pravidelně vás informujeme o sportovních a volnočasových
aktivitách klientů PoS. Důraz je kladen především na integraci
cizinců do českého prostředí. 18. dubna proběhl již tradiční volejbalový turnaj družstev PoS a středních škol regionu. Dětské centum PoS rozvíjí spolupráci s místní mateřskou školou. K integraci
přispívá i poznávání českých tradic jako je vynášení Morany nebo
seznámení s velikonočními zvyky (děti z PoS se účastnily velikonočního vyrábění v Církevní ZŠ v Borohrádku).
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Jednotka vyjela na požár kontejneru na odpad
ve firmě Rojek a.s., na likvidaci použit jeden vysokotlaký proud.Příčina požáru je v šetření Policie ČR a hasičů.

C, zásah probíhal v dýchací technice. Škoda
způsobená požárem 700 000.-Kč., uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 700 000,- Kč.
Příčina požáru je v šetření Policie ČR a
hasičů. Povolané jednotky: PS Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Vamberk, JSDH Slatina
nad Zdobnicí, JSDH Rybná nad Zdobnicí, JSDH Kostelec nad
Orlicí, JSDH Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice.

Sobota 14.04.2007
15:08:48 - Požár lesa

Pondělí 09.04.2007
22:17:47 - Požár budovy

Jednalo se o požár lesního porostu o rozloze 50x50m.Byly nasazeny dva proudy C.Hmotná škoda odhadnuta na 4000 kč.

Jednalo se o požár zchátralé budovy bývalé koželužny. Nasazeny
byly tři proudy C a výšková technika. Škoda nevznikla, příčina
požáru je v šetření Policie ČR a hasičů. Zúčastněné jednotky:
PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Týniště nad Orlicí, JSDH
Častolovice, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Borohrádek,
JSDH Třebechovice pod Orebem.

ZE ZÁPISNÍKU VELITELE …
Pondělí 16.04.2007
20:56:50 - Požár kontejneru

Úterý 10.04.2007
15:57:56 - Vyproštění prasete
K technické pomoci při vyproštění 150 Kg březí prasnice, která
spadla do sklepa, byla vyslána výjezdová jednotka kosteleckých
hasičů. Na místě události hasiči spolupracovali s přivolaným
veterinářem, který zvíře uklidnil z důvodu snazší manipulace při
vyprošťování. K vyproštění byly použity popruhy a naviják. Zvíře
neutrpělo žádná vážná zranění.
Úterý 10.04.2007
01:51:52 - Požár chaty
Požár chaty na ploše 6x5 metrů, z důvodu nepřístupného terénu
byla zbudována dálková doprava vody a nasazeny čtyři proudy

Čtvrtek 05.04.2007
08:32:47 - Požár
Na OPIS ÚO RK nahlášen kouř vycházející ze zavřeného bytu ve
Štefánikově ulici 1148 v Kostelci nad Orlicí. Jednalo so o spálené
maso na sporáku. Hrnec z plotýnky odstraněn před příjezdem
jednotek. JPO na místě provedly odvětrání bytu. Použitá technika Tatra 815 CAS K24 (obsazení 5+1).
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY
Na měsíc květen a další období jsme si pro Vás připravili krásné
publikace, cyklomapy, katalog ubytovatelů a další materiály
Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko.
Dále nabízíme turistické známky města Kostelec nad Orlicí,
poutního místa Homol a výroční turistickou známku a odznaky
k 10. setkání skautských sběratelů a tradiční sortiment materiálů
a upomínkových předmětů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA CESTOVNÍ AGENTURY
V REGIONÁLNÍM TURISTICKÉM
A INFORMAČNÍM CENTRU
Sleva 20% pro seniory nad 55 let
Na zájezdy po Čechách a Slovensku

Slevy 4 000 – 10 000 Kč
Na vybrané skupinové zájezdy

Cena od 3 990,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V MĚSÍCI KVĚTNU
03.05.2007 v 19:00 hodin (Čt):
Pardubice, Radnice - hudební sál
NEŽ RŮŽE ZKAMENÍ
Pardubické hudební jaro - festival 150.00 Kč
09.05.2007 v 19:00 hodin (St):
Pardubice, KD Hronovická ul.
PÍSNĚ A TANCE PĚTI STOLETÍ
Pardubické hudební jaro Festival 150.00 Kč
24.05.2007 v 19:00 hodin (Čt):
Pardubice, Radnice - hudební sál
KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Dialogy s harfou - koncert 100.00 Kč

Na vybrané zájezdy do Řecka

Speciální ceny pro rodiny s dětmi od 3 744 Kč
Hotel Ruskamen-Chorvatsko

„Lázně za babku“ – již od 1980,- Kč za týden
Vybrané termální lázně na Slovensku

Týden v Tunisku již od 11 000,- Kč
HLEDÁTE NĚCO SPECIÁLNÍHO?
Nabízíme horolezecké víkendy na Vysočině
už od 1280,- Kč
a speciální tábory pro děti každého věku
již od 2500,- Kč.
PŘI OBJEDNÁNÍ DOVOLENÉ V NAŠÍ AGENTUŘE
PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENÝ MALÝ DÁREK

Zpravodaj města
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Kontakt:
Regionální turistické a informační centrum, o. p. s.
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494 337 261, Fax: 494 337 262
E-mail: rtic@muko.cz,
web: www.rtic.kostelecno.cz
www.orlickehory-cz.info
Otevírací doba: Po – Pá:
So - Ne:

9:00 – 16:00
Zavřeno

NA KOLE REGIONEM ORLICE
ZA KRÁSAMI VENKOVA
Dne 7. 4. 2007 se konal již druhý ročník otevírání cyklosezony pod názvem „Na kole regionem Orlice- za krásami venkova.“
Tuto každoročně úspěšnější akci pořádal DSO Orlice ve spolupráci s RTIC v Kostelci nad Orlicí. Na startu se v 9 hodin ráno
sešlo okolo 80 cyklistů všeho věku a na trase dlouhé cca 35 km se
k nim přidali další. Celá trasa byla ukončena v Kostelecké Lhotě
Na Penaltě, kde zahrála country kapela a také bylo možné zhlédnout zápas fotbalistů z Kostelecké Lhoty a Dobrušky.

Díky nadšencům, kteří se této akce účastnili a dalším, kteří se
k nim jak doufáme připojí, pro Vás snad i příští ročník připravíme
opět zajímavou trasu.
Jana Židová

ZAUJALO NÁS
ROZHOVOR
S PANEM FRANTIŠKEM KINSKÝM
Při své práci se setkávám s četnými dotazy, které se týkají
budoucnosti kosteleckých zámků a zámeckého parku. Obrátila
jsem se proto na osobu nejpovolanější, pana Františka Kinského
a položila mu tyto otázky:
Prozraďte nám prosím Vaše nejbližší záměry s Novým zámkem a zámeckým parkem ?
Jaké jsou mé záměry? Jednoduché. Nejdřív dodělat zámek.
Dodělat neznamená ho zdevastovat tak, jak se ho pokoušel „dodělat“ někdo v časech už minulých, ale dokončit rozsáhlou rekonstrukci. A je to rekonstrukce opravdu zásadní . Tedy správně
oprava. Ono to v podstatě znamená totéž, ale v „účtařině“ jsou to
zásadně rozdílné termíny. Zvenku se zdá, že se roky nic neděje,
ale pod střechou a za okny se děje, a hodně. Dokonce už je to
vidět i prostým okem, když vstoupíte.
Vlastně mám v úmyslu, pokud při něm zůstanu, uspořádat v létě
zase den otevřených dveří, aby se mohli ti, co je to zajímá, podívat, co se od poslední podobné události s domem stalo. Pokud
to nebude v létě, bude to prostě později. Třeba uspořádáme,
mimo závěrečného koncertu, jedno koncertní vystoupení v rámci
Tůmova festivalu uvnitř zámku v tak zvaném zrcadlovém sále.
Pak by se mohli návštěvníci podívat , jak oprava pokročila. Takže
to jsou mé nejbližší plány s objektem Nového zámku.
A park? Ten zatím hlavně udržet, aby zůstal tak krásný jako je.
V zádech už tuším, co mě čeká v budoucnu. Park stárne a bude
potřebovat postupnou a velmi citlivou revitalizaci. Ale všechno
postupně.
A co Vaše vzdálenější plány s těmito objekty ?
Plánů je mnoho, ale kde na ně vzít , to je velký problém! Objekt
zámku bude sloužit částečně jako muzeum. V rámci toho chystám různá malá drobná expoziční překvapení. Chystat neznamená, že budou. Nezávisí vše jen na mně.
Jinak musí objekt žít i současností. Výstavy, koncerty, přednášky,

pronájmy pro slavnostní setkání, pronájmy pro uzavřené společnosti.
Samozřejmě svatby, pokud bude mít někdo zájem. Už jsme vloni
jednu měli. Ještě tu bylo staveniště. Konala se na terase zámku
s výhledem na jezírka a z doslechu vím, že se velmi vydařila.
I letos se v zámeckém v parku svatby konají.
Slyšela jsem, že poskytnete našemu městu prostory, které by mohly být
využívány k výstavní činnosti. Je to pravda ?
Je to pravda. Dohodl jsem se s paní starostkou, že mohu městu
poskytnout určité prostory, kde by se mohly nainstalovat některé
významné materiály ze sbírek, před mnoha lety zrušeného muzea
města Kostelce.
Co se Vám již podařilo, co se daří a s čím máte největší potíže ?
Nevím, co se mi opravdu podařilo. Víte, já se nerad chválím,
pořád mám pocit, že se mi i to, co dobře dopadlo, mohlo povést
ještě mnohem lépe.
Takže nevím. Opravdu. A, už vím. Děti se mi podařily. A s čím
mám potíže? Snad jen s nedostatkem peněz, abych mohl s věcmi,
které bych pak mohl uvádět jako podařené, pohnout mnohem
rychleji.
Co se Vám líbí na našem městě a co byste rád změnil ?
Zvláštní otázka. Já se tu narodil. Pak mě odtud život odvál. Jezdil
jsem sem za dědečkem. Rád, moc rád. A pak jsem se sem zase
po letech vrátil.
Takže já nemohu jednoduše odpovědět. Líbí se mi jeho poloha,
okolí. Mám rád zvlněnou krajinu. Vždy se mají oči o co opřít.
A Kostelec je hezké město, se všemi přednostmi, klady i neduhy
času, kterými prošel.
Existuje něco, co Vás pozitivně dobíjí , odkud čerpáte energii ke své
práci ?
Mě dobíjí nedostatek času. Dal jsem si hodně úkolů a bez tohoto
Damoklova meče bych nic neudělal.
Prozraďte nám prosím, z čeho jste měl v poslední době největší radost
a co Vás naopak velmi zklamalo ?
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Radost mám ze svých vnoučat. Dva bezva kluci. A že by mě něco
mělo zklamat? Mě jen tak někdo nebo něco nedostane. Ale jedna
věc mě dostala. Začali jsme s pokládkou parket v Novém zámku.
Léta jsem koukal na beton a on na mě svou beznadějnou šedí. Až
jednou jsem vešel do domu na pravidelnou kontrolu a na zmíněném betonu leželo několik prvních čtverců parket. V té chvíli mě
uvnitř, hluboko ve mně, zalil pocit opravdové radosti. Konečně
jsme zase o pořádný kus pokročili.
Které vlastnosti člověka si vážíte nejvíce ?
Moudrosti.
Kterou byste člověku do vínku nedal?
Blbost. Omezenost. Závist. .
Je něco, co Vás znovu a znovu překvapuje ?
Ať pozitivně nebo negativně ?
Už jsem tu na tom světě nějaký čas. Sice v porovnání s věkem
svého dědečka, zemřel v 97. roce svého věku, i otce, bude mu 94,
jsem ještě mládeneček, ale už mě zas tak moc věcí nepřekvapí.
Ani v jednom směru.
Existuje otázka, kterou byste rád zodpověděl a já Vám ji nepoložila ?
Na co jste se mě zeptala, na to jsem odpověděl. Sám se ptám toho, koho vidím každé ráno, když se podívám do zrcadla: „Tak co
budeme dneska dělat? Půjdeme si zahrát tenis, golf, projedeme
se na kole?“ A vždycky si dám stejnou odpověď: „Nech si zajít
panský choutky a šupej do kanceláře něco dělat. Čeká tam na
tebe práce.“

Pane Kinský, myslím si, že tohle je úžasná tečka za naším rozhovorem.
Děkuji Vám za Váš čas a odpovědi. Přeji Vám do dalších projektů hodně
úspěchů a Vám osobně hodně štěstí.
Lenka Libotovská

NÁVŠTĚVA STŘEDISKA ÚSP
V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ
Dne 21. března 2007 navštívilo 9 členů II. pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb nově otevřené středisko
Ústavu sociální péče Opočno v Českém Meziříčí.
Jde o dva dvojdomky v okrajové části obce pro celkem 36 klientek s mírným mentálním postižením, které byly přestěhované
z bývalého kláštera v Opočně.
Nové zařízení postavené firmou Skanska bylo přijato, jak
personálem (1+14 pracovníků), tak samotnými klientkami velmi
kladně. Prostředí a vybavení objektu navozuje rodinnou atmosféru, pocit klidu a bezpečí a podněcuje klientky k aktivnímu zapojení do činností spojených s chodem domácnosti. Přiměřeným
způsobem je tak rozvíjena jejich soběstačnost.

Zpravodaj města

Jedno i dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
prostorná společenská místnost, zimní zahrada, terasa a vybavená
kuchyň rovněž zlepšily standard bydlení a spokojenost uživatelek.
V těchto týdnech je dokončován obdobný objekt sociálního
bydlení v Přepychách – do tohoto objektu se nastěhuje další
skupina z Opočna. Klientky vyžadující celodenní péči se pak
přestěhují do nové centrální budovy ÚSP nedaleko Opočenské
mlékárny. Bývalý klášter bude ještě přechodně využit pro klienty
z ÚSP Rokytnice v Orlických horách, kde proběhne připravovaná rekonstrukce. Po jejím dokončení budou objekty bývalého
kláštera uvolněny.
Děkujeme panu Mgr. Vašíčkovi, řediteli DD Borohrádek, za
zprostředkování návštěvy a za zajištění dopravy členů komunitního plánování.
Ing. Josef Stehlík
člen II. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb

Zpravodaj města
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY
Martina Štěrbu
Natálii Andělovou

Vojtěcha Forche
Petra Juhase

Rodičům srdečně blahopřejeme!

JUBILEA ČLENŮ KLUBU DŮCHODCŮ
A OBČANŮ MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
V KVĚTNU 2007
70 let oslaví

Josef Bolehovský

75 let oslaví

Helena Chaloupková
Květuše Fryčová

80 let oslaví

Zdeněk Suchánek
Josef Hrdina
Jan Muthsam

85 let oslaví
95 let oslaví

Oldřich Šabata
Božena Žáčková

Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví, hodně
štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody !

Zámek Častolovice
Jiří Hendrych - Věra Pfeiferová
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem !

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Marie Slaninová
* 1907
Marie Homolková
* 1931
Zdena Novotná
* 1935
Vlasta Valcová
* 1930
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout bezplatné
zveřejnění narození Vašeho dítěte či Vašeho životního jubilea
v této rubrice Kosteleckého zpravodaje. Budete - li mít zájem
o zveřejnění, můžete si vyzvednout potřebný formulář na městském úřadě, odboru školství, kultury a tělovýchovy, nebo Vám
jej zašleme na vaši adresu. Bližší informace na tel. č. 494 337 284,
e-mail: sslezakova@muko.cz. Vyplněný formulář můžete odeslat
poštou, nebo jej můžete vhodit do schránky umístěné na vchodových dveřích budovy A městského úřadu nejpozději do 15.
dne v příslušném měsíci na adresu: Městský úřad, Palackého
náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí.

SŇATEK UZAVŘELI
Kostelec nad Orlicí
Miroslav Piskora - Khishgee Urtbayarová

KOUPÍM R E K R E A Č N Í C H A L U P U
NEBO CHATU
do 10 km od Kostelce n. O. Tel.: 602 762 770

Výhradní zastoupení Allianz
pojišĢovny, a.s.
poradenství a uzavírání pojistných smluv
• kapitálové životní pojištČní – Ĝada rizikových pĜipojištČní, velmi solidní
nezdanČné výnosy, daĖovČ odeþitatelné

• dČtské bezkonkurenþní investiþní pojištČní PASTELKA– Ĝada
pĜipojištČní-úraz,závažná onemocnČní,pobyt v nemocnici, solidní nezdanČné zhodnocení, až 4
dČti s kýmkoliv (rodiþe,prarodiþe,pĜíbuzní i cizí pojistník)
• investiþní pojištČní – Vaše úrokovČ velmi výhodná vkladní knížka-spojuje
výhody investování do podílových fondĤ a daĖové výhody životního pojištČní. Možnost
mimoĜádných vkladĤ a výbČrĤ, jednorázového vkladu. VýnosovČ velmi výhodné.
Studentinvest – ocenČný pojistný produkt roku 2004-možnost výhodného celoroþního
cestovního pojištČní pobytu v cizinČ (studium, praxe, atd.). Jsme jediná pojišĢovna, která
toto poskytuje.
• pojištČní majetku – výteþné pojištČní rodinných domĤ, bytĤ, domácností,
rekr.objektĤ- zlodČje sice nechytáme ani jim nesekáme ruce, ale škodu Vám plnČ a rychle
nahradíme
• autopojištČní – špiþkové povinné ruþení s nadstandardními asistenþními službami,
v nejlevnČjším regionu a pro Ĝidiþe nad 40 let a podnikatele se slevou 10 % a možností
získat další slevu až 11 % pĜi spoluúþasti, výhodné havarijní pojištČní i pro ojetá vozidla
• rizikové a úrazové pojištČní– úraz, úvČr
• cestovní pojištČní – standartní cest.pojištČní s nadstandartními asistenþními
službami a výraznou slevou

• penzijní pĜipojištČní se státním pĜíspČvkem a podíly na zisku, zdarma
úrazové pojištČní a bonus pĜi pĜechodu z jiného fondu – 2 %
z prostĜedkĤ pĜevedených z pĜedchozího fondu

• komplexní a souhrnné pojištČní podnikatelĤ – nemovitý a movitý
majetek, profesní odpovČdnost, pojištČní nákladu, skladové zásoby

R e a l i t n í k a n c e l á Ĝ - Miloš Š a f r á n e k
Kostelec nad Orlicí, Pod Branou 249 (DĤm zahrádkáĜĤ)
SchĤzku, prosím, dohodnČte pĜedem na tel. :

603 777 404 nebo 494 323 144
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KULTURA
SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 36, PSČ 517 41
Tel.: 494 321 588
PROGRAM KVĚTEN 2007
2. KVĚTEN 2007
19,30 hodin

TRAVESTI SHOW
SKUPINY
SCREAMERS - PRAHA
V pořadu: „NAROZENINY – DESET LET SKUPINY
SCREAMERS“ – parodie a imitace známých zpěvaček
3. KVĚTEN 2007
15,00 hodin

89. SEŠLOST-BESEDA
S REPREZENTAČNÍM
TRENÉREM V ODBÍJENÉ
PhDr. Zdeňkem HANÍKEM
Pořádá SPORT-CLUB-SENIOR Kostelec nad Orlicí
8. KVĚTEN 2007
BÍLÍ ANDĚLÉ PIJÍ
19,30 hodin
TESAVELU
Repríza divadelní hry Josefa Tejkla v podání divadelního souboru „ČERNÍ ŠVIHÁCI“ Kostelec nad Orlicí.
9. KVĚTEN 2007
RALLYE DAKAR 2007
19,00 hodin
beseda s účastníkem závodů kamiónů ing. Vojtou Morávkem.
12. KVĚTEN 2007
21,00 hodin

Koncert skupin
U NÁS – houslový rock
3 PLAY – poslechový jazzrock
G-POINT FUNkCTION

18. KVĚTEN 2007
Koncertní show:
19,30 hodin
“THE BEATLES STORY“
Účinkují: THE BEATLES REVIVAL Z KLADNA.
V loňském roce skupina odehrála 162 koncertů pro diváky po
celé Evropě.“Kluci“ odehráli desítky show v prestižních divadlech a kulturních centrech, vystoupili v téměř dvaceti televizních pořadech v různých evropských televizích. V letošním byl
TheBeatles Revival z Kladna byl pozván na srpen do anglického Liverpoolu, aby zahrál na 50. výročí Cavern Clubu – nejslavnějšího klubu světa! A zároveň aby zahrál na městských slavnostech u příležitosti 800.výročí založení města Liverpoolu…
25. KVĚTEN 2007
19,30 hodin

Tirso de Molina:
SEVILSKÝ SVŮDCE
aneb KAMENNÝ ŠKLEB
Zanechte naděje, kdo vstupujete aneb dřív než skončí komedie.. Divadelní klub Českokrumlovská scéna, PIKI Volyně
a Černí šviháci Kostelec nad Orlicí. Překlad V. Mikeš, úprava“
R. Vápeník, M. Klíma, R. Pácl, režie: R. Vápeník. Hrají: M. Perger
st., J. Procházková, M. Heidenreichová, A. Fárová, V. Koželuhová,
D. Návara, R. Mařík, J. Vozábal, J. Kubeš…
5. ČERVEN 2007
PAVOUČEK PRO ŠTĚSTÍ
19,30 hodin
„Alespoň tady na těch prknech zvítězila láska nad penězi“…
Lidový muzikál uvádí Divadelní soubor Jirásek Týniště nad
Orlicí. Libreto (na motivy povídky L. Stroupežnického) a texty písní:
Miloň Čepelka, hudba: František Živný.
VSTUPENKY LZE OBJEDNAT:
osobně
telefonicky: 494 321 588
e-mail: rabstejn@wo.cz

KINO RABŠTEJN KOSTELEC NAD ORLICÍ
KVĚTEN 2007
KVĚTEN
3. 5. 2007
DREAMGIRLS
19,30 hodin
Muzikál o soulové hudbě i temném zákulisí showbyznysu natočil
scenárista Chicaga. Film USA – české titulky. Hrají: Betonce
Knowles. Jamie Foxx, Eddie Murény, Danny Glover… Mládeži
přístupné od 12 let. Režie: Bill Condon.
6. 5. 2007
PAST NA ŽRALOKA
16,00 a 18,00 hodin
Rybička – kluk – se přestěhuje na nový korálový útes. Potká rybí
slečnu, krásnou Cordelii, která má ale hodně zubatého nápadníka. Dokáže získat lásku své vyvolené a zároveň ji i útes ochránit
před divokým žralokem? Animovaný film USA/Korea. Česká
verze. Režie:Howard E.Baker,John Fox.
11. 5. 2007
ROCKY BALBOA
19,00 hodin
Pošesté a naposledy klobouček, tepláky, běh po schodech a boxerský mač století… Scénář, režie a hlavní role: Sylvester Stallone.
Drama USA – české titulky. Mládeži přístupné.
13. 5. 2007
PRÁZDNINY PANA BEANA
19,00 hodin
Původně chtěl pan Bean (Rowan Atkinson) na Francouzské riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár dní si odpočinout. Život
tohoto škodolibého smolaře ani mimo hranice Velké Británie
nijak nešetří, a tak se pohodová cesta změní v sérii zmatků,
nehod a katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho velmi peprného prázdninového deníčku na filmovém festivalu v Cannes.
Komedie VB – české titulky. Režie: Steve Bendelack. Mládeži
přístupné. Dále hrají: Jean Rochefort, Karel Roden, Willem
Dafoe, Max Baldry…
17. 5. 2007
300“ BITVA U THERMOPYL
19,00 hodin
Film vychází ze stejnojmenného komiksu, který je dravým
převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl, kde spartský král
Leonidas a jeho 300věrných bojovníků utká s mnohonásobnou
přesilou Peršanů pod vedením krále Xerxa…Věčnou slávu mají
na dosah ruky… Historický film USA – české titulky. Mládeži přístupné od 12 let. Režie: Zack Snyder. Hrají: Gepard Hitler,Lena
Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan…
20. 5. 2007
RANDE MĚSÍCE
19,00 hodin
Vyhlášená kráska supermarketu se rozhodne, že půjde na rande se zaměstnancem měsíce. Dva největší rivalové – flákač
a dříč – spolu začnou soupeřit o lákavou odměnou… Komedie
USA – české titulky. Hrají: Jessica Simpson, Dane Cook Efren
Ramirez, Dax Shepard… Režie: Greg Coolidge. Mládeži přístupné od 12 let.
24. 5. 2007
GOYOVY PŘÍZRAKY
19,30 hodin
Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi
a jeho múzy Ines… Drama USA/Španělsko/ČR – české titulky.
Mládeži přístupné od 15 let. Režie: Miloš Forman. Hrají“ Javier
Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard…

Zpravodaj města
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27. 5. 2007
MAHARAL – TAJEMSTVÍ
16,00 a 18.00 hodin
TALISMANU
22.srpna 1609 umírá pražský rabín Lów. Dva významní muži, astrolog Jan Keller a předseda židovské obce dajan Jicchak Kohen od
umírajícího dostanou polovinu talismanu, jehož opětné složení by
držitele přivedlo k obrovskému pokladu… Rok 1941. Major Abel
Rosenberg zachraňuje před gestapem vzácnou knihu Via Lucis,
která je dalším klíčem k odhalení tohoto pokladu…Současnost.
Knihu Via Lucis objeví v antikvariátu vysokoškolská asistenka
Kristina s dvanáctiletou neteří Alenkou. Oběma okamžitě dojde,
že narazily na něco mimořádného… Dobrodružný rodinný film
ČR. Režie. Pavel Jandourek. Hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil,
Maroš Kramár, Matěj Hádek, Miroslav Táborský, Josef Somr,
Libuše Havelková, Matyáš Valenta, Adriana Neubauerová…
31. 5. 2007
VRATNÉ LAHVE
17,00 a 19,30 hodin
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení… Dlouho očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana
Svěráka uzavírá volnou trilogii, kterou započala na Oskara nominovaná Obecná škola, na níž navázal mezinárodně úspěšný film Kojla,
oceněný Oscarem v roce 1997. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela
Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský,
Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský,
Robin Soudek, Martin Pechlát, Božidara Turzonovová…
ČERVEN
3. 6. 2007
MOST DO ZEMĚ
17,00 a 19,00 hodin
TERABITHIA
Dvě děti utíkají od všední reality do lesa, který se v jejich fantazii
mění v kouzelný svět… Rodinný film USA – česká verze. Režie:
Gabor Csupo. Hrají: Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb…

12. MEZINÁRODNÍ
SWI NG O VÝ FESTI VAL
JARDY MARČÍKA 2007
neděle 20. květen 2007 Kulturní dům
v 17,00 hodin Týniště nad Orlicí
Dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí
Georgia College & State University Band (USA)
pátek 1. červen 2007 Tyršovo náměstí
v 18,00 hodin Týniště nad Orlicí
Taneční orchestr Pardubice
Jiří Králík & the Rowdy Rascals
Gabriela Kočí & Jazz Company
Full Contact - Magické bubny
sobota 2. červen 2007 Tyršovo náměstí
v 17,00 hodin Týniště nad Orlicí
Orchestr Big Band Letohrad
Angína saxofonové kvarteto Kostelec nad Orlicí
LACO DECZI a hosté (USA)
3play
T.O.P. Dream Company
Mladý týnišťský big band ZUŠ
JIŘÍ SUCHÝ a BLUE STAR
Předprodej vstupenek v kanceláři KD,
informace tel. 494371693
vstupné jednodenní 150 Kč, dvoudenní 200 Kč, třídenní 300 Kč

Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se SK Rabštejn, ZUŠ F. I. Tůmy a DDM

pořádají již pátý jubilejní ročník
kulturně společenského happeningu

2007

26. 5. 2007
Hlavní program:
Cyklistický výlet s tématickými zastávkami
Památné a tradiční hospody, hospůdky,
hostince, hotely ...

Sraz v 11,30 hodin na Palackého náměstí.
Zahájení – start ve 13:00 hodin
Chata na Vyhlídce Vamberk
hudební doprovod BG CWRKOT.
Zájemci mohou využít přistaveného cyklobusu
na Palackého náměstí, který pojede na start k Chatě
na Vyhlídce. 1. zastávka Hotel Praha Potštejn,
2. zastávky restaurace Hotmar, 3. zastávka Kostelec n. O.
Bumbálka, 4. zastávka SK Rabštejn Kostelec n. O.

V 18:00 hodin SK Rabštejn
závěrečný program s občerstvením (grilování)
s hudebním vystoupením
Lázeňského dechové orchestru Vamberk.
Ve 21.00 hodim koupaliště:
Zlatá svatba, Sunset Blvd.
Doprovodný program:

PRONÁJEM ZAHRADY
Pronajmeme zahradní plochu
v Kostelci nad Orlicí,
c c a 1 8 0 0 m 2,
vhodná k pěstování
nebo chovu domácích zvířat.

vyhodnocení literární soutěže
„Pozvánka do našeho města a okolí“

Cena dohodou.

Motto soutěže:

tel.: 603 77 92 84
e-mail: svob.pavel@volny.cz

Zachování kulturního dědictví, objevování
krásy přírody místa, kde žijeme.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KOSTELEC NAD ORLICÍ
WWW.biblio.cz

11. 4. 2007 byla zahájena v Městské knihovně
v Kostelci nad Orlicí výstava

TIBET VŠEDNÍ A MYSTICKÝ

Adresa:

divadelním představením pražského souboru
Buchty a loutky.

Krupkova 1154, Kostelec nad Orlicí 517 41
Telefon: 494 321 430
e-mail: knihovna@muko.cz

Do 31. 5. 2007 vystavují
Fotografie Petr Lukeš
Libreto výstavy a sbírkové předměty
PhDr. Zuzana Ondomišiová

Vedoucí knihovny: Bc. Iva Havlová
Výpůjční doba:

Beseda s Petrem Lukešem proběhla 25. 4. 2007

pro dospělé
pondělí
středa
čtvrtek

Autorka výstavy přijede 10. 5. 2007 na pořad pro školy

8 - 11 12 – 17.30
7 - 11 12 – 17.30
8 - 11 12 – 17.30

Foto Alena Janková

Představení podle knihy Petra Síse
Tibet – tajemství červené krabičky

pro děti
pondělí
středa
pátek

Děkujeme za velkou pomoc s přípravou představení
fi.Kovolitectví Šeda a panu K. Dvornému
ze společnosti Kultura s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.

12 – 17.30
12 – 17.30
12 - 16

CÍRKVE
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Farář: Mgr. David Najbrt
Kurátorka: Ludmila Izáková

Bohoslužby každou neděli v 9.45 hodin
v kostele J. A. Komenského.
Farní úřad: Štefánikova 753, Kostelec nad Orlicí
Úřední hodiny: Čt 15.00 – 17.00 hodin
Shromáždění v týdnu (Štefánikova 753)
Biblická hodina: Čt 17.00 hodin
Náboženství pro děti: Pá 13.30 hodin
Tel.: 494 323 311; 739 702 567
E-mail: kraldn@centrum.cz
6.5. 2007 v 9.30 společné bohoslužby
Českobratrské církve evangelické
a Církve Československé husitské.
Připomenutím 70 let společného používání
kostela J.A. Komenského oběma církvemi.

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Římskokatolická farnost
děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo nám. 71
e-mail: farnost.kostelec@tiscali.cz,
www.knof.wz.cz
tel.: 494 323 139, mobil: 737 317 173

Nedělní bohoslužby v chrámu sv. Jiří – v 8.00 a 10.00
Modlitba růžence – středa 17.30
Biblická hodina – středa 18.00
Farní knihovna je otevřena v neděli po bohoslužbách
a v pondělí od 10.00 do 15.00
Májové pobožnosti – každou neděli v květnu od 18 hodin.
Farní pouť do Libice nad Cidlinou a Kutné Hory se koná v sobotu 26.5.

Druhá květnová neděle – Den matek
Všem našim maminkám přejeme k jejich svátku jen to nejlepší. Následující řádky patří jim – jako poděkování a zároveň
doznání, jak moc je potřebujeme.
Mateřská láska
Právě mi odjela ségra lyžovat do Itálie s jejím přítelem a jeho rodičema. Ano, trochu jí
závidím, jelikož já už se letos na hory asi
nedostanu. Už jsem ale byla, tak to není tak
hrozné. Přeji jí to. Ať si to tam užije za nás
za obě.... Smutné je ovšem to, že já a Terka
si musíme poslední dobou dělat mámu
jedna druhé. Když někam jedu já, pomáhá
mi balit, zařizovat věci. Když jsem smutná,
jdu napřed za ní. Když někam jdu, nejdřív
si to domlouvám se ségrou. Když Terka nedorazí domů v danou hodinu, já jí volám,
kde je. Teď jsem jí já zařizovala zdravotní
pojištění do ciziny. Společně jsme vybraly
oblečení, co si vezme, vypraly, vyžehlily.
A máma? Máma pracuje. Nemá čas. Já to
chápu. Možná se zdáme už moc staré na
mateřskou péči. Ale tahle potřeba je snad
celý život. A táta? Už několik let žije daleko. Přes 200 kilometrů daleko. Ten se o nás
těžko postará... Tak si to tam, Terko, užij.
Zdraví máma. Teda vlastně ségra.

Matičce
J. V. Sládek

Matičko má drahá,
moje milá matko,
vy jste jako holub
a já holoubátko!
Vy holoubek sivý,
já holoubek bílý –
kde jsme se v tom světě
spolu natrefili?
V tom vašem srdéčku
tolik lásky bydlí,
schovejte mě k němu
pod vašimi křídly!

Zpravodaj města
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MUSICA DA CHIESA
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Tomáš Najbrt (*1951)
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
I. J. Pešiny 40
517 41 Kostelec nad Orlicí

P. Jaroslav Konečný (*1961)

sobota 19. května 2007
v 18:00 hodin
farní kostel
Kostelec nad Orlicí
P. Jaroslav Konečný
Platerspiel, gemshorny,
cornamusy, otavíno, varhanní
positiv, portativ, zobcové flétny,
vzdušnicová šalmaj, šalmaj
s piruetou, bretagneské dudy,
tarabuka, zpěv

Tomáš Najbrt
Renesanční loutna, teorba,
barokní kytara, citera,
kladívková citera, středověké
a chodské dudy, moldánky,
hackbrett, niněra, chalumeau,
moldánky, cistra, zpěv

Potřebujete koupit dům,
nebo byt,
provést rekonstrukci
vašeho bydlení?
Obraťte se na nás,
ve financování bydlení
jsme na trhu 1.

Volejte na čísla
774 713 711 Vlasta Hulmanová
603 155 272 Ivan Masopust
Naši úvěroví pracovníci Vám rádi
poradí pro Vás nejvýhodnější řešení.
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ KOSTELEC NAD ORLICÍ
Změny na ZŠ Kostelec nad Orlicí
Dne 29. března 2007 proběhlo v Kostelecké Lhotě, v budově
pracoviště Základní školy Kostelec nad Orlicí, setkání s rodiči žáků
uskutečňujících školní docházku na tomto pracovišti. Jediným bodem programu bylo seznámení rodičů se záměrem ukončit činnost
tohoto pracoviště a převést výuku na zbývající tři pracoviště školy,
především na pracoviště v Drtinově ulici, tj. do budovy Na Skále.
Diskuze, která se rozproudila k uvedenému tématu, byla
rozsáhlá, mnohdy i emocionálně zabarvená, ale celkově věcná.
Jednání byla přítomna paní Lenka Faltysová, vedoucí odboru
školství a kultury MÚ Kostelec nad Orlicí.
Bližší informace o uvedené problematice je možné nalézt na
serveru školy, tj. na adrese www.zskostelec.cz.
HM

Všem, kteří obětovali jedno odpoledne této vydařené akci,
bylo odměnou volné plavání a drobná sladkost. Poděkování patří
hlavně MÚ v Kostelci nad Orlicí za finanční podporu (zaplacení
autobusu a bazénu). Nesmím zapomenout poděkovat i pedagogickému doprovodu a to Mgr. Boženě Kuncové a Mgr. Luboši
Faltysovi.
Za 1. stupeň ZŠ Kostelec n. O., Mgr. Jitka Kellnerová

Zimní pětiboj
V letošním roce opět proběhlo okresní a krajské kolo zimního
pětiboje. Stejně jako v předešlých ročnících ukázali naši žáci, že
jsou zdatní jak ve šplhu, skoku, a hodu, tak i v běhu a přeskoku
přes švihadlo.

Poděkování
My, prvňáčci ze
Skály, bychom chtěli touto cestou poděkovat p. JIŘINĚ
BÁRNETOVÉ za
sponzorský dar v podobě nového koberce,
který nám věnovala do
třídy. Každý den si na
něm hrajeme, učíme se,
zkrátka, je nám na něm
dobře. Paní Bárnetová
zasponzorovala ještě
další tři koberce do ostatních tříd a školní družiny. Pohled do tříd
je estetický, příjemný, proto ještě jednou moc děkujeme.
Žáci 1. C Skála, H. Dosedlová

Okresní kolo – 24.3.2007 v Borohrádku
Mladší žáci I

Mladší žákyně I

Dominik Linhart 6. místo
Marek Černohorský 7. místo

Kateřina Chadimová
Eliška Linhartová
Denisa Pavlíčková
Nikola Podroužková
Magdalena Koubová

Mladší žáci II

Mladší žákyně II

Jakub Chadim
1. místo
Richard Dostálek 3. místo
Michal Maňas
12. místo
Michal Urban
13. místo
David Padrián
15. místo

Monika Niklová
Petra Ungrádová
Michálková Veronika
Fiedlerová Eliška
Hejčlová Nikola

Starší žáci I
Jan Rada
Dalimil Novotný

2. místo
6. místo

Starší žákyně I
Čavajdová Aneta
Svatoňová Šárka

5. místo
6. místo

Starší žákyně II
Zuzana Šedová
Petra Dosedlová

1. místo
6. místo

Tereza Krpatová
Svatoňová Pavlína

7. místo
9. místo

Plavecké odpoledne aneb „Plaveme s EU“
Dne 20. 3. 2007 skupina nejzdatnějších plavců ze ZŠ Kostelec
n. O. vyrazila do dobrušského bazénu s jediným cílem, prokázat
své plavecké umění. A pokus se opravdu vydařil.
Jednalo se o akci, kdy padesát dětí formou štafety plave 25 m.
Tuto akci vyhlásilo město Krnov pod názvem „Plaveme s EU“.
Přihlášení si odplavou štafetu v místě svého bydliště a výsledný čas
nahlásí organizátorům. Ti vše vyhodnotí a zveřejní konečné pořadí.
Jedinou podmínkou organizátorů byl počet 50 plavců a měli to
být žáci 1.- 5. třídy. Naše škola se zúčastnila tohoto sportovního
klání již potřetí a každý rok se celkový výsledek zlepšuje. Všechny
vybrané děti nás přesvědčily, že jsou ve vodě jako doma a nám
nezbývá než čekat na vyhlášení celorepublikového pořadí štafet.

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
6. místo
3. místo
8. místo
10. místo
11. místo
l2. místo

Krajské kolo – 1.4.2007 v Hořicích
Mladší žáci II
Richard Dostálek
Jakub Chadim

1.místo
2.místo

Mladší žákyně I
Kateřina Chadimová
Denisa Pavlíčková
Magdalena Koubová
Eliška Linhartová

4.místo
5.místo
6.místo
12.místo

Zpravodaj města

Starší žáci I
Jan Rada
Dalibor Novotný
Starší žákyně I
Čavajdová Aneta
Svatoňová Šárka

4.místo
12.místo

16.místo
17.místo
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Mladší žákyně II
Monika Niklová

9.místo

Starší žákyně II
Zuzana Šedová
Petra Dosedlová

7.místo
11.místo

Všem díky za výborné výsledky a reprezentaci jak naší školy,
tak města.
H. Dosedlová, uč. ZŠ

SENZAČNÍ ZPRÁVA NAKONEC
Angína v celostátním kole vyhrála - získala 1.místo!
K jejich vítězství se vrátíme v příštím Zpravodaji.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367
tel. 494 323 783, e-mail: ddmkostelec@unet.cz

Akce květen 2007
ZUŠ F. I. TŮMY, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Po loňských oslavách 55.a 40.výročí naší ZUŠ Vám přináším
nové informace ze života naší školy.
S velikým ohlasem se setkal povánoční koncert našich kantorů v sále školy i únorový koncert dvou hráčů hradecké filharmonie - klavíristy Svatoslava Ščihola a houslisty Vadima Minčuka.
V jejich podání zazněl např. Brahmsův houslový koncert. Našim
žákům se pak obzvlášť líbili mladí klavíristé z pardubické konzervatoře, kteří zde uspořádali (20.3. a 18.4.) dva koncerty.
V prvních dubnových týdnech u nás ve škole probíhaly tzv.
přehrávky, tj. malá vystoupení všech dětí hudebního oboru pro
ostatní kantory, děti a zájemce z řad rodičů.
V tento čas se připojily žákyně tanečního oboru se svými
četnými vystoupeními.
S našimi malými hudebníky či zpěváky se můžete setkávat
při různých vystoupeních, např.pro důchodce, zahrádkáře, na
vernisážích či na samostatných koncertech pěveckého sboru.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje
každoročně národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na
některé hudební nástroje (v období tří let se vystřídají všechny
nástroje, jednotlivci i soubory). Letos se soutěžilo v komorní hře
s převahou dechových a bicích nástrojů. V naší škole probíhala
místní kola soutěže v týdnu komorní hudby. Nejlepší hudebníci
postoupili přímo do krajského kola, jelikož se okresní kola letos
nekonala. V krajské soutěži 20.3. v Jičíně se naše škola neztratila
a skvěle zabodovala. Komorní trio ze třídy pana učitele Roberta
Hrušky získalo 3. místo, flétnové duo ze třídy paní učitelky
Heleny Čepelkové krásné 2.místo a v Kostelci populární dívčí
saxofonové kvarteto,,Angína“ ze třídy pana učitele Václava
Klecandra dokonce místo první s postupem do celostátního kola(!)ve Vysokém Mýtě. Držíme děvčatům palce, ale tam budou
mít opravdu těžkou pozici, neboť ve své kategorii (nad 16 let
věku) se utkají až s 26letými konkurenty. Je jasné, že každý rok
v životě muzikanta hraje svou roli. Ale i tak, už jen účast v tomto
celostátním kole je úžasná.
Kromě pravidelných zájezdů dětí tanečního oboru na balety
do Prahy či Brna pořádáme pro děti opět výlet za operou do Prahy,
tentokrát do Stavovského divadla.V dubnu nás čeká Mozartův
Don Giovanni a v červnu Kouzelná flétna od téhož autora.
V pondělí16. května chystáme opět Den otevřených dveří
pro děti z mateřských škol a prvních tříd.
Hned v dalším týdnu budou přijímací zkoušky do všech čtyř
oborů (hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického), které se v naší ZUŠ vyučují, a to v pondělí 21. května ve
Vamberku v místní základní škole od 13.00 do 17.00 hodin a zde
v ZUŠ F.I.Tůmy v Kostelci n.O. po dva dny – v úterý 22.a ve
středu 23. května 2007 vždy od 15 do 17.00 hodin.
Vše bude ještě oznámeno městským rozhlasem a na budově
ZUŠ F.I.Tůmy a v příštím Zpravodaji si přečtete pozvání k dalším akcím na závěr školního roku.
Mgr. Jana Fryčová

6. 5. (neděle)
Májový turnaj v bleskovém šachu
prezentace v 8.15 - 8.45, zahájení 8.45 - 9.00
závěr kolem 13.00 hodin
Startovné: výdělečně činní 50.- Kč, ostatní 30.- Kč
26. 5. (sobota)
O pohár města Kostelce nad Orlicí
prezentace v 8.15 - 8.45, zahájení 8.45 - 9.00
závěr kolem 16.00 hodin
Startovné: 30.- Kč
2. 6. 2007 od 13.30 do 16.30 Dětský den
Seykorův park - srdečně zveme
KLUB MAMINEK
Maminky a děti se mění, ale Klub zůstává. Již pět let pracuje při
Domě dětí a mládeže každé úterní dopoledne Klub maminek.
Děti si pohrají se spoustou hraček, zvykají si na soužití v kolektivu vrstevníků. Maminky si popovídají, vymění zkušenosti
a udělají si hezké dopoledne. Každý týden mají připravený jiný
program. Maminky se svými dětmi tvoří různé výrobky z papíru,
textilu, ale třeba i z keramické hlíny. Ruční tvořivost je střídána
přednáškami odborníků. Maminkám poradí logopedka, pediatr,
pedagog a pod. podle jejich přání. Každoročně děti navštíví
Mikuláš s čertem a také Ježíšek přinese nové hračky. V této příjemné práci bychom rády pokračovaly i nadále. Rády přivítáme
nové maminky s jejich dětmi, připomínkami, nápady i kritikou.
Těšíme se na spolupráci.
TÁBOROVÉ LÉTO 2007
13.7. – 26.7.2007
Stanový tábor v Sopotnici zaměřený na přírodu, turistiku, tábornické dovednosti, hry a sport, spoustu zábavy a dobrodružství
Cena 2.860,- Kč na osobu
/strava, ubytování, doprava, pojištění, provozní náklady/
Dárek – CD plné fotek z průběhu tábora
20.8. – 24.8.2007
Tábor pro nejmenší
první krátké seznámení s táborovým programem konané v prostorách DDM pro prvňáčky a děti, které od září 2007 půjdou do školy
Cena 950,- Kč na osobu
/strava, ubytování, pojištění, provozní náklady/
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323783

VOŠ, SOŠ a SOU
Karolína Stýblová is the best!
V úterý 3. dubna proběhl v Hradci Králové 1. ročník soutěže
v anglickém jazyce s názvem „Give me a topic, I´ll tell you …“.
Soutěž byla organizována Střední průmyslovou školou strojní
v Hradci Králové za podpory Královéhradeckého a Pardubického
kraje a byla určena studentům středních odborných škol z obou
krajů. Organizátoři tak chtěli dát příležitost všem negymnaziál-
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ním studentům prověřit si své
síly a vyzkoušet si komunikaci
v angličtině před komisí složené
z několika rodilých mluvčích.
V konkurenci studentů 19
škol z celých východních Čech
se Karolína Stýblová, studentka 4. ročníku VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., maturitního
oboru agropodnikání, umístila na
1. místě.
Vítězství Karolíny se stalo
motivací i pro další studenty naší školy a druhého ročníku této
soutěže se určitě někteří z nich zúčastní.

KADEŘNICTVÍ - KOSMETIKA
ZVEME VÁS K PŘÍJEMNÉ RELAXACI
ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY
KADEŘNICTVÍ
Veronika

Janáčková

Tel. 776 306 253

KOSMETIKA
Dana

Pohlová

605 922 617

Frošova ul. panelové domy za mostem na Skále

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Ing. M. Chlumecká

ZE SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
OS BROUČEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ
NABÍZÍ NOVOU SLUŽBU - HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR
ZO Kostelec nad Orlicí

pořádá u příležitosti Svátku matek
Potřebujete si zajít k lékaři, na úřad, na školení, na
pohovor s potencionálním zaměstnavatelem, ale
nevíte, jak to zvládne Váš sotva dvouletý chlapec či
holčička? Nepokoušejte osud ani děti a přijďte do
OS Brouček Na Příkopy. Pracovnice se o Vaše dítko
postará a bude mu jistě lépe než např. v zakašlané
čekárně lékaře.
PODMÍNKY HLÍDÁNÍ DÍTĚTE:
•

Dítě již alespoň 3x navštívilo OS Brouček společně s rodiči (zná tedy prostředí i pracovníky a pracovníci znají dítě,
což snižuje riziko komplikací).

•

Rodič podepíše čestné prohlášení obsahující základní
informace o dítěti a průběhu služby.

•

Dítě je zdravé - netrpí infekční chorobou.

•

Pracovnice může mít vzhledem k bezpečnosti najednou
na hlídání 3-5 dětí- záleží na jejím uvážení a věku dětí.

•

Hlídání si nemusíte objednávat dopředu.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH OS
BROUČEK NA PŘÍKOPECH VŽDY VE STŘEDU
OD 8:30 DO 12:00 H. A OD 14:00 DO 18:00 H.

Akce OS Brouček
16. května 2007
PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
NA HRAD POTŠTEJN
- odjezd ranním vlakem – 8:50 hod.
odjezd ze zastávky KO - město
- cestou budeme plnit úkoly, zasoutěžíme si a nakonec
možná najdeme POKLAD
Občanské sdružení Brouček
Tel: 606 547 098, www.osbroucek.info, E-mail: info@osbroucek.info

K O N C E R T
koncert se bude konat

v neděli 13. května 2007 v 15:00 hodin
v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí
Účinkuje:
Podorlický dětský pěvecký sbor
ZŠ Jablonné nad Orlicí
Dirigent:
p. Jaroslav Haman
Srdečně zveme všechny milovníky krásné hudby.
Těšíme se na Vás.
VSUPNÉ DOBROVOLNÉ !

1. ROČNÍK MINIFESTIVALU KVÍTKOVÁNÍ
Vážení příznivci dětského sborového zpěvu, přijměte pozvání na 1. ročník minifestivalu sborového zpěvu
Kvítkování, který proběhne o víkendu 11. – 13. května
2007.
Pořadatelem je dětský pěvecký sbor Kvítek ZUŠ F. I. Tůmy
a Tercia volta – spolek pro podporu sborového zpěvu. Letošním
hostem je dětský pěvecký sbor Svítání.
Dětský pěvecký sbor Svítání založila v září roku 1996 Mgr. Jana
Jamborová (tehdy ještě Švejnohová).
V současné době sbor sdružuje přes 100 dětí z Prahy a blízkého okolí ve věku od 3 do 18 let. Za dobu své desetileté existence
absolvoval řadu koncertů doma i v zahraničí (např. v Polsku,
Lotyšsku, Estonsku, Belgii a Itálii). Každý školní rok pořádá
vánoční a letní závěrečný koncert, kde představuje svůj aktuální
repertoár.
Od počátku své činnosti se Svítání účastní
domácích i zahraničních přehlídek a soutěží,
kde sbor získal nejedno ocenění – za všechny například 1. místo v Mezinárodní soutěži
dětských a mládežnických sborů v belgickém
Neerpeltu v roce 2000, zlaté pásmo v Celo-
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státní přehlídce dětských pěveckých sborů Nový Jičín 2002
a zlaté pásmo s postupem do celostátního kola v krajském kole
Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Českém
Krumlově v roce 2005.
Repertoár Svítání je žánrově pestrý a široký – zahrnuje skladby různých slohových období, duchovní, světské, lidové i populární.
V RÁMCI FESTIVALU PROBĚHNOU DVA KONCERTY

v sobotu 12. 5. od 16.00 v SK Rabštejn
zazní lidové písně různých národů,
populární melodie a spirituály.

v neděli 13. 5. od 11.00
zazní chrámové skladby v kostele sv. Anny.
Účinkující se těší na setkání.

Z HISTORIE
DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO „ORLA“
A JEHO XI. OKRSKU SE SÍDLEM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Pokračování z předešlého čísla

programem se pamatovalo na náboženské, vzdělávací a zábavné
akce, veřejná vystoupení a zájezdy. Při této příležitosti je nutné
i zmínit tělesnou výchovu žen orlic, jak se členky Orla nazývaly.
Ta byla na rozdíl od mužů zaměřena na dosažení fyzicky a morálně silných členek, které by nelámaly rekordy na stadionech, ale
měly být dobrými ženami a matkami. Za hlavní směr k dosažení
těchto cílů u orlic byl pokládán rytmický tělocvik. „Ten prý nenechává uplatnit u jednotlivců jejich individualitu, vyjádřit náladovost, a nechává prozařovat duši!“ Pomocníkem rytmického
tělocviku byly hry. Gymnastika, která pronikala v této době do
tělocvičen, byla také v Orlu uznávána, ale bylo zásadou dobře oddělovat, kde končila gymnastika a začínala akrobacie. Za výborné
byly pokládány míčové hry, volejbal, házená apod.

Pochod žen kosteleckého „Orla“ na náměstí v Kostelci nad Orlicí.

Skupina orelských žen při cvičení na hřišti za „Lidovým domem“.

Průvod krojovaných můžů „Orla“ v průvodu na kosteleckém náměstí.
Dalším problémem bylo obstarání finančních prostředků
na zakoupení nářadí potřebného pro cvičení. Proto se pořádají
zábavy, hrají se divadla a shánějí mecenáši. Činnost se v Jednotách neomezovala jen na gymnastiku, ale v souladu s orelským

Jednoty se ve stále větším počtu zúčastňovaly jak okolních,
tak vzdálenějších veřejných cvičení. O tom svědčí následující
přehled. Ještě před rozdělením I. okrsku na královéhradecký
a kostelecký, tedy do 21. prosince 1921, bylo uspořádáno pod
dohledem okrsku místní cvičení v Kostelci nad Orlicí (asi 1913).
Přehlídkou připravenosti na 1. zemský slet Orla, který se měl
konat 14. srpna 1914 v Praze, byl okrskový slet v Kostelci na
Orlicí v první polovině roku 1914. Po vypuknutí 1. světové války
byl udržován organizační život jenom v několika oborech, mezi
které patřil i Kostelecký a Týnišťský. Po pětiletém odmlčení,
způsobeném válkou, došlo opět k obnovení činnosti Okrsku
královéhradeckého, dne 21. prosince 1919. Na schůzi s dostavili
zástupci jednot Hradec Králové, Černilov, Holice, Horní Jelení,
Kostelec nad Orlicí, Lhoty, Bolehošť a Týniště nad Orlicí. A již
dne 21. června 1920bylo konáno okrskové cvičení v Kostelci nad
Orlicí spojené se svěcením praporu. Průvod byl krásný a cvičení
velmi zdařilé.
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Od roku 1922 byla konána veřejná okrsková cvičení již
pod hlavičkou rozděleného XI. okrsku. Roku 1922 se konalo
I.okrskové cvičení v Rychnově nad Kněžnou. V r. 1923 v Kostelci nad Orlicí a Třebešově. V r. 1924 byla uspořádána I. orelská
Beseda v Rychnově nad Kněžnou, Potštejně, Častolovicích,
Horním Jelení, dále potom II. okrskové cvičení v Rychnově nad
Kněžnou, v r. 1925 v Kostelecké Lhotě a Třebešově. V dalším
roce byla spojena tato slavnost s posvěcením dorostenecké vlajky v Kostelci nad Orlicí, v Sopotnici, dále orelská Beseda s posvěcením žákovské vlajky v Rychnově nad Kněžnou. V r. 1927
se konala II. okrskové cvičení ve Vamberku, III. okrskové cvičení v Horním Jelení, Kostelci nad Orlicí. Další potom opět za
rok v Horním Jelení. V r. 1929 IV. Okrskové cvičení v Kostelci
nad Orlicí. V následujícím roce opět v Kostelecké Lhotě a Častolovicích. Roku 1931 se konala okrsková cvičení v Rychnově
nad Kněžnou a ve Vamberku. Veřejná cvičení byla důležitými
momenty, které působily jak na členstvo, tak veřejnost pozitivním dojmem.
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tělesný, ale hlavně společenský a kulturní život v poválečných
letech budování prvního samostatného státu. Tělovýchovná
jednota byla jednou ze tří divadelních souborů „Klicpera“, které
ve městě vznikly. Svými divadelními představeními, tanečními
zábavami a besídkami, jak pro mládež, tak dospělé přispívali ke
sdružování a zvyšování kulturního a společenského života v našem městě.

Skupina krojovaných „Orlů“ z Kostelce nad Orlicí na kostelecké faře.

Pozvánka na představení divadelní hry divadelních ochotníků spolku
„Klicpera“.
Ministr Ing. J. Dostálek při svěcení praporu v Hradci Králové.
V okrskové radě se vystřídali ve funkci starosty od r. 1922
do r. 1931 Karel Záleský, po něm převzal funkci Jan Držmíšek.
Jednatelem byl důst.p. František Rajs, od r. 1925 d.p. František
Jelínek a od r. 1925 Alois Čermák. Vzdělavateli byli d.p. Jaroslav
Kalhoust, d.p. František Jelínek, d.p. Josef Ježek, d.p. Karel
Valenta, Josef Diblík, d.p. Dr. Karel Gregor, d.p. Jan Kuchta a od
r. 1930 Dr. K. Gregor. Náčelníkem byl Josef Tošovský a po něm
od r. 1930 Karel Rázek. Náčelnicí byla Marie Bílová, od r. 1929
provdaná Tošovská. Okrsek čítal v té době 7 jednot s 642 členy.
Závěrem:
V r. 1942 (dne 23. září) došlo k rozpuštění tělovýchovné
organizace „Orel“. Další činnost byla obnovena po r. 1945.
V rámci slučovacího procesu v r. 1948 přešli někteří členové Orla
do sjednoceného „Sokola“ a tím prakticky Orel v Kostelci nad
Orlicí jako organizace zanikl. Tolik zatím jen připomínkou ke
vzniku a působení této tělovýchovné organizace, která sehrála
v našem městě také jednu z velmi důležitých úloh, nejen pro

Ve svém příspěvku k pětadevadesátiletému výročí vzniku „Orla“ v našem městě a zároveň k osmdesátému výročí
existence bývalého kulturního střediska, kterým byla budova
„Lidového domu“ s přilehlým cvičištěm a sportovištěm, chtěl
jsem jen připomenout bývalým příslušníkům „Orla“ a dosud
žijícím pamětníkům chvíle, které v těchto prostorách ve svém
mládí strávili. Pokud by měl někdo zájem vrátit se do doby,
kterou jsem stručně nastínil, může tak učinit v tiskovinách, které v minulých letech vyšly. Josef Ptáček: Tělovýchova a sport
v Kostelci nad Orlicí do r. 1945 (text zveřejněn ve Sborníku
Orlické hory a Podorlicko, 2000, sv. 10). Dále v brožuře Josef
Ptáček: Dějiny tělesné výchovy a sportu v okrese Rychnov
nad Kněžnou v datech (na počest 40. výročí osvobození ČSSR
a k celostátní spartakiádě 1985). A konečně v další tiskovině
Petr Boček – Josef Ptáček: 100 let tělovýchovy v Kostelci nad
Orlicí 1882 – 1982, který vydala Vzorná TJ Sokol v Kostelci nad
Orlicí v r. 1982. Ovšem vzhledem k době edice těchto brožur
zmiňují existenci Orla oba autoři pouze okrajově.
Dr. V. Fidler
(Článek byl původně určen pro roč. Zpravodaje 2006)
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TIPY NA VÝLET
HUSÍ KRKY
19. května 2007 - pozor, přesun akce z 2. 6. 2007

POJĎTE - JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
RUFFROVA KŘÍŽOVÁ CESTA
5. května 2007
Sraz účastníků v 9:00 hodin u kašny na Palackého
náměstí v Kostelci nad Orlicí
Trasa cyklistického výletu: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí,
Vamberk, Peklo, Hradisko, Jahodov, Ruffrova křížová cesta, Končiny,
Jahodov, Roveň, Peklo, Vamberk, Kostelec nad Orlicí.
Délka trasy cca 55 km.
Z organizačních důvodů provedena změna termínu akce
ze 4.8.2007.
Vedoucí akce: Jitka Jakubcová
3. ČÁST STEZKY GUTHA JARKOVSKÉHO
12. května 2007
Sraz účastníků v 6:35 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí
v 6:48 hodin odjezd vlakem do Letohradu
Trasa pěšího výletu: Letohrad, Kunčice, pramen Vaňkovka, pramen
Vápenka, Dolní Dobrouč, Horákova kaple, Lanšperk – hrad, Lanšperk
žst. Návrat vlakem. Délka trasy cca 15 km.
Vedoucí akce: Věra Hrdličková

Sraz účastníků v 7:00 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí
v 7:16 hodin odjezd vlakem do Nového Města nad Metují
Trasa pěšího výletu: Nové Město nad Metují, Husí krky, Zákraví,
Slavoňov, Nové Město nad Metují. Návrat vlakem.
Délka trasy cca 16 km.
Z organizačních důvodů provedena změna termínu akce
z 2.6.2007.
Vedoucí akce: Jana Culková
NOČNÍ POCHOD
1. června 2007 - přesun akce z 18. 5. 2007 - pozor, je to pátek
Sraz účastníků v 19:30 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí
v 19:45 hodin odjezd vlakem do Potštejna
Trasa pěšího výletu: Potštejn, lesem u Tří pánů, Vrbická studánka
– opékání špekáčků, Vrbice, Kostelec nad Orlicí.
Délka trasy cca 10 km.
Z organizačních důvodů (měsíc bude v úplňku)
provedena změna termínu akce z 18.5.2007.
Baterky a špekáčky vzít s sebou, strach ze tmy
nechat doma !
Vedoucí akce: František Krch

ZE SPORTU
SOKOLSKÁ VALNÁ HROMADA
Kostelečtí sokolové se sešli 22.3.2007 ve vinárně sokolovny
na své valné hromadě.Zástupce všech čtrnácti současně aktivních
oddílů TJ čekalo hodnocení uplynulého období, volba starosty
a členů výboru tělovýchovné jednoty a společné plánování ať už
blízké či vzdálenější budoucnosti.
Starostou TJ Sokol Kostelec nad Orlicí byl jednohlasně zvolen
všemi přítomnými stávající starosta PaedDr. František Dosedla
a ve stejném složení bude i nadále pracovat výbor TJ. Na
správný průběh valné hromady dohlížel vyslanec předsednictva
výboru župy Orlické Petr Škoda, který ve svém závěrečném
hodnocení poděkoval především za úspěšnou práci s mládeží,
reprezentaci na celorepublikové i zahraniční úrovni a účast na
kulturním a společenském dění v našem městě.
V letošním roce slaví TJ Sokol významná výročí, 80 let od položení základního kamene kostelecké sokolovny a 125 let od založení
TJ. Cvičitelé a cvičence čeká nejen spousta příjemných a nových
zážitků, ale i práce, která začíná už v pravidelných setkáváních při
cvičení. Elán a nadšení jim rozhodně v jejich dobrovolné činnosti
neschází a doufejme, že scházet nebude. Děkujeme.
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

PRVNÍ JARNÍ META 2007
Ve dnech 6. - 8. 4. 2007 se naše kadetské družstvo posílené o tři kadetky zúčastnilo již tradičního
softballového turnaje konaného v Praze na Černém
Mostě. Toto třídenní klání je součástí celorepublikové soutěže nazvané Česká liga kadetů, která se
skládá z celkem osmi turnajů.

Na První jarní metu do Prahy z Kostelce odjíždělo družstvo
s nepříliš vysokými ambicemi. Jelikož byly prázdniny, spousta
dětí se vydala k babičkám a dědečkům, a proto jsme do svých
řad museli přibrat 3 děvčata. V pátek ráno jsme tedy do vlaku
nastupovali s devíti nadšenci, kteří dali přednost softballu před
volným víkendem.
K prvnímu zápasu jsme nastoupili v pátek ve 14:00 s loňským vicemistrem této kadetské ligy, Hrochy z Havlíčkova Brodu. První
směna byla velice vyrovnaná, což bylo pro obě družstva velkým
překvapením. Skóre totiž bylo pouze 1:2. Pak ovšem přišlo několik chyb v poli a Hroši několikanásobně zvýšili svůj náskok až na
konečných 1:13. Nebýt ale našich chyb, utkání mohlo být daleko
vyrovnanější.
Klackaři Kostelec nad Orlicí - Hroši Havlíčkův Brod

1 : 13

Našim dalším soupeřem byl Ostrov nad Ohří. Toto družstvo mělo
být herně slabší, a proto se naši hráči těšili, že si spraví chuť po
předešlém zápase. Jejich tužby se vyplnily a po velice pěkném
výkonu jak v poli tak, na pálce naši kadeti a kadetky získali první
výhru. Blýskli se především Matěj Urbánek jako pálkař a Olin
Procházka ml. na postu nadhazovače, který na metu pustil pouze 3
soupeřovy hráče, zbytku svými nadhozy nedal šanci se prosadit.
Klackaři Kostelec nad Orlicí - Islanders Ostrov nad Ohří

9:1

V posledním pátečním zápase jsme se střetli s družstvem Černých
piraní z Karlových Varů. Tento tým složený z velice nadaných
hráčů byl pro naše kadety soupeřem opravdu těžkým. Dobrými
výkony však Klackaři zprvu Piraně opravdu překvapili, potom ale
přišel zvrat a soupeř se díky našim velkým chybám ujal vedení,
které si udržel až do konce utkání.
Klackaři Kostelec nad Orlicí - Černé piraně Karlovy Vary

1:8

V sobotu nás čekal poslední soupeř ve skupině. Družstvo
Chomutova bylo vždy rovnocenným soupeřem a výhra by pro
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nás znamenala 3. místo ve skupině. Celé utkání bylo plné pěkných zákroků a odpalů, ale i zbytečných chyb na obou stranách.
Útok Klackařů byl ale daleko důraznější. Ondra Lakomý i Matěj
Urbánek sahali po homerunu, softballovém snu každého pálkaře.
Jejich odpaly ale bohužel dopadly pár centimetrů před ohraničením hřiště. Zápas nakonec skončil těsnou výhrou Klackařů.
Klackaři Kostelec nad Orlicí - Beavers Chomutov

6:4

Díky sobotní výhře jsme měli celý zbytek dne volno a mohli se
soustředit na nedělní dopolední zápas o 5.místo. Našim soupeřem se stala ZŠ Jana Wericha Praha. Toto zjištění nás velice mile
překvapilo, jelikož jsme s tímto týmem ještě neprohráli. Všichni
naši hráči odehráli velmi pěkný zápas, ve kterém se soupeř nestihl nijak prosadit. To bylo způsobeno hlavně skvělým nadhozem
Olina Pocházky ml., který neumožnil pálkařům dosáhnout mety.
Jeho 8 strikeoutů bylo krásným zakončením tohoto turnaje.
V zápase jsme dosáhli čtyř bodů, a tím jsme v tomto zápase zaslouženě zvítězili.
Klackaři Kostelec nad Orlicí - ZŠ Jana Wericha Praha

4:0

Na tomto prvním jarním turnaji jsme tedy nakonec obsadili
5. místo, což je zatím naším nejlepším umístěním v této soutěži.
Za tento výkon jsme od pořadatelů dostali diplom a metr dlouhou čokoládu. Všem hráčům velice děkuji za jejich účast a chuť
hrát. Našim dalším turnajem je 2.kolo České ligy kadetů, které
se koná 20. - 22. 4. 2007 v Karlových Varech.
První jarní mety se zúčastnili:
Petra Zakouřilová, Beáta Kráľová, Míša Krajčovičová, Olin Procházka
ml., Matěj Urbánek, Ondra Lakomý, Michal Kozel, Dan Beneš, Filip
Izák a jejich trenéři Olin a Jakub Procházkovi.

DT-SPECIALIZED
Brno: 1. 4. 2007
Úspěšný vstup do profesionálního pelotonu

reprezentantů ČR Padrnose
a Konečného. Smůlu si vybral mladý závodník týmu
Tomáš Kulhavý, který se
na zhruba stém kilometru připletl do hromadného
pádu několika závodníků.
Naštěstí vyvázl bez zranění
a dokázal závod dokončit.
Už tento víkend startuje DT-SPECIALIZED na
dalším závodu ČP nadějí
v Pičíně.

STOLNÍ TENIS
Galerie obrazárny zámku v Náchodě byla v pondělí
2. dubna 2007 již počtvrté svědkem vyhlášení nejlepších stolních tenistů našeho kraje z řad mládeže.
Svoje výsostné postavení v mládežnickém stolním
tenisu v Královéhradeckém kraji potvrdil a své vítězství při vyhlašování počtvrté v řadě!!! obhájil odchovanec Kosteleckého
oddílu stolního tenisu Lukáš Malík. Výčet jeho úspěchů za
skončenou sezonu je bohatý a z mnoha připomínáme hlavně
trojnásobné vítězství na přeborech kraje, kde „ bral“ kompletně
všechny zlaté medaile a postupně nenašel přemožitele ve dvouhře ,čtyřhře i smíšené čtyřhře. Ačkoliv věkem ještě dorostenec,
patřil k oporám družstva mužů ve 3. lize a i v dospělé kategorii
mezi jednotlivci dal o sobě náležitě vědět ,když obhájil své vítězství na přeborech okresu mezi dospělými a v mužské kategorii na
přeborech kraje obsadil 3. místo. Lukáš je nyní již ve fázi příprav
na MČR ,které se koná letos v Praze a kde by se chtěl důstojně
rozloučit s mládežnickou kariérou. Klub stolního tenisu mu za
jeho příkladnou tréninkovou píli a zaujetí pro stolní tenis děkuje
a věří, že se v dohledné době opět objeví podobný talent mezi
mládeží v oddíle stolního tenisu.

Úvodní akce české silničářské extraligy, jednorázový závod
Brno-Velká Bíteš-Brno, byl prvním startem sezony 2007 týmu
DT-SPECIALIZED. Na startu prestižního závodu se sešlo přes
140 jezdců, mezi kterými se kádr kosteleckého týmu rozhodně
neztratil. Na špičkové výsledky „na bednu“ je ještě příliš brzy,
ale i předvedená kvalitní týmová práce a maximální plnění stanovených taktických cílů jsou dobrými zprávami. V první letošní
české klasice mezi silničáři zvítězil Radek Bečka z PSK Hradec
Králové před Miroslavem Keliarem z CK Podbrezová a Vojtěchem
Hačeckým z ASC Dukla Praha. Závodníci DT-SPECIALIZED
Polanský, Čer a Heinrich dojeli v hlavní skupině po boku výběru

R EN OVAC E KO U P ELN OV ÝC H VA N
S M A LT E M
Renovace provádím na místě bez bourání
a poškození obkladu.
Na ceně se vždy dohodneme.
Dále provádím různé opravy v domácnostech,
údržbářské práce a jiné práce dle dohody.

Pro důchodce 10% sleva.
Tel. 777 895 352, 608 907 238.

Jednatelství v Kostelci nad Orlicí,
Komenského 583 (budova Finančního úřadu),
otevřeno v pondělí a ve středu od 13,00 do 17,00
a v pátek od 14,00 do 16,00.

Prožijte klidnou dovolenou
a starosti nechte na nás.
Přijďte si sjednat výhodné cestovní pojištění .
Schůzku si můžete sjednat i mimo uvedené dny
na tel.: 605 789 771.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Dukelských hrdinů 900
(vedle České pošty),

Nabízíme:

517 41
Kostelec nad Orlicí
Tel./Fax: 494 323 493
Mobil: 776 098 069
E-mail: info@tanus.cz
www.tanus.cz

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
letecké, autokarem i vlastní dopravou
apartmány, chaty, stany a karavany v Chorvatsku a Itálii
chaty a chalupy v Čechách a na Slovensku
ZÁJEZDY
poznávací, cyklo, rafting, lyžařské, rybářské, expediční
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
doprava vlastní nebo autokarem
ZÁJEZDY NA POSLEDNÍ CHVÍLI
LETENKY, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, VSTUPENKY
NA KULTURNÍ AKCE, KNIŽNÍ PRŮVODCE, MAPY

Zastupujeme 85 pojištěných cestovních kanceláří !!!
AKVILA TRAVEL, ALEX, ALEXANDRIA, ALPIN TOUR,
AMERICA TOURS, ANCORA, ATIS, AZUR REIZEN, BEST
REISEN, BLUE STYLE, BULGARIATOUR, CANARIA TRAVEL,
CKL LITOMYŠL, ČEDOK, ESO TRAVEL, EXIM TOURS,
FIRO TOUR, FISCHER, GALATEA, GGT, INEX, INTERTRANS,
KALOUSEK, KO-TOUR, KOVOTOUR PLUS, LUDOR, MILE,
NEV-DAMA, OSVĚTA, PARKAM, POZNÁNÍ, PRESSBURG,
REDOK, SPORT-S, SUNNY DAYS, VIAMARE, VICTORIA,
VÍTKOVICE TOURS, VTT, WORLD TRAVEL a další.

