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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE

Sloup Nejsvětější Trojice.
Foto: Z. Fabiánek

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 23. 02. 2015
schvaluje
 opravu chodníku na parc. č. 733 v kat.
ú. Kostelec nad Orlicí na vlastní náklady
Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 1059, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Rudé armády 1059
 nákup nového vozidla zn. Peugeot, model Expert combi Access L2H1 2.0 HDi
za cenu 531.580 Kč vč. DPH pro potřeby
Technických služeb Kostelec nad Orlicí
od společnosti Olfin Car Palace s.r.o., se

sídlem 500 02 Hradec Králové, Na Rybárně 203/5, Pražské Předměstí
 předložené kalkulace ceny tepla a TUV
za rok 2014 pro bytové domy čp. 1456,
čp. 69 a čp. 1453 ve vlastnictví města
Kostelec nad Orlicí
 zrušení fyzické obsluhy v prostoru
„Středisko regionálního rozvoje - kasárna“ z důvodu neefektivnosti s účinností
od 01. 03. 2015

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje v Kostelci nad Orlicí
za rok 2014 vyhotovenou společností
Laxus o. s., Hradec Králové
 Plán rozvoje sociálních a souvisejících
služeb města Kostelec nad Orlicí na období 2015 – 2017 dle přílohy
Úplné znění RM je zveřejněno na internetových stránkách města www.kostelecno.cz.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

bere na vědomí
 závěrečnou zprávu o realizaci projektu

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 16. 02. 2015
schvaluje
 smlouvu o vložení majetku obce
do hospodaření svazku obcí s Dobrovolným svazkem obcí ORLICE,
IČ: 71183299, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Palackého náměstí 38
 záměr prodat části pozemku parc. č.
2345/40 – ostatní plocha v areálu bývalých kasáren v obci a kat.ú. Kostelec nad
Orlicí, a to obslužných ploch těsně přiléhajících k objektům, které nejsou již
ve vlastnictví města, stávajícím majitelům těchto sousedních budov za cenu
dle aktuálního znaleckého posudku
 rozpočet města na rok 2015 následovně:
– příjmy rozpočtu ve výši
104.013.300 Kč,
– financování ve výši 31.792.011 Kč,
– celkové zdroje ve výši
135.805.311 Kč,
– běžné výdaje ve výši 97.929.281 Kč,
– kapitálové výdaje ve výši
28.456.110 Kč,

– celkové výdaje rozpočtu ve výši
126.385.391 Kč
nesouhlasí
 s prodejem pozemku parc. č. 1451 –
zahrada o výměře 307m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
 s prodejem pozemku parc. č. 186/6
– orná půda o výměře 126m2 v kat. ú.
Kostelecká Lhota
bere na vědomí
 Zprávu za oblast školství, kultury
a sportu za rok 2014
 Zprávu o stavu a činnosti Městské policie Kostelec nad Orlicí za rok 2014
 Zprávu velitele výjezdové jednotky
JSDH Kostelec nad Orlicí - město za rok
2014

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
zve občany města
na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále
SK Rabštejn
v pondělí 20. 04. 2015
od 16:00 hodin.

Úplné znění ZM je zveřejněno na internetových stránkách města www.kostelecno.cz.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Vá že n í s p o l u o bč an é,
s hlubokým zármutkem v srdci Vám
oznamuji, že dne 8. března 2015 navždy odešla zaměstnankyně našeho města paní Jaroslava Vaňková,
která do svých posledních dnů pracovala v pokladně Městského úřadu.
Za dobu trvání své funkce tak činím již
podruhé a se stejnými těžkými pocity.
Jistě mi dají za pravdu všichni, kteří ji
znali, když napíšu, že paní Vaňková byla
velmi tichá, pracovitě poctivá a milá
kolegyně. O to větší je to i pro nás ztráta, neboť odešel člověk vlastností tzv.
„staré školy“. Dovolte mi za celé město
Kostelec nad Orlicí projevit upřímnou
soustrast zarmoucené rodině. Soustrast
provázenou nadějí že smrt lidská je
jenom jediným mezníkem k věčnosti
a s touto nadějí mi na závěr dovolte citovat slova Bible: „Z večera potrvá žal,
ale z jitra navrátí se prozpěvování.“
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL.M., tajemník městského úřadu
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P ro je kt „Aktivní přístup k ro di ně
i zam ěstnání“ ko nčí
Stovky žen tento projekt připravil na návrat do zaměstnání, zlepšil jejich osobnostní a profesní dovednosti a zvýšil jim tak reálnou šanci
na získání dobrého zaměstnání. Desítkám zaměstnavatelů Královéhradeckého a Pardubického kraje poskytl široké množství informací
k modernímu způsobu řízení lidských zdrojů a řešení rovných příležitostí v praxi firem.
Projekt „Aktivní přístup k rodině i zaměstnání“ byl realizován v období
01. 04. 2012 – 31. 03. 2015 v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu bylo sdružení ŠANGRI-LLA, o.s. Vamberk a partnery projektu byli RC Srdíčko Ústí nad Orlicí, Město Jablonné nad Orlicí,
Město Kostelec nad Orlicí a firma Vaspo Vamberk s.r.o.
Hlavní cíle projektu, mezi které patřila podpora zahájení a rozvoje podnikaní, zvýšení informovanosti o možnostech alternativního zaměstnávání a hledání způsobů pro sladění rodiny a zaměstnání, byly realizací
81 projektových aktivit naplněny nad rámec schválené žádosti.

Osvěta široké veřejnosti na téma rovných příležitostí a sladění rodiny a zaměstnání byla zajištěna publikováním 21 odborných článků
na toto téma a dále vydáním 18 odborných letáků a brožur.
V průběhu tří let bylo v rámci projektu zrealizováno 18 seminářů pro
veřejnost „Jak najít harmonii – práce a rodina“, kterých se zúčastnilo
141 osob. Na seminářích zazněly odborné informace k tématům sladění rodiny a zaměstnání, rovnováhy pracovního a osobního života,
další možnosti osobního rozvoje, vzdělávání, příležitostí k podnikání
a další.
V rámci klíčové aktivity pro zaměstnavatele – „Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích“ bylo
zrealizováno 14 setkání se zaměstnavateli Královéhradeckého a Pardubického kraje, kterých se zúčastnilo 86 firem a organizací. Účastníci získali odborné informace zaměřené na rovné příležitosti na trhu
práce, moderní formy řízení ve firmách, rovnost v praxi, vzdělávání
zaměstnanců, zaměstnávání osob 50+, diversita na pracovišti a další.
V rámci projektu bylo zpracováno 39 plánů rovnosti žen a mužů.
V rámci klíčové aktivity – „Podnikání – cesta ke sladění rodinného
a pracovního života“ bylo zrealizováno 20 vzdělávacích seminářů „Jak
sladit rodinu a zaměstnání“, kterých se zúčastnilo 220 účastnic. Obsah
seminářů byl zaměřen na následující témata - rodičovství, rodičovství
a nároky trhu práce, rodinné kompetence, hledání zaměstnání, různé formy zaměstnání, pracovně právní minimum a kde vzít odvahu
k podnikání. Dále bylo zrealizováno 10 rekvalifikačních kurzů „Základy podnikání“, ve kterých se úspěšně proškolilo celkem 104 žen a získalo osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT.
Pro účastnice projektu bylo zřízeno poradenské centrum, v rámci
kterého jim byly zodpovídány dotazy zaměřené na zahájení podnikatelské činnosti. Dále bylo v rámci činnosti centra uskutečněno 10
odborných přednášek na téma – daně a jak na ně, tvorba webových
stránek, nový občanský zákoník, rodina a podnikání, jak zpracovat žádost o finanční dotaci, marketing a podnikání na internetu, reklama
v podnikání a další. Přednášek se zúčastnilo 82 účastnic.
Projekt „Aktivní přístup k rodině i zaměstnání“ končí a my tímto děkujeme všem partnerům, účastníkům, účastnicím, organizacím a zaměstnavatelům, zapojených do projektu, za jejich podporu a spolupráci.
Realizační tým projektu „Aktivní přístup k rodině i zaměstnání“
CZ.1.04/3.4.04/76.000333.
Více na http://aktivnipristup.sangri-lla.cz.

P o děko vání za finanční po dpo ru
F e de ral–Mo gul F rictio n a.s.
Ko ste le c nad Orlicí
Dovolte mi touto cestou poděkovat za finanční příspěvek ve výši
75 000 Kč, který firma Federal–Mogul Friction a.s. Kostelec nad Orlicí
poskytla městu Kostelec nad Orlicí v loňském roce, a to na základě
naší žádosti. Velice si této finanční pomoci vážíme. Výše uvedeným
příspěvkem bylo podpořeno celkem 21 projektů zájmových kulturních a sportovních organizací sdružujících kosteleckou mládež a podporujících jejich volnočasové aktivity ve městě Kostelec nad Orlicí
a v jeho městských částech. Podpořeny byly následující projekty:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Soustředění žáků FC Kostelec nad Orlicí v Sedloňově
Sportem ke zlepšení zdraví děti v ASPV
Dětský den na Penaltě v Kostelecké Lhotě
Kouzelné odpoledne a noc v MC Cvrček
Dětské rybářské závody na Podhorné
Ramps Yam IV. 2014
Putování historií a krásou Orlických hor s Dámským klubem Slavětína
Účast kosteleckých mažoretek ve finále MČR v Jaroměři
Seykorky 2014
Kostelecké hudební mládí v občanském sdružení KONOR HORNS
Podpora dětského programu SDH Kostelecká Lhota
Podpora baletního vystoupení ZUŠ F. I. Tůmy
Účast SK Klackaři na mistrovství republiky a finálových turnajích
extralig mládeže
Ukončení léta s rybáři na Podhorné
Podpora výtvarného oboru ZUŠ F. I. Tůmy
Návštěva divadelního představení Vadí–nevadí.cz v divadle Archa
Účast Mažoretek Kostelec nad Orlicí v soutěži O pohár ze zámku
Kolín
Vánoční besídka v MC Cvrček
Sportovní Vánoce mládeže v TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Vánoční turnaj pro mládež Florbalového klubu Kostelec nad Orlicí
Hasičské Vánoce Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec
nad Orlicí – město.

Ještě jednou děkujeme i jménem všech podpořených organizací.

Ilona Jílková

František Kinský,
starosta

INFORMACE PRO OBČANY
R ozp i s s l u ž e b st om at olog i c k é lékař ské služby první po mo ci
ok r e s u R y c h n ov n ad K něž n ou v dubnu 2 0 1 5
Aktuální rozpis služeb naleznete na: http://www.kostelecno.cz/firmysluzby/stomatologie

ord in a č n í h o d i n y : sob ot a, n edě le, sváte k 0 8 :0 0 – 1 2 :0 0
datum služby
rok 2015

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

04. 04.

MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr. Lűtzowa 345, Vamberk

736 419 151

05. 04.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

06. 04.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

11. 04.

MDDr. Andělová Jana

J. Pitry 448, Opočno

731 980 112

12. 04.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kvasinská 129, Solnice

494 667 154

18. 04.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

19. 04.

MUDr. Beran Lubomír

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

25. 04.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

26. 04.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

01. 05.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

02. 05.

MUDr. Dvořáková Soňa

Komenského ul. 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

S V O B O D N Á M AT K A K O U P Í B Y T 2+1 V K O S T E L C I A O K O L Í
D O 5 K M . T E L : 734 622 739

K O U P Í M E D Ů M N E B O C H A L U P U V K O S T E LC I A O K O L Í
D O 15 K M . T E L . 724 806 101.
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KLUB SENIORŮ POHODA

T ý ká s e n á s v šec h
Zveme vás na besedu, kde máte možnost získat
informace o pořádání kulturních a společenských
akcích ve městě. Naše pozvání přijali:
- Bc. Ivona Jasníková, programová manažerka Nového zámku,
- Šárka Slezáková, organizačně–správní odbor městského úřadu,
oblast kultury,
- Ing. Vlastimil Šeda, člen rady města a předseda komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu,
- Ing. Kamil Zdrálek, předseda Klubu rodáků.
Chcete se dozvědět informace o termínech akcí, které se v průběhu
roku uskuteční, kdy bude vydána kniha o Kostelci a další zajímavosti?
Pak neváhejte a navštivte v úterý 21. 04. od 14:00 Klub seniorů POHODA (u kostela sv. Jiří). Vítáni jsou jak členové klubu, tak i diváci z řad
obyvatel města. Opravdu se to týká nás všech, kterým není kulturní
a společenský život ve městě lhostejný.

du, kterou po celou dobu
kolem sebe už svou přítomností a zručností rozdávaly. Proč zmiňujeme
Chleny. Protože právě ony
jsou iniciátorkami našeho
dubnového výletu do nedalekých Chlen a podílí se
na jeho zajištění.
M. Nováková, vedoucí klubu

ukázka jarní vazby

M. Nováková, vedoucí klubu

K ur z y s e b e o b r an y p r o sen i or y
Násilí na seniorech? Budeme se bránit!
Jak jsme již avizovali v minulém vydání zpravodaje města, je ve spolupráci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
Klubu seniorů Pohoda a členů sportovního klubu LLAMARO z Doudleb nad Orlicí připraven pro letošní rok kurz sebeobrany pro seniory.
V průběhu kurzu vám členové klubu přiblíží teoretickou přípravu, ale
např. i jednotlivé kroky, jak reagovat na znaky násilí, ohrožení či nácvik jednoduchých obraných prvků, které nebudou fyzicky náročné
a zvládnou je opravdu všichni. Každý z nás, aniž si to uvědomuje, má
u sebe nějaký předmět, kterým se může bránit. Pojďme se to společně
naučit.
Kurzy budou rozděleny do dvou skupin. První skupina je určena pro
12 – 15 seniorů ve věku 50 - 65 let a druhá skupina pro stejný počet
zájemců od 65 let výše. Skupiny se sejdou celkem 4x, kdy jedna lekce
bude mít cca 90 minut.
Na závěr každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu a informační letáčky. Kurz sebeobrany je hrazen z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí z prostředků prevence kriminality a pro všechny účastníky
je zdarma.
Vzhledem k tomu, že vstup na kurzy je pouze pro přihlášené osoby
a kurzy jsou kapacitně omezené, neváhejte se zapsat, a to u paní
PhDr. Miroslavy Novákové v Klubu Pohoda nebo na Odboru sociálních
věcí, MěÚ Kostelec nad Orlicí.

Iva Jelínková a Zdeňka Kvasničková

Kurzy proběhnou v Klubu seniorů Pohoda v těchto termínech:
1) 20. dubna – Úvod (společný termín pro I. i II. tým)
2) 27. dubna – Teorie (společný termín pro I. i II. tým)
3) 04. května – I. skupina (praktická část)
06. května – II. skupina (praktická část)
4) 11. května – I. skupina (praktická část)
13. května – II. skupina (praktická část)

Vo ň a v ý b ř e z n o v ý p od v eč er v k lu bu
Vnímavé srdečné publikum zcela zaplnilo společenskou místnost 03. 03. v klubu seniorů.
Touha „být u toho“ se ještě násobila přicházejícím jarem, na které se jistě všichni už těšíme. Svůj
um zde předvedly dvě zkušené
a nutno podotknout v širokém
okolí a hlavně ve městě oblíbené květinářky z Pomněnky, Iva
Jelínková a Zdeňka Kvasničková. Nejen že jsme se dozvěděli
o trendu v barvách svátků, ale
poutavě a přitom stručně byla
připomenuta i historie jednotlivých svátků včetně vtipného
uvedení zkušeností s nabídkou
květin po celý rok. Postupně tak
byly předvedeny aranže věnců
Foto: H. Růžičková
z různých materiálů, do toho
voněly připravené květiny a na stolech diváků pak kolovaly nádherně
upravené košíky, nádobky s puntíky osázené posly jara.
Naše poděkování patří oběma rodačkám z Chlen. Za radost a poho-
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členky Klubu seniorů Pohoda

Aprílo vý výle t do o ko lí,
te nto krát do C HL EN
S nápadem a doporučením podniknout výlet do Chlen přišly dvě
chlenské rodačky, šikovné květinářky z Pomněnky, paní Iva Jelínková
a Zdeňka Kvasničková. Už na podzim loňského roku jsme přivítali jejich pozvání, protože se stále objevovaly připomínky, že neděláme tajné výlety do okolí. Byly totiž v klubu tradiční a velmi oblíbené. Jenže,
nakonec výbor klubu rozhodl výlet odtajnit a naopak umožnit členům
klubu se rozhodnout, zda se vydají s námi do nedalekých Chlen.
Termín poznávacího výletu je stanoven na konec měsíce dubna, čtvrtek 30. 04. s odjezdem v 09:00 a návratem do 17:00. Bližší informace k organizaci výletu najdete ve venkovní skříňce klubu a přihlášky
je možné si vyzvednout a odevzdat přímo v klubu, a to každé úterý
v době od 13:00 do 16:00. Kapacita autobusu je 44 míst, a tak neváhejte
a přihlaste se co nejdříve. Máme pro vás malou „ochutnávku“ programu
výletu a věříme, že nenechá nikoho na pochybách, že jsme záměr představit zajímavou obec v okolí našeho města, na doporučení rodaček,
vybraly správně. První ověřená písemná zpráva o obci je z roku 1348.
Ve znaku obce i na historické pečeti je strom lípa, který je symbolikou
obce. V nadmořské výšce 368 m, žije téměř 300 obyvatel s věkovým
průměrem cca 35 let. Naším cílem prohlídky je návštěva historicky významného objektu, budovy bývalé základní školy, která byla zrekon-

struována a je novým domovem seniorů. K dispozici je sedm bytových
jednotek, garsonek s nájemným za příznivé ceny. Podmínkou je věk
nad 70 let a není bez zajímavosti, že rekonstrukce přišla na 6 a půl milionu korun. Těmito prostory nás provede starosta obce pan Jiří Plocek.
Na návrší, uprostřed hřbitova, stojí kostel svatého Apolináře, který
tvoří dominantu obce. Prošel rekonstrukcí, ve 13. století zde stála
malá kaple a v už letech 1384, 1755 a 1795 postupně byla přestavěna
na kostel se zvonicí. Bohoslužby jsou zde každou neděli a při významných křesťanských svátcích. I do těchto prostor se podíváme.
Třetí zastávkou bude mateřská škola s rozlehlou zahradou, kterou navštěvují i kostelecké děti. V krásném prostředí v okrajové části obce s vlastní
kuchyní, navštěvuje školu 46 dětí. Jsou umístěny v odděleních Berušek
a Motýlů. Už se na ně těšíme. Posledním místem, které si před návštěvou
místní restaurace prohlédneme, je výrobna uzenin a masných výrobků
s vlastní prodejnou Chlenské uzeniny. Zpracovává se zde maso, které
je hlídáno od selete či telete, a je velice dbáno na čerstvost zpracování.
Zvířata se poráží v nedalekých jatkách, a tak se dostává maso do výrobny dokonale čerstvé. Největší chloubou výrobny je šunkový salám, tenké
párky a oblíbený je i chlenský salám Vysočina a tlačenka. Samozřejmě,
že budete mít možnost navštívit vedle výrobny i hlavní prodejnu uzenin
a masných výrobků, která je ve stejné budově jako výrobna. Pokud budete
mít zájem, můžete si chlenské výrobky pro sebe i rodinu zakoupit. Závěr
bude patřit návštěvě místního pohostinství a tady si můžete doslova užít
to žádané utajení. Spolumajitelka je totiž vyhlášená kuchařka, restaurační
zařízení, se otevírá pouze při významných akcích. Společný oběd ještě „dolaďujeme“, ale rozhodně bude chutný. V návrhu jsou tři jídla, aby si mohl
každý vybrat. Nebude chybět ani pivo a další nápoje, ke kávě zákusek. Tolik oblíbené posezení s přáteli bude tečkou za naším výletem. Pojedete
s námi? Neváhejte a přihlaste se v klubu, kapacita autobusu je 44 míst.
Za výbor klubu vás zve vedoucí klubu M. Nováková

V ýzn a m n é ž i v o t n í j u b i leu m
Není nic cennějšího než zdraví a čas.
Seneca
Uvědomíte si to, když se setkáte s člověkem, který s věkem získává
úctu, obdiv a rozdává kolem sebe pohodu a úsměv. K tomu ještě přidejte elán a spoustu energie, moudrost a taky pochopení pro druhé.
Zdá se vám toho na jednoho člověka moc?
Ručím vám za to, že právě taková je paní Jiřina Kameníková, členka
našeho klubu, která se ve zdraví dožívá 94 roků. Nechybí na žádné akci
klubu, na besedách ani na zájezdech a každoročně absolvuje i relaxační cvičení. Má náš obdiv a uznání, velice si ji vážíme.
Dovolte mi i osobní zážitek právě z posledního období, kdy jsme paní
Kameníkové, ještě se zástupci SPOZ, přišli blahopřát k narozeninám.
Uvítala nás společně s dcerou Jiřinkou, kterou celá řada z vás zná jako
sestřičku z ordinace paní doktorky Ježkové. Byl to doslova koncert
sledovat obě, jak si rozumí, doplňují se a taky se škádlí. Paní Kameníková vzpomínala na období prožité v rodném Potštejně, na období,
kdy s manželem působili ve vyhlášené restauraci Na Růžku a věřte, že
její paměť by ji mohl jen každý závidět. Je veselá, pohotová a přátelská. Denně vstává už před šestou, vaří pravidelně oběd a skvěle peče.
Zahrádku nechává na dcerce, ale vítá každou návštěvu a je moc spokojená, když se u ní sejde celá početná rodina. Chce se mi opisovat
od Boženy Němcové: „Šťastná to žena“.
Je skutečným symbolem našeho klubu POHODA, a tak mi dovolte popřát paní Kameníkové za všechny členy klubu, prostřednictvím zpravodaje, hodně zdraví a ještě hodně šťastných let v kruhu rodiny.

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

T radi ční sb ěr že le zné ho šro t u
Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí – město oznamuje, že bude pořádat v sobotu 25. 04. 2015 již tradiční sběr železného šrotu. Svoz bude probíhat od 08:30.
Hasiči žádají všechny občany,
aby nevynášeli šrot na ulici,
ale aby jej ponechali za plotem
(za bránou), vyčkejte příjezdu
sběrných vozů, hasiči vám rádi
s nakládkou a odnesením pomohou.
Domluva předem na tel. čísle 724 181 362, 724 142 847.

Zásahy je dno tky
19. 02. Dopravní nehoda čtyř osobních
vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě čtyř osobních vozidel.
Na místě provedla zajištění vozidel proti požáru a úniku provozních
kapalin. Po zdokumentování nehody jednotky uklidily komunikaci
od trosek z vozidel. Na místě spolupráce s Policií ČR.
02. 03. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Nehoda se obešla bez zranění osob. Jednotka zajistila vozidla proti
požáru, řídila provoz na komunikaci č. I/11 a po zadokumentování
nehody Policií ČR provedla úklid vozovky a odtažení vozidla mimo
komunikaci.

M. Nováková, vedoucí klubu

Foto: archiv HZS
04. 03. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Potštejn
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Na místě jedna lehce zraněná osoba, které jsme poskytli předlékařskou pomoc a poté předali Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje. Dále bylo provedeno zajištění vozidel proti požáru
a úniku provozních kapalin. Po zadokumentování nehody Policií ČR
byl proveden úklid vozovky od trosek z havarovaných vozidel.
06. 03. Nouzové otevření dveří rodinného domu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na žádost Policie ČR k otevření dveří rodinného domu. Ve spolupráci s PS Rychnov nad Kněžnou dveře otevřeny
hydraulickým nářadím. V domě se nacházela jedna osoba bez známek
života. Místo zásahu předáno Policii ČR. Na místě spolupráce s Policií
ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Paní Jiřina Kameníková

Více informací naleznete na : www.hasici.kostelecno.cz
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RTIC

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
I. J. PEŠINY 39
517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz
494 337 261, 724 367 861

ulice Krupkova 1154
tel: 494 321 430
mobil: 724 733 940
e-mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
www.biblio.cz

Otevírací doba: Po – Pá: 08:00 – 16:00
So, Ne: zavřeno

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po
St
Čt

Po
St
Pá

Regionální turistické a informační centrum Kostelec nad Orlicí
si vás dovoluje pozvat na jubilejní 10. ročník Otvírání cyklosezony,
který proběhne 25. dubna 2015.

Vladimír Komárek

12:00 – 17:30
12:00 – 17:30
12:00 – 16:00

P o zvánka na výstavu

Zaregistrovat se můžete
mezi 08:00 – 09:00 v prostorách informačního centra
Kostelec nad Orlicí. Registrace je ZDARMA.
Přesný popis trasy s časovým harmonogramem a plánovaným programem se
připravuje bude v nejbližší
době vyvěšen na plakátech
po celém městě a přilehlém
okolí.
Jako každý rok bude součástí
události slosování o hodnotné ceny, které mohou vyhrát
ti, co se registrují a projedou
přes zastávky tomu určené.
Po absolvování trasy čeká
na děti i dospělé bohatý doprovodný program.
Akci organizuje Regionální
turistické a informační centrum v Kostelci nad Orlicí pod
finanční záštitou Dobrovolného svazku obcí Orlice.

Městská knihovna vás všechny srdečně zve na výstavu fotografií Poutníkem po Šikoku kosteleckého cestovatele po Japonsku Konstantina
Korovina. Pro velký zájem se výstava prodlužuje o měsíc a čtenáři
si ji mohou prohlédnout až do konce dubna 2015 ve výpůjční době
knihovny.

Foto: archiv RTIC

Těšíme se na vaši hojnou účast!
PŠ

Městská policie Kostelec nad Orlicí
Dukelských hrdinů 985
517 41 Kostelec nad Orlicí
Pevná linka: 494 321 026
Mobil:
724 181 363
velitel: Petr Černohorský
e-mail: pcernohorsky@muko.cz
Služebna MP: mp@muko.cz
Úřední hodiny: pondělí: 15:00 – 16:00
středa: 15:00 – 16:00

KOSTELECKÁ LHOTA

č.p. 40

+420 732 403 127
info@uhubalku.cz | www.uhubalku.cz

V D U B N U P Ř I P RAV U J E M E :
NA SEZÓNNÍM JÍDELNÍM LÍSTKU JARNÍ SPECIALITY

TELECÍ, KŮZLEČÍ, JEHNĚČÍ, MLADÁ KUŘÁTKA...
PŘIJĎTE SI GURMÁNSKY UŽÍT SVÁTKY JARA
udělejte si svou rezervaci včas

Naše denní menu i připravované akce můžete sledovat

W W W. U H U B A L K U . C Z

Foto: archiv Konstantina Korovina

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

MĚSTSKÁ POLICIE

6

08:00 – 17:30
07:00 – 17:30
08:00 – 17:00

c

Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor
Pořad pravidelných bohoslužeb:
Neděle 09:30
Středa,sobota (mimo 1. sobotu v měsíci) 08:00
Čtvrtek, pátek 18:00
Velikonoční svátky:
29. 03. – 09:30 Květná neděle s pašijemi podle sv. Marka
02. 04. – 18:00 Zelený čtvrtek
03. 04. – 18:00 Velký pátek s pašijemi podle sv. Jana
04. 04. – 20:00 Bílá sobota – Velikonoční vigilie
05. 04. – 09:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Při mši bude chrámový sbor s členy SPS Orlice zpívat 4 části z Missa in
D(C) Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815) a Regina caeli Roberta Führera
(1807 – 1861)
06. 04. – 09:30 Velikonoční pondělí
24. 04. – 09:30 Poutní slavnost sv. Jiří
Noc kostelů 2015:
V pátek 29. 05. se uskuteční v rámci celostátní akce Noc kostelů v kostele sv. Anny (hřbitovní kostel) koncert orchestru Bona Nota s uměleckohistorickým výkladem ke kostelu a hřbitovu. Jste srdečně zváni.
Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16,
tel. 494 534 854, nebo 739 071 416, e-mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby v dubnu:
02. 04. – 16:00 Setkání na Zelený čtvrtek s pašijemi a antifonami
05. 04. – 08:30 Velikonoční bohoslužba
19. 04. – 08:30 Další bohoslužba
Informace na vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 9:45 v kostele J. A. Komenského.
Tel.: 494 323 311; 739 702 567;
e-mail: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.
15. 03. bohoslužby s nedělní školou pro děti
29. 03. dětské bohoslužby
Biblická hodina ve středu v 18:00.
Další informace na vývěsce u sboru.

Ježí š ž i j e !
Když nastal soumrak a skončil sobotní den, ženy koupily vonné látky k „pomazání“ Ježíšova těla (aby mohly dokončit pohřební obřady)
a za svítání se plné obav ubírají ke hrobu. S údivem zjišťují, že veliký kámen, který střežil vchod do hrobu, je odvalen. Atmosféra překvapení je ještě umocněna tím, že uvnitř hrobu očekává ženy mladý
muž v bílém rouchu. Poselství, které tento mladík vystrašeným ženám
zvěstuje, jim pomáhá poznat, koho vlastně mají před sebou: zná jejich
strach a povzbuje je slovy, která často zaznívají tam, kde Bible hovoří
o nadpřirozených Božích zjeveních. Ví, s jakým úmyslem přišly ke hrobu a na závěr jim odhaluje to, co by jinak nedokázaly pochopit: Ježíš
Nazaretský, ukřižovaný, byl vzkříšen! Následuje poukázání na prázdný
hrob a pak jsou ženy poslány, aby tuto zprávu zvěstovaly učedníkům.
Až budou ženy vyprávět, co se stalo, mají učedníkům připomenout
setkání, o kterém Ježíš hovořil při poslední večeři (Mk 14,28). Ježíš se
tehdy s odvoláním na Zachariášovo proroctví představil jako pravý
pastýř. Nyní vstal z mrtvých a kráčí před svým stádem.
Stejně jako ženy máme i my hledat Ježíše, nechat se překvapit zprávou o jeho zmrtvýchvstání a s vírou ji přijmout. A kde Ho hledat?
V konkrétních životních situacích, kde chybí láska, odpuštění, přijetí.
Ježíš žije v našich skutcích.
P. Benedikt R. Machalík O. Praem

NEUNIKLO NÁM
P oděk o v á n í
Chtěla bych poděkovat zastupitelům města, kteří zvolili současné
vedení a zaměstnance DDM Kamarád, protože se jim to opravdu povedlo. Paní ředitelka Hladká má velmi dobře promyšlené celoroční aktivity pro malé i starší děti. Dále pak si velice vážím jejich spolupráce,
neboť jsem na výchovu vnuka sama.
Hodně síly a trpělivosti všem zaměstnancům do dalších let přeje
Romana Benešová.
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Ze mř e l Galle Anto nín * 1 9 3 6
Redakční rada zpravodaje obdržela žádost paní
Hany Kociánové o vyvěšení oznámení o úmrtí
pana Antonína Galle, syna kosteleckého rodáka stejného jména. V Kostelci najdete Gallovu
ulici ve čtvrti zvané Povidlov. A kdo byl Antonín
Galle, po kterém je ulice pojmenována?
Antonín Galle byl kostelecký rodák, který se narodil se 5. května 1907.
Byl studentem kostelecké reálky, kde v roce 1926 složil maturitní
zkoušku, následně sloužil v čs. armádě. Později zastával místo účetního u stavební firmy Oty Hányše v Rychnově nad Kněžnou. Během
druhé světové války byl organizátorem odbojové skupiny a za tuto
činnost byl poprvé zatčen 12. března 1943. Ačkoliv byl posléze propuštěn, o rok později, v květnu 1944 byl znovu uvězněn a v období
od 23. května do 15. června 1944 byl vězněn v Terezíně. Odtud byl
převezen do věznice ve městě Gollnow. Na sklonku války, 19. února
1945, byl popraven ve věznici v Brandenburgu.
Redakční rada

Váže ní spo luo bčané ,
město Kostelec nad Orlicí připravuje k vydání rozsáhlou
a na zpracování náročnou publikaci o našem městě.
Jsme ve fázi závěrečného čtení a chceme se vyvarovat případných nepřesností nebo opomenutí. Proto vás prosíme
o informace ke zmapování drobných řemeslníků v období let
1900 – 1950.
Jedná se především o řemesla: řezník – uzenář, obuvník, krejčí,
fotograf, holič, kovář, funebrák, pumpař, malíř pokojů, brašnář, nožíř, hodinář, cukrář, obchodník, dopravce, opravář kol
a automobilů, knihař atd. Potřebujeme upřesnit celá jména,
dobu a místo živnosti. Dále bychom uvítali jakékoliv fotografie z města a okolí dosud nepublikované a zajímavé s popisem
místa. Fotografie oskenujeme a vrátíme.
Materiály předejte nejpozději do 20. 04. 2015 osobně nebo
poštou na adresu:
Tiskárna AGTYP Rudé armády 1468,
nebo e-mail: martinec@agtyp.cz, tel.: 494 321 275, 603 275 459.
Za redakci Kamil Zdrálek a Jan Martinec

SK RABŠTEJN

Aktuáln ě z Rabšte jna

RETRO

V Ý S T A V A

1. 9. — 30. 9. 2015

Ta k h l e jsm e ži li , v zp o m í nát e ?

Trochu ze statistiky Rabštejna: v roce 2014 bylo
napsáno o Rabštejně a jeho akcích přes 100 článků
v různých médiích (z toho 19 na titulní stránce). Některé z pořadů byly i v televizním vysílání – TV Noe a TV Šlágr.
PILATES – od března máme nové cvičitelky: Natálie Beková a Renata Beková a cvičíme ve stejných časech ve čtvrtek (18:00 pokročilí
a v 19:00 začátečníci).
Natálie Beková: Instruktor metody PILATES (Licence Pilates akreditovaná MŠMT ČR - Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc., Wellness - Univerzita
Karlova Praha), dále instruktorka Jógy a PowerJógy.
Renata Beková: Instruktor Body and Mind, instruktor Fitness, trenérka
3. třídy tenisu.

Pro někoho krásná vzpomínka, pro někoho nepříjemná zkušenost.
Dovolená nejdále u Balatonu, poloprázdná masna, věčné fronty
na cokoli a k povinné četbě Rudé právo…

V březnu proběhlo baletní představení „Zlatovláska“ tanečního
oboru ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí pro základní školy. Krásné
a úspěšné představení zhlédly jak děti z místních škol, tak i vzdálenějších (Rychnov nad Kněžnou a další).

Máte doma staré hračky, kuchyňské spotřebiče, rádia, diaprojektory,
noviny, časopisy, tuzexové bony, matrojšky, igráčky, oblečení
po vašich babičkách, dědečcích, maminkách či tatíncích?

Ovace ve stoje na konci představení sklidila divadelní hra Klára 3847
aneb Příliš mnoho hvězd Litvínovského divadla. Byl to opravdu silný
zážitek podložený výbornými výkony herců.

Organizačně–správní odbor Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
ve spolupráci s Klubem seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí
vás v souvislosti s přípravou Retro výstavy velmi prosí
o zapůjčení těchto vzácných věcí.

Jóga již opět probíhá pravidelně každé pondělí pod vedením jogínů
Jana Čipčaly a Jana Dlabala.

Vše můžete nosit již nyní do kanceláře organizačně–správního odboru,
budova A, v přízemí paní Š. Slezáková, případně nás kontaktovat
na níže uvedených číslech: 494 337 284, 725 099 614,
e-mail: sslezakova@muko.cz.

Aktuálně na Rabštejně v prodeji vstupenky:
17. 04. ZATOULANÁ PRODLOUŽENÁ – zakončení plesové sezóny
s Janem Onderem. Vstupenka s místenkou 150 Kč.
24. 04. Z LOUŽE POD OKAP – Divadelní komedie – Filip Tomsa,
V. Kratina, D. Homolová a M. Dolinová. Předprodej 195 Kč / 220 Kč.
22. 05. Z ROLE DO ROLE – zábavný pořad s Bohumilem Kleplem
a Evou Holubovou. Předprodej 180 Kč / 220 Kč.
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„ P os l e d n í o d mě n a“
p r o T e r r y h o Pr ac h et t a
„Terry vzal Smrtě za ruku a společně prošli dveřmi na černou poušť v nekonečné noci.“
Jistě jste zaznamenali, že světovou knižní scénu opustil
jeden z nejvýznamnějších
autorů fantazy literatury –
stvořitel Zeměplochy – Terry
Prachett. Mezi jeho nejznámější díla patří například Barva
kouzel, Čaroprávnost nebo Zaslaná pošta.
Na jeho památku pro všechny fanoušky fantasy literatury promítneme český
krátkometrážní film „Poslední
odměna“. Režisérem filmu je
Ladislav Plecitý. V hlavních rolích uvidíte Tomáše Matonohu,
Terry Prachett
Jarka Hylebranta a Lenku Zahradnickou.
Po promítání zůstane sál otevřený pro volnou diskuzi čtenářů nad
dílem Terryho Prachetta.
Film Poslední odměna promítáme v sobotu 02. 05. od 19:00.
Vstupné dobrovolné.

K om e d i e Z l o už e p od ok ap
Divadelní sezóna 2014/15 se chýlí ke svému konci. Závěrečným divadelním představením je česká komedie z pera Zory Kostkové (je-li vám
toto jméno povědomé, vězte, že je to také herečka a sestra herce Petra
Kostky) s názvem „Z LOUŽE POD OKAP“. Tato svižná a vtipná komedie
byla napsána přímo na tělo paní Daně Homolové a jejím kolegům.
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo a není tomu jinak ani dnes.
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí.
My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků,
která bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, podíváme s humorem, vtipem a s nadhledem.
On, aby co nejlevněji získal, riskuje život, vloupá se do příbytku spoluobčanky, je schopen dokonce slíbit i manželství! A jí, bezbrannému
něžnému pohlaví, nepomůže letitá přítelkyně Karin, úspěšná makléřka, ale (možná) mladičký, milý a trochu naivní „brigádníček“ Albert.
V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh
dopadne, ale slibujeme, že bude hlavně k smíchu.
Daně Homolové, která v této hře exceluje svým hereckým výkonem,
jsem za naše čtenáře položila na několik otázek:

V Kostelci nad Orlicí nehrajete poprvé. Vybavuje se Vám Vaše poslední návštěva u nás?
V Kostelci nad Orlicí jsme hráli naposledy v roce 2011 komedii „Aby
bylo jasno“. Vzpomínám si na to velice jasně, protože to byla derniéra.
Takže jsem to obrečela, přestože diváci byli prima. Náplastí byl výborný guláš – jsme v podstatě hladoví herci (smích).
Na co se mohou diváci v komedii „Z louže pod okap“ těšit?
Na starý kolena tam se svým ubohým tělíčkem dělám psí kusy, z čehož
se pak dva dny vzpamatovávám (smích).
A ještě dotaz mimo divadelní prostředí. Venku se začíná vše zelenat – co Vy a příroda?
Mám domeček a kolem něj malý pozemek. Ráda pěstuji květiny v květináčích. Nejraději mám oleandry a ibišky. A co záhonky? Když si kleknu
a vypleju, tak mě někdo musí zvednout. Takže se už tomu raději nevěnuju.
Za rozhovor děkuje Marta Klimešová

V divadelní komedii Z louže pod okap hrají: Filip Tomsa, Vladimír
Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová.
Představení uvedeme na Rabštejně v pátek 24. 04. od 19:00.
Vstupné 195 Kč v předprodeji a 220 Kč na místě.

„Zato ulaná P ro dlo uže ná“
s J ane m Onde re m
Slavnostní tečka za plesovou sezónou v Kostelci nad Orlicí je nachystána na duben. Rabštejn uzavře celou plesovou sezónu tanečním večerem s názvem „Zatoulaná prodloužená“. Samozřejmě za účasti
mistrů v daném oboru. Ať se máme na co dívat …
Naše pozvání přijal dvojnásobný vítěz oblíbené televizní soutěže StarDance na obrazovce České televize JAN ONDER se svou taneční partnerkou.
Jan Onder se narodil v Lokti a je mu letos třicet let.
Vede vlastní taneční školu
a k nám přijede z druhé strany republiky – ze Sokolova.
Na televizní obrazovce zazářil několikrát nejen jako
účastník soutěže StarDance,
ale v současnosti učí zábavnou formou tančit nejmenší
děti v pořadu „Taneční hrátky s Honzou Onderem“ (už
se nás několik dětí ptalo, zda
Jan Onder
se mohou večera zúčastnit).
Také Sdružený Klub Rabštejn se věnuje tanci po celý rok. Děti se učí
modernímu tanci StreetDance, na podzim se učí prvním tanečním krokům mládež v Kurzu společenského tance a výchovy. Po slavnostním
prosincovém Věnečku na tento kurz volně navazují další lekce společenského tance „Taneční pro páry“. A to ve dvou úrovních (začátečníci
a pokročilí). Je radost sledovat všechny zúčastněné a jejich pokroky.
Celý večer při Zatoulané prodloužené bude návštěvníkům hrát k tanci
i poslechu vynikající hudební skupina EGO Retro Music z Hořic pod vedením Mgr. Jana Sezimy, která svým repertoárem obsáhne vše od kubánské cha–chy přes vídeňský valčík až po známé moderní písničky. Během
večera bude zajištěno občerstvení a každý host bude uvítán welcome
– drinkem. Příjemným zpestřením bude i losování o „kulturní ceny“.
Tančíte rádi? Pak je tento večer určený právě vám.
Zatoulaná prodloužená se bude konat v pátek 17. 04. od 20:00
na Rabštejně.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

POMNÍKY A NÁHROBNÍ DOPLŇKY

JANSA

Pa v e l

výroba
náhrobních doplňků z nerezu

 U R N OV É P O M N Í KY, J E D N O H R O BY, DVO U H R O BY,
VČETNĚ DOPLŇKŮ, NÁPISŮ A MONTÁŽE
 O P RAV Y A R E N OVAC E
 KU C H Y Ň S K É A KO U P E L N OV É D E S KY
vše z leštěné přírodní žuly široký výběr druhů a barev

ZOUBKOVA 137
KOSTELEC NAD ORLICÍ směr Choceň

tel.: 603 153 226
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NOVÝ ZÁMEK

Ji ří Dě d eč e k
V polovině dubna si nenechte ujít koncert
jednoho z našich nejznámějších písničkářů,
Jiřího Dědečka.
Jiří Dědeček je podle Wikipedie český písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových a televizních pořadů.
Pro mnoho milovníků jeho poezie a písniček je to však hlavně člověk
s obrovským darem lehkosti, s kterým dokáže popsat ty nejzoufalejší
duševní stavy, s darem hravosti a všehoschopné improvizace, kterou
fascinuje každé publikum. Ač dlouhé roky bojuje s těžkou nemocí,
jeho diář je plný termínů koncertů po celé republice a my jsme velmi
rádi, že tohoto nezdolného písničkáře s duší básníka přivítáme v pátek 17. dubna 2015 ve 20 hodin v Zrcadlovém sále.
V letech 1974–85 tvořil a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem, se
kterým společně absolvoval přes tisíc vystoupení. Nyní již dlouho vystupuje sám, jeho prostor na jevišti se zvětšil a on ho umí využít. Propaguje tvorbu Georgese Brassense či Jacquese Brela, jejichž šansony
z francouzštiny překládal. Za překlady Brassense, které vyšly knižně
pod názvem Klejme píseň dokola, obdržel v roce 1986 cenu českých
překladatelů. Jeho repertoár dnes tvoří něžné písně o lásce a o smrti,
ale pracuje i na svých typických dryáčnických kouscích.
Vstupenky na tento koncert si můžete zakoupit v informačním centru
v Kostelci nad Orlicí nebo o víkendech v pokladně zámku.
I. Jasníková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V DUBNU 2015
70 let oslaví

Jana JANSOVÁ
Zdeněk HERMAN

75 let oslaví

František NUNVÁŘ

80 let oslaví

František KOPECKÝ

85 let oslaví

František BOTLÍK

Dne 9. dubna uplyne již dlouhých 45 let,
kdy tento svět navždy opustila moje maminka
paní Marta VAŇKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu se mnou.
dcera Jana Vajglová

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

SŇATEK UZAVŘELI
Adéla Cinová a Martin Nagy
Jana Kučerová a Jakub Fučík

Dne 28. dubna uplynou dva bolestné roky,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel,
tatínek a dědeček
pan Jaroslav JIRUŠKA.

Hodně lásky a vzájemného porozumění!
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinou.

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Mgr. Jiří Rojek
Marta Šutová
Jiří Libotovský
Jaroslav Hudousek

* 1935
* 1942
* 1949
* 1940

Dne 29. dubna uplyne 5 smutný let,
kdy nás navždy opustil

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
pan Karel ZVĚŘINA.

VZPOMÍNKA

Kdo jste ho znali věnujte mu vzpomínku.
Zarmoucená rodina

Dne 3. dubna
uplyne 10 let od úmrtí
pana Jaromíra JANOVCE.
S láskou vzpomíná celá rodina.

UPOZORNĚNÍ
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů prosíme
rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matriku Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí, kde jim budou sděleny bližší informace. Děkujeme za pochopení.
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
SK RABŠTEJN
tel. 494 321 588, e-mail: klimesova@skrabstejn.cz;
www.skrabstejn.cz.
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
středa:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek:
08:00 – 12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
03. 04. (pátek) – 19:00
TANČÍRNA
Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha–cha, mambo a další společenské tance.
Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Vstupné dobrovolné.
05. 04. (neděle) – 09:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.
09. 04. (čtvrtek) – 16:00
STREET DANCE
Kurz moderního tance pro děti. Pro všechny, kteří tančí rádi a chtějí
se naučit moderní tanec street dance. Pravidelně v pondělí a čtvrtek.
09. 04. (čtvrtek) – 18:00
PILATES
Pokračujeme ve cvičení pro zdraví a radost.
11. 04. (sobota) – 09:00
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Český rybářský svaz – výroční členská schůze MO ČRS.

28. 04. (úterý) – 19:00
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Film podle nejnovější předlohy Michala Viewegha. Měl 4 nominace
na České lvy (Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Klára Melíšková a hudba). Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního
dne natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková
a Vladimír Javorský. Vstupné 70 Kč.
02. 05. (sobota) – 19:00
POSLEDNÍ ODMĚNA
Český krátkometrážní film na motivy povídky Terryho Prachetta.
Po promítání bude volný prostor pro diskuzi nad Mistrovým dílem.
Hrají Tomáš Matonoha, Lenka Zahradnická a další. Vstupné dobrovolné.
08. 05. (pátek) – 19:00
FÉNIX
Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína. Bývalá úspěšná
zpěvačka Nelly se vrací z koncentračního tábora se znetvořeným obličejem a po plastické operaci se tato femme fatale postupně stává
svojí vlastní dvojnicí. Vstupné 70 Kč.
Připravujeme: Fotograf, Samba, Pestrobarvec Petrklíčový, atd.

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e-mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S DDM

11. 04. (sobota) – 19:00
TANČÍRNA
Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha–cha, mambo a další společenské tance.
Vstupné dobrovolné.

02. 04. (čtvrtek) 08:00 – 15:15 ZA LEGEM DO LANŠKROUNA
Výlet vlakem na výstavu stavebnice LEGO. Sraz v 08:00 na zastávce ČD
Kostelec město. Návrat v 15:25. Cena 200 Kč. Stravu na celý den s sebou. Přihlášky odevzdejte do pondělí 31. 03.

13. 04. (pondělí) – 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.

03. 04. (pátek) 08:30 – 15:30
JARNÍ DÍLNA PRO TVOŘIVÉ
Zhotovíme si velikonoční dekorace, ozdobíme kraslice (2 ks vejdunků s sebou) upečeme a ozdobíme perníčky, zahrajeme si hry. Dílna
pro školní děti, předškoláky s rodiči. Pracovní oblečení, oběd zajištěn.
Poplatek 80 Kč. Přihlášky nejpozději do středy 01. 04. 2015. Vedoucí:
Drahomíra Paulusová.

16. 04. (čtvrtek) – 16:30
JARNÍ KONCERT DPS KVÍTEK
Jarní koncert dětských pěveckých sborů Hlásek, Klásek, Konipásek
a Kvítek pod vedením Dagmar Potštejnské.
17. 04. (pátek) – 20:00

ZATOULANÁ PRODLOUŽENÁ
aneb závěr plesové sezóny
s Janem Onderem
Taneční večer se skvělou taneční hudbou EGO Retro Music. Čeká Vás
vystoupení hosta, kulturní tombola, tanec, tanec a ještě jednou tanec.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 150 Kč.
18. 04. (sobota) – 09:00
VÝSTAVA MODELŮ VLAKŮ A KOLEJIŠŤ
Vystavuje klub železničních modelářů při DDM Kostelec nad Orlicí.
24. 04. (pátek) – 19:00
Z LOUŽE POD OKAP
Divadelní komedie – hrají Filip Tomsa, Vladimír Kratina, Míša Dolinová
a Dana Homolová. Námět komedie pochází ze současné společnosti
– mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém
prostředí a které nás zvedají ze židlí. Vstupné 195 Kč / 220 Kč.

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
10. 04. (pátek) – 19:00
POHÁDKÁŘ
Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky
i lži, lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že si ji vlastně ani
neuvědomuje. Film má 4 nominace na Českého lva. Hrají Matěj Hádek,
Jiří Macháček, Aňa Geislerová a další.
22. 04. (sobota) – 19:00
LÁSKA NA KARI
Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se třpytem Michelinských hvězd se nestačí divit, když se do jejího městečka přistěhuje
indická rodina a otevře si restauraci hned naproti přes ulici. Komedie
USA. Vstupné 70 Kč.
26. 04. (neděle) – 17:00

Pro děti:
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
Vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen. V hlavní roli Angelina Jolie. Rodinný
USA. Vstupné 70 Kč.
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03. 04., 10. 04., 17. 04., 24. 04. (pátek) 16:00 – 17:00
FIT BALET
Zábavná forma klasického baletu okořeněná energií a cviky na posílení celého těla. Nebudete ochuzeni o protažení, procvičení základních
figur a tanečních pozic, které se budou pozvolna slučovat v drobné
taneční variace. Věk nehraje roli! S sebou: pohodlné oblečení, pití,
budeme tančit v tlustých ponožkách nebo naboso (v DDM). Vedoucí:
Martina Kuličková. Poplatek 40 Kč.
07. 04. (úterý) 17:00 – 19:30

PLETENÍ
Z PAPÍROVÝCH RULIČEK
Dílna vhodná pro děti od 10 let, mládež i dospělé (ruličky přineste
vlastní, příp. budou k dispozici). Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí
Drahomíra Paulusová.
09. 04., 16. 04. a 23. 04. (čtvrtek) 15:30 – 16:30
KERAMIKA PRO DĚTI od 3. tř. ZŠ
Nově přidaná dílna pro samostatné děti od 3. tř. ZŠ – pro volně příchozí. Tvoření z keramické hlíny pod vedením zručné keramičky. Poplatek
50 Kč. Vedoucí Marcela Zahradníčková.
09. 04., 16. 04. a 23. 04. (čtvrtek) 16:30 – 18:00
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Vhodné pro starší děti, mládež a dospělé. Vzhledem k omezenému
počtu účastníků nutné předem rezervovat termín na tel. 773 781 162.
Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
14. 04. a 28. 04. (úterý) 18:00 – 19:30
KERAMIKA
Tvoříme okrasné předměty do bytu dle vlastní fantazie nebo předlohy. Dílna pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí Drahomíra
Paulusová.
18. 04. (sobota) 09:00 – 19:00

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ
A KOLEJIŠŤ
Přijďte si prohlédnout originální výstavu z dílny milovníků a nadšenců železničních modelů, která proběhne v prostorách kosteleckého
SK Rabštejn. Těšit se můžete na zmenšené vlakové nádraží Potštejna,

cyklostezku a koleje v kostelecké Grundě, starou kosteleckou zastávku
a mnoho dalších modelů. Vstupné dospělí 40 Kč, děti 30 Kč.
21. 04. (úterý) 17:00 – 19:30 TIFFANY VITRÁŽE
Zhotovení drobných cínových vitráží. Dílna pro mládež a dospělé. Rezervace nutná na tel. 773 781 162. Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí
Drahomíra Paulusová.
25. 04. (sobota) 13:30 – 16:00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Přihlásit se můžete do 22. 04. přímo v DDM nebo na tel 773 781 162.
Po předchozí domluvě připravíme šál nebo šátek v potřebných rozměrech. Cena 50 Kč + spotřebovaný materiál. Vedoucí Bc. Daniela
Mrázová.
25. 04. (sobota) 13:30 – 16:00 MOZAIKA Z OBKLADAČEK
Vytvoření barevného mozaikového obrázku nebo obkladu květináče. Dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež i dospělé. Materiál
na mozaiku bude k dispozici, květináč přineste vlastní. Poplatek 50 Kč
+ materiál. Vedoucí Drahomíra Paulusová.
30. 04. (čtvrtek) – 17:00
ČARODĚJNICE S DDM KAMARÁD
Rej čarodějnic v kostelecké Hasičské zbrojnici. Čeká vás volba „MISS
ČARODĚJNICE“, čaropředtančení, čarosoutěže, čarosalon, pečená vepřová kýta, živá hudba. S sebou koště, masku a špekáčky na opečení.
03. – 05. 04. (pátek – neděle) SOUSTŘEDĚNÍ V ORIENTAČNÍM
BĚHU – Běleč
Příprava na závodní sezónu 2015 – orientace v lese, mapování, práce
s buzolou. Cena 800 Kč (strava, ubytování).
25. 04. (sobota)
ZÁVODY Východočeského poháru
v orientačním běhu – Polom
Zveme rodiče, děti a ostatní nadšence na závody v orientačním
běhu, které se uskuteční 25. 04. v obci Polom. Trasa pro úplné začátečníky bude vyznačena fáborky. Startovné 50 Kč. Nutné se přihlásit
do 17. 04. v DDM.
1. 5. (pátek) 10:00 – 15:00
SJÍŽDĚNÍ ŘEKY ORLICE
První jarní plavba na raftech a kánoích z Kostelce nad Orlicí do Čestic. Sraz v 10:00 v kempu U Splavu. Vuřty s sebou. Nutné se přihlásit
do 24. 04. v DDM.
NOVÝ KROUŽEK
07. 04. (úterý) 16 :00 – 17:00 ZAHRADNICKÝ KROUŽEK
Chcete získat zahradnické znalosti a praktické dovednosti? Těšit se
můžete na pěstování rostlin ze semínek, způsoby množení rostlin,
péče o rostliny, pěstování bylinek, zahradnické pokusy, aranžování
a vazbu rostlin. K dispozici je zahrada a skleník na zahradě DDM. Určeno pro děti, mládež a dospělé. Pravidelné schůzky 1 x za týden. První
schůzka v úterý 07. 04. v DDM. Cena 200 Kč. Variabilní symbol 1705.
každé úterý 18:30 –19:30
ORIENTÁLNÍ TANCE
Od března 2015 probíhají opět lekce orientálních tanců pro dívky a ženy. Tančí se každé úterý od 18:30 do 19:30 v zrcadlovém sále
Zemědělské školy. Možno zakoupit permanentku, příp. platit lekce
zvlášť. Podrobnější informace v DDM nebo na tel. 773 781 162.
LETNÍ TÁBORY 2015
Podrobnější informace k volným místům na táborech dostanete
přímo v DDM, na webových stránkách www.ddmkostelec.cz nebo
na tel. 773 781 161, 773 781 162.
VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR NA ŘECE OTAVĚ
01. 07. – 05. 07. (5 dní) – Putovní tábor (10 – 26 let)
ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI
05. 07. – 11. 07. (7 dní) – Pobytový tábor (10 – 26 let)
MAFIE
19. 07. – 01. 08. (13 dní) – Pobytový tábor (7 – 15 let)
TÁBOR V KOŇSKÉM SEDLE
13. 07. – 17. 07. (5 dní) – Příměstský tábor (pro 1. – 5. třídu ZŠ)
KOLEM SVĚTA S ANGLIČTINOU
13. 07. – 17. 07. (5 dní) – Pobytový tábor (pro 3. – 5. třídu ZŠ)
TÁBOR U MOŘE V CHORVATSKU
24. 07. – 02. 08. (10 dní) – Pobytový tábor (8 – 15 let)
TÁBOR JUDO
26. 07. – 15. 08. (20 dní) – Pobytový tábor (7 – 15 let)
SPORTOVNĚ – OUTDOOROVÝ TÁBOR
03. 08. – 07. 08. (5 dní) – Příměstský tábor (od 4. do 9. třídy ZŠ)
EXPEDICE DO SVĚTA RYTÍŘŮ A DVORNÍCH DAM
03. 08. – 07. 08. (5 dní) – Příměstský tábor (pro předškoláky a děti do 3.
tř. ZŠ) – tábor plně obsazen.
TÁBOR PRO 1. – 3. TŘÍDU ZŠ „ŠKOLA KOUZEL A MAGIE“
17. – 21. 08. (5 dní) – Pobytový tábor (1. – 3. třídu ZŠ) – tábor plně
obsazen
TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU ZŠ „DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY“
24. 08. – 28. 08. (5 dní) – Pobytový tábor (pro předškoláky a žáky
1. třídy ZŠ)

OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM
OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 09:00 - 12:00
Odpoledne: středa: 16:00 - 19:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498 )
www.cvrcek.org, e-mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku
Program doprovodných akcí na duben:
09. 04. (čtvrtek) – 09:00
RAKOVINA PRSU
Přednáška a názorná ukázka samovyšetření, lektorky z Mamma HELP.
16. 04. (čtvrtek) – 09:00
JAK NA MANŽELSTVÍ?
Přednáška psycholožky p. Zakouřilové.
30. 04. (čtvrtek) – 09:00
MINI ČARODĚJNICE
Na zahradě: hry, soutěže, zpívání, buřtíky.

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
11. 04. (sobota) – 07:30
ZŘÍCENINA
HRADU LANŠPERK
Sraz účastníků: 7:30 na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 07:47 do Lanšperka. Trasa výletu: Lanšperk – hrad, Horákova
kaple, Dolní Dobrouč, Letohrad. Návrat vlakem. Délka trasy: 15 km.
Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
25. 04. (sobota) – 07:00
LOUKY U LABE, NOVÉ PLANETÁRIUM
V HRADCI KRÁLOVÉ
Sraz účastníků: v 07:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 07:17 do Hradce Králové. Trasa výletu: MHD k Fakultní nemocnici, kolem Labe a Starého ramene do Třebeše, rybník Roudnička, Datlík, Cikán, Planetárium, rybníky Jáma a Plachta. Návrat MHD a vlakem.
Poznámka: k absolvování výletu je zapotřebí dvou jízdenek na MHD.
Délka trasy: 11 km. Vedoucí akce: Otto Šabart.

NOVÝ ZÁMEK
NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
e-mail: info@zamekkostelecno.cz,
pokladna zámku: 731 326 423
(během provozních hodin)
www.zamekkostelecno.cz
Otevírací doba:
Duben, říjen: sobota, neděle 09:00 – 17:00.
Pro předem objednané skupiny i ve všední dny mimo pondělí.
Květen - září: Denně kromě pondělí 09:00 – 17:00.
Ve státní svátky je zámek otevřen.
17. 04. (pátek) – 20:00
Jiří Dědeček
Zrcadlový sál, vstupné 150 Kč a 70 Kč (děti).

JINÉ POZVÁNKY
18. 04. (sobota) – 08:00
LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2015
TJ Sokol Líšnice pořádá Turistický pochod: Líšnický puchýř. XIV. ročník:
Zítra všechno jinak může být. Trasy: 4 – 8 – 16 – 32 km pěšky i na terén – kolech, 44 – 66 km asfalt – kola. Start: sokolovna Líšnice 08:00
– 11:00. Cíl: tamtéž do 18:00, startovné 40 Kč. Každý účastník obdrží
oplatek a čaj. U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé.
Informace: www.pochody.cz; www.obeclisnice.cz.
17. – 19. 04.
KOSTELECKÁ POUŤ
SK Kostelec Tigers zve občany města a z okolí na tradiční pouť, která proběhne na Palackého náměstí, kde naleznete celou řadu atrakcí,
dále pak stánkový prodej s různou nabídkou zboží a občerstvení.
30. 04. (čtvrtek) – 17:00
ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ
Tělovýchovná jednota SOKOL Kostelecká Lhota zve na čarodějnické rejdění na fotbalovém hřišti „Na Penaltě“. V areálu bude připravena soutěž
pro děti s odměnami, proběhne vyhodnocení nejlepší čarodějnice, tombola a večer taneční zábava, na které bude hrát skupina PLAZMA. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení z udírny i roštu, dobré pití je též zajištěno.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ MÁNESOVA

Sbě r staré ho papíru

Mateřská škola Mánesova si Vás dovoluje pozvat na výstavu
k příležitosti oslav 40. výročí otevření.

Klub rodičů při ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec
nad Orlicí pořádá sběr starého papíru na všech
pracovištích ZŠ, a to ve dnech:
13. a 14. 04. 2015 od 06:30 do 17:00 a 15. 04.
2015 od 06:30 do 09:00.
Část výtěžku bude použita na charitativní účely a odměny pro žáky.
Děkujeme všem.

Sbírka pro siro tčine c v Afghani s t ánu

Foto: archiv MŠ
Na Vaši návštěvu se těší
Petra Zakouřilová, ředitelka MŠ, a celý kolektiv.

Výstava se koná od 7. dubna 2015 ve vestibulu Městského úřadu
(u České spořitelny).

MŠ CHLENY

P tač í b u d k y z MŠ Ch len y
MŠ CHLENY chce být přírodě a zvířátkům ještě blíž. Je to poznat jak
z nejbližšího okolí školky, tak z připravovaných akcí pro rodiče a děti
a činností, které jsou dětem nabízeny.
Na konci února proběhla akce - VYROBTE SI PTAČÍ BUDKU RODINY.
Školka se během odpoledne naplnila nadšenými rodinami, které
chtěly mít svoji vlastní budku. Každý člen rodiny byl zapojen do práce – tatínkové šroubovali připravovaná prkýnka do tvaru budky, děti
natíraly ochrannou barvou, maminky se mohly realizovat na keramických destičkách se jménem rodiny.
Vzniklo něco přes dvacet krásných ptačích budek, které v následujících týdnech zkompletujeme s popisky a budeme společně s rodiči
rozmísťovat na naši zahradu, aby tam budoucí ptačí rodinky našly
v jarním období svá útočiště.
Velmi vydařenou akci si chválily celé rodiny i pedagogický personál.
Teď už zbývá jen těšit se na zpěv ptáčků.
V měsíci březnu nás čeká tradiční vynášení Moreny a vítání jara.
Pro budoucí zájemce o MŠ Chleny je důležitý termín 30. 03., kdy bude
nejen hraní rodičů s dětmi, ale i ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ, a to od 15:00 –
17:00. Jste srdečně zváni
za kolektiv zaměstnanců Mgr. Klára Komárková

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
jsem velmi rád, že vás mohu tímto článkem oslovit a sdělit vám, že
se po roce, kdy jsme zorganizovali sbírku pro utečence ze Sýrie v Jordánsku a poslali zdejším dětem stovky kilogramů zimního oblečení,
podařil další úžasný čin.
Společně (tím mám na mysli žáky, rodiče, učitele) jsme počátkem
března dokázali zajistit sbírku pro sirotčinec v Afghanistánu. V tomto
sirotčinci je ubytováno 112 dětí, většinou chlapců ve věku od 5 do 17
let. Před nebezpečím, které jim hrozí, je chrání jednotka našich českých vojáků. A právě od velitele této jednotky se k nám do republiky
dostala naléhavá prosba, zda by bylo možné uspořádat sbírku, která
by těmto dětem poskytla základní oblečení, nezbytné hygienické potřeby, sešity, psací potřeby, hračky, míče.
O pomoc jsme byli po úspěchu loňské zimní sbírky požádáni osobně
prezidentkou hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka, paní Bělou Jensen. Toto hnutí se zaměřuje, mimo jiné, na humanitární pomoc po celém světě. Sbírka nemohla být veřejná vzhledem k relativně malému
rozsahu a omezenému místu v letadle. Osobně jsem si nebyl jistý, zda
jsme schopni pomoci po tak krátké době znovu, ale odmítnout takovou výzvu nebylo prostě možné. Byli jsme připraveni i na variantu neúspěchu, že by pomoc odletěla až v dalším transportu a v mezidobí by
byl osloven ještě někdo další.
Jenže během týdne se děly neuvěřitelné věci. Učitelé vysvětlili dětem
celou problematiku, děti nakreslily přáníčka, předaly svým rodičům
informace o sbírce a ve škole se začaly objevovat plyšáky, balíčky s oblečením, hygienické i psací potřeby v takovém množství, že v poslední
den sbírky bylo jasné, že uděláme velikou radost úplně všem dětem
v sirotčinci.
Vám všem, kteří jste pomohli, vašim dětem, vašim učitelům patří
tato slova poděkování a vyjádření hluboké úcty k tomu, co jste touto
sbírkou vykonali. Každého z vás jistě hřeje oprávněný pocit hrdosti.
Nemohu jmenovat všechny, protože zůstávají v anonymitě, nicméně
zvláštní poděkování patří členkám Klubu rodičů naší školy za to, že
pro všechny děti z výtěžků za sběr papíru pořídily hygienické potřeby,
spoustu práce a času při třídění věcí a kompletování balíčků věnovala
sbírce paní Zuzana Barvínková.
Bylo nám velkou ctí, že v den ukončení sbírky 12. 03. jsme mohli
na naší škole přivítat velitele jednotek zahraničních misí pplk. gšt .
Ing. Mojmíra Jančíka, který vyjádřil poděkování jménem všech, kterým sbírka pomůže a více než hodinu besedoval s učiteli, rodiči i dětmi o situaci a životě v Afghanistánu.
Mgr. Jiří Němec, ředitel školy

Foto: archiv MŠ
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Foto: archiv ZŠ

D iva d e l n í př e dst av en í
„Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd“ – o tomto divadelním představení jste možná něco slyšeli, možná jste o něm četli, možná jste ho
viděli.
Žáci osmých a devátých ročníků měli možnost zhlédnout tuto inscenaci ve středu 25. 02. 2015.
Ne všichni věděli, jaké představení je vlastně čeká, ale hned po úvodním slově nastal v celém sále naprostý klid. V podání Litvínovského
divadla se děti seznámily se skutečným příběhem ženy, která přežila
věznění v koncentračním táboře Osvětim a pochod smrti. Jmenovala se Klára Bodyová a zní až neuvěřitelně, že hlavní postavu hrála její
opravdová vnučka, herečka Lenka Lavičková.
Všechny ty úžasně předvedené nepopsatelné hrůzy, ke kterým v koncentráku docházelo, nelidské životní podmínky, nepředstavitelně kruté tresty, nepochopitelná zvěrstva, neuchopitelné osudy milionů lidí,
kteří koncentrák nepřežili, příběh rodiny, která byla (včetně malých
dětí) až na Kláru celá vyvražděna, a hlavně vědomí, že „ono se to kdysi
opravdu stalo“, to vše vytvářelo atmosféru soucitu, ale i absolutního,
až nevěřícího údivu a vyvolalo soustředěné zaujetí mladých diváků.
Scéna, kostýmy, historická fakta, ale hlavně skvělé výkony litvínovských herců zanechaly v každém nesmazatelnou stopu. Byla to prostě
silná a úžasná divadelní inscenace.
Celé představení určitě ovlivnilo děti nejen pedagogicky, ale hlavně
lidsky. Na otázku, co na ně nejvíc zapůsobilo, pak ve škole většinou
žáci odpovídali, že ten nepřestávající smrad z krematoria, a to, jak museli vězni nazí vylézt na skokanské prkno a vrhnout se do plaveckého
bazénu, ve kterém na dně hořel obrovský oheň.
Jak malicherně vedle toho vypadá většina našich dnešních starostí.
Bylo to prostě nezapomenutelné divadelní představení a všem hercům patří obdiv a dík.
O tom, jak pozorně a citlivě děti vše sledovaly, svědčí i fakt, že nikdo
ani malinko „nezazlobil.
Alena Stará

E xku r z e d o H rad c e Kr álov é
Dne 05. 03. se třídy 9. A a 9. B vypravily do Hradce Králové. Nejprve
jsme se podívali do hradecké Filharmonie na hudební představení Rolling Rock. Tam nám členové orchestru zahráli deset známých rockových písniček a pan dirigent v bledě modrém fraku nám nastínil vývoj
rockové hudby. Při představení jsem měl zvláštní pocit, neboť skladby od Pink Floyd, Deep Purple, The Rolling Stones, Yes, Led Zeppelin,
Omega, AC/DC, Van Halen, Red Hot Chili Peppers hrané symfonickým
orchestrem byly velikým hudebním zážitkem. Nadšeně jsme zatleskali
a hurá do města.
Po koncertu šla 9. A na malou procházku a 9. B do vodní elektrárny
Hučák. Po hodině a půl se naše aktivity vyměnily. Viděli jsme soutok
Labe s Orlicí a pan učitel Klícha nás trochu provedl po starém městě
a ukázal nám architektonické skvosty Hradce. V elektrárně nám pustili
dokumentární film, představili obnovitelné zdroje energie a provedli
nás historií a současností Hučáku. Výstava o obnovitelných zdrojích
byla hodně interaktivní. Ať už to bylo pohánění plachetnice jakýmsi
fénem nebo ovládání vozítka světlem.
My jsme byli rádi, že jsme si nemuseli jít sednout do školy moli se něco
nového dozvědět přímo při exkurzi. Tak doufám, že si i ostatní něco
z této exkurze odnesli.
podle Adama Needla, žáka třídy IX. A

roveň získaly mnoho dalších znalostí
a zajímavostí z této
oblasti. Z rozhovoru
vyplynulo, že mnohé děti povědomí
o zdravém životním
stylu mají, ale už
mnohem méně jich
ho dodržuje.
Vysvětlení důsledků
nesprávného stravování děti vedlo k zamyšlení a některé
i k předsevzetí špatné návyky odstranit.
Po absolvování tohoto programu už
jistě všichni vědí, co
je prospěšné, a dokáží odlišit zdravé
od škodlivého.
učitelé 1. st.

Foto: archiv ZŠ

Okre sní ko lo Dě tská scé na I.
V tradičním březnovém termínu
proběhlo v Rychnově nad Kněžnou
okresní kolo recitační soutěže Dětská
scéna I, určené pro žáky I. stupně ZŠ.
V příjemném prostředí budovy pěveckého sboru Carmina se sešlo přes
40 dětí z celého okresu. Soutěžilo se
v kategoriích II. a III., IV. a V. ročník.
Z každé kategorie postoupili do krajského kola pouze čtyři žáci. Naše
škola vyslala do soutěže ostřílené
recitátory – výherce školního kola.
Ve velké konkurenci si vydobyli postup do kraje A. J. Jechová z 3. B a Filip
Dubský z 5.A. Čestné uznání za pěkný
Ocenění žáci základní školy
výkon získala N. Hrobařová z 5.A.
Všichni zaslouží velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Z. Tomšová

Víš, co jíš?
Dospělých trpících nadváhou
podle statistiky stále přibývá.
Bohužel narůstá i počet dětí
s tímto problémem. Vedou
k tomu špatné stravovací návyky a málo pohybu. V rámci
učiva o lidském těle se děti učí
i o tom, co je správná a zdravá
Foto: archiv ZŠ
výživa. Ministerstvo zemědělství
ČR připravuje na toto téma projekt s názvem ,,Víš, co jíš?“. Naše škola
(žáci z 2. C) se společně s dalšími dvěma školami podílela na ověřování
tohoto programu. Děti se zábavnou formou dozvěděly, co je zdravá
výživa, ale i to, proč je lepší kupovat potraviny od blízkých farmářů než
ty z dovozu nebo proč oblíbená Coca – Cola není zdravý nápoj. Paní
lektorka Iva Eliášová, která pracuje na přípravě tohoto programu, byla
velice milá a dětem se práce s ní líbila. Co všechno se našim žákům
podařilo, můžete posoudit sami zhlédnutím krátkého videa, které najdete na stránkách školy: www.zskostelec.cz.
D. Veiserová, 2.C

Sál Filharmonie Hradec Králové

P ětk a v e š k o l e…
Pětku ve škole opravdu nikdo nemá rád… Tu „zdravou“ ale ano! Během měsíce února totiž naši školu navštívila paní D. Micherová s programem nazvaným „Zdravá pětka“.
Děti si pomocí názorných obrázků a pomůcek upevnily informace
o správném režimu dne, zásadách zdravého stravování a hygieny. Zá-

Foto: archiv ZŠ
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ŠKOLNÍ DRUŽINA ERBENOVA

běh celé akce. Získané zkušenosti jsou pro všechny zároveň přípravou
na Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze, který se každoročně
koná v březnu.
- 3. A -

K a rn e v a l v e š koln í d r u ž i ně
Celý týden se děti ze školní družiny Erbenova pilně připravovaly a vyráběly si masky na karneval, který proběhl ve čtvrtek 19. 02. 2015.
V každém oddělení na děti čekaly soutěže: házení ringo kroužkem
na cíl, rychlé prsty, hod míčkem, navíjení autíčka na dřívko a stavba
komínu z kostek.
Po zvládnutí všech disciplín si děti mohly víčky od PET lahví „vybarvit“
klauna. Poté následovalo hromadné focení masek, diskotéka a na závěr samozřejmě vyhodnocení nejkrásnějších masek.
Dětem se karneval moc líbil a ještě dlouho potom si vyprávěly svoje
dojmy.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Foto: archiv OA

Wo rksho p

Foto: archiv ŠD

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z a „ f i k t i v n í mi “ ob c h od y
do Ná c h o d a
Veletrhy nejrůznějších produktů patří tradičně
mezi významné marketingové prvky. Jejich hlavním cílem je prezentovat nové produkty a navazovat kontakty s odběrateli. Nejinak tomu
je i v případě „fiktivních“ firem, které působí na většině středních odborných škol ekonomického zaměření, např. na Obchodní akademii T.
G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Dne 26. února 2015 se zástupci dvou
fiktivních firem z této školy vydali na 4. regionální veletrh fiktivních
firem v Náchodě, konkrétně se jednalo o firmu Multifoto, s. r. o., prodávající fotoaparáty a příslušenství, a firmu Kristýn, s. r. o., obchodující
s kosmetickým zbožím. Činnost těchto firem zajišťují studenti a studentky třídy 3. A – obor Obchodní akademie.
Jejich cestě do Náchoda předcházely náročné přípravy, protože chtěli
stejně jako v minulých letech představit kosteleckou „obchodku“ v co
nejlepším světle a vytvořili originální výzdobu všech stánků. Marketingová oddělení měla spoustu práce s vytvářením katalogů, obchodní a finanční oddělení s přípravou dokladů, ceníků aj.
Veletrh zahájily prezentace jednotlivých firem, které byly uvedeny
v českém a anglickém jazyce. Poté se začalo obchodovat. Zákazníci si
vybírali zboží z připravených katalogů a „zaměstnanci“ firmy jim podle
potřeby vystavili pokladní doklad nebo fakturu. Mezi kupujícími byli
také lidé z komise, kteří hodnotili správnost vyplnění obchodních dokladů a přístup prodávajících. Kolem druhé hodiny proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší firemní stánek (hodnotil se celkový
vzhled stánku, správnost vyplněných dokladů, jednání se zákazníky,
právní dokumentace aj.) a o nejsympatičtější firmu. Katalogy byly již
v lednu odeslány do soutěže, která byla rovněž na veletrhu vyhodnocena.
Celá akce byla pro „zaměstnance“ všech fiktivních firem značným
přínosem, protože měli možnost si vyzkoušet, co všechno zahrnuje
osobní prodej a přímý kontakt se zákazníky. A za tuto nevšední možnost patří jejich poděkování všem pořadatelům z Obchodní akademie
v Náchodě, kteří zvládli náročnou přípravu a zajistili bezchybný prů-
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Informace z obchodní akademie: Závěrečný workshop byl stejně
úspěšný jako celý projekt.
Více než dvouletá práce vyučujících i administrativních pracovnic Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí na projektu s názvem Interaktivní testování v Moodle byla formálně završena v úterý
24. února závěrečným workshopem, jehož se zúčastnili ředitelé partnerských obchodních akademií v Královéhradeckém kraji, starosta
Kostelce nad Orlicí František Kinský, ředitel společnosti Federal-Mogul
Henri Ramczyk, pracovníci firmy TTV Group, zástupci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, někteří učitelé školy zapojení do projektu
a další hosté.
Název projektu možná mnoho nenapovídá; skrývá se pod ním tvorba
více než tisícovky interaktivních testů vytvořených ve speciálním veřejně přístupném počítačovém výukovém prostředí Moodle. Vznikly
testy z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, které obsahují různé typy otázek. Největší výhodou výstupů projektu je, že dávají
vyučujícím nejrůznější možnosti nastavení – zpřístupnění testu vybraným skupinám žáků nebo jednotlivcům podle potřeby, možnost
generování nekonečného počtu testů kombinací otázek z tematicky
oddělených databází, načasování; vyhodnocené testy obsahují správné odpovědi, které mohou být po vyhodnocení počítačem žákům nejenom ukázány, ale i podrobně vysvětleny. Systém představí výsledky
žáků, dá jim srovnání a vyučujícím poskytne informaci o nejproblematičtějších otázkách, které je třeba v další výuce ještě zopakovat. Testy
tak slouží nejenom jako nástroj zjišťování zpětné vazby, ale také jako
velmi účinný prostředek samostatného procvičování příslušných částí
učiva, popřípadě celku, například před maturitou. Během workshopu
bylo publikum stručně seznámeno se způsobem tvoření i využívání
testů a byly jim předvedeny vzorové testy z cizích jazyků, ekonomiky
a matematiky. Test ze zeměpisu zaměřený na severské země si mohli
všichni účastníci prakticky vyzkoušet, jejich odpovědi byly vyhodnoceny a každý z nich viděl, jak by uspěl.
Závěrečná část workshopu
byla věnována příspěvkům
hostů. Velmi si vážíme slov
pana starosty, který ocenil naši práci, ale zároveň
varoval před přílišným používáním počítačů a s tím
souvisejícím „odlidštěním“
vzájemné komunikace, zejména mezi mladými lidmi.
Také pan Ramczyk nám vyjádřil velkou podporu a hosty ohromil svou výbornou
češtinou. Do diskuze přispěl
i Jan Hostinský, který po více
než dvaceti letech působení
na obchodní akademii odešel do komunální politiky
jako starosta Solnice a díky
Foto: archiv OA
tomu mohl význam projektu
zhodnotit z obou pohledů – jako autor testů z ekonomických předmětů i jako člověk mimo sféru školství, který vnímá nutnost kvalitního
vzdělávání pro budoucí uplatnění absolventů na trhu práce.

Součástí realizace projektu byla i modernizace vybavení školy. Byla
pořízena celá velká počítačová učebna pro 32 žáků, prezentační technika a další. Celkem bylo profinancováno více než pět milionů korun,
což je investice, která se v budoucnosti odrazí na zvýšené kvalitě vzdělávání.
Prostředky z Evropského sociálního fondu představují pro školu významný zdroj příjmu, který nám pomáhá udržovat vysoký standard
středoškolského vzdělávání. Před měsícem jsme ukončili projekt zaměřený na mediální výchovu, v současnosti podáváme další žádosti,
jimiž usilujeme o získání finančních prostředků na zahraniční výměnné pobyty, odborné praxe studentů a nová sportoviště a těšíme se
na zveřejnění dalších výzev ke zpracování nových projektů pro programové období do roku 2020.
Vedení školy

Vítězky mladší kategorie
recitační soutěže II. stupně
ZŠ Gutha Jarkovského:
1 místo: Kateřina Horská
2. místo: Nikola Loupová
3. místo: Veronika Šípošová

Vítězové starší kategorie
recitační soutěže II. stupně
ZŠ Gutha Jarkovského:
1. místo: Antonín Duben
2. místo: Petra Karabáčková
3. místo: Markéta Stojanová

T is k o v é p r o hláš en í
Na základě několikaměsíčních jednání a rozhodnutím Rady
Královéhradeckého kraje ze dne 17. 03. 2015 ke slučování
škol v Kostelci nad Orlicí a v celém kraji NEDOJDE.
Na OA TGM budeme pokračovat v neustálé modernizaci
výuky, v kvalitní přípravě žáků na maturitu a na další studia.
Pracovní atmosféra školy ve všech maturitních oborech
obchodní akademie, ekonomické lyceum, informační
technologie i v oboru VOŠ firemní ekonomika (vyučovaná
ve spolupráci s VOŠ a SPŠ RK) dokazuje, že dělný pracovní
tým dokáže hodně.
V tomto trendu budeme na Obchodní akademii T. G. Masaryka
v Kostelci nad Orlicí pokračovat.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Ško la lyžo vání a sno wbo ardingu
Škola lyžování a snowboardingu DDM byla zakončena závody ve slalomu na lyžích a snowboardech. Děti si tak mohly prověřit získané
dovednosti a poměřit si navzájem síly. Vítězové závodu ve slalomu
dne 22. 02.:
Kategorie SNOWBOARĎÁCI:
1. místo: Jan Pelc
2. místo: Linda Zářecká
3. místo: Natálie Šlajová

Kategorie LYŽAŘI 6 – 7 let:
1. místo: Ondřej Páleník
2. místo: Lukáš Fiedler
3. místo: Vojtěch Vonásek

DDM KAMARÁD
DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e-mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz

T roch a p o e z i e n i k oh o n ez ab i j e
Ach, ta dnešní mládež. Pořád jen hraje nějaké hry na počítači
a šmejdí prstem po chytrých telefonech. A o knihu to nezavadí, natož aby to četlo poezii. Také si to myslíte? Pak by vás recitační soutěž,
která se konala ve středu 28. 01. na ZŠ Gutha Jarkovského, vyvedla
z omylu.
Školní soutěže v uměleckém přednesu – ať už poezie nebo prózy – se
účastní děti prvního i druhého stupně, obě klání se však odehrávají
zvlášť. Účast starších dětí na soutěži byla překvapivě vysoká. Mladí
recitátoři měli velkou podporu jak od svých kolegů, tak od členek pedagogického sboru, které zasedly v porotě. Spíše než přísnými hodnotitelkami byly ale paní učitelky nadšenými obdivovatelkami účastníků.
Přesto se musely nakonec zhostit nevděčného úkolu a vybrat několik
výkonů, které podle jejich mínění vyčnívaly nad ostatními.
V mladší kategorii (6. – 7.třída) se jako třetí umístila Veronika Šípošová
ze 6. A, následována Nikolou Loupovou z téže třídy. První místo obhájila Kateřina Horská ze 7. B. V kategorii starších (8. – 9. třída) si mezi
sebou vavříny rozdělili ostřílení mazáci recitačních soutěží: Markéta
Stojanová (9. B) – třetí místo, Petra Karabáčková (9.A) – druhé místo
a Antonín Duben (9.B) – první místo. Vítězství mladého muže v disciplíně, která bývá tradičně spíše doménou dívek, je příjemným překvapením. Zmiňme, že jmenovaní výherci starší kategorie (Stojanová,
Karabáčková, Duben) byli zároveň „dostihovými koňmi“ kosteleckého
DDM Kamarád, kde navštěvují dramatický kroužek a kde se na soutěž
také připravovali.
Výhercům patří velká gratulace – především za odvahu a ochotu se
recitace zúčastnit. Pro ty, kteří se umístili na prvním a druhém místě
v obou kategoriích, však boj nekončí. Začátkem března budou své výkony obhajovat na okresním kole soutěže, tentokrát v Rychnově nad
Kněžnou. Takže: zlomte vaz!
Šárka Ziková, vedoucí dramatického kroužku

Kategorie LYŽAŘI 8 – 9 let:
1. místo: Ondřej Plocek
2. místo: Daniel Harding
3. místo: Kateřina Bílková

Kategorie LYŽAŘI 10 – 11 let:
1. místo: Vanesa Luxová
2. místo: Magdaléna Bakešová
3. místo: Kateřina Zemanová

Dě tský karne val 2 0 1 5

Foto: archiv DDM
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ZUŠ F. I. TŮMY
Základní umělecká škola F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17
Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41
tel.: 494 321 357, 773 781 164
e-mail: zus.kostelec@centrum.cz
www.zus-kostelec.cz

Krásný úspěch
žák ů ko ste le cké „zušky“

První jarní trénink „Klubu orientačního běhu“ na mapě ve Zdelově

I v letošním roce 2014/2015 vyhlásilo MŠMT soutěže pro žáky ZUŠ
ČR. V každém roce jsou určeny obory, ve kterých se soutěží. Tentokrát
se soutěžení týkalo zpěváků, hráčů na dechové nástroje a tanečníků.
I naše škola poslala do okresních kol své zástupce a jsme velice rádi, že
v soutěžním klání obstáli výborně.
Dne 19. 02. se v Dobrušce konalo okresní kolo v sólovém a komorním
zpěvu. 1. místo v sólovém zpěvu přivezla Markéta Řeháková, 3. místo
pak Alena Kaczynská a Anna Marie Valášková (žákyně p. uč. J. Ichové).
3. místo v komorním zpěvu získalo rovněž duo Kamila Kschwendová
a Adéla Hynková (žákyně p. uč. D. Potštejnské).
O den později 24. 02. 2015 se konala přehlídka tanečních oborů ZUŠ
v Kodymově domě v Opočně. Lucie Hlaváčková a Karolína Koubová
svým tanečním vystoupením „Tanec kočičky a kocoura“ získaly ocenění poroty za kostýmy.
Dne 25. 02. 2015 se v ZUŠ Týniště nad Orlicí konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Zúčastnilo se ho 10 žáků z naší
ZUŠ. Všichni předvedli krásná vystoupení. Ve velkém počtu soutěžících (112) obsadili první a druhá místa ve svých kategoriích:
Žáci pana učitele R. Hrušky:
1. místo s postupem (trubka): Jiří Láska
1. místo (zobcová flétna): Anna Hlávková
Žáci pana V. Klecandra:
1. místo s postupem (saxofon): Vojtěch Láska
1. místo s postupem (saxofon): Jan Polnický
1. místo s postupem (saxofon): Magdaléna Koubová
1. místo s postupem (saxofon): Štěpán Přibyl
1. místo (saxofon): Petra Čermáková
1. místo (saxofon): Miroslav Boštík
2. místo (klarinet): Adéla Kučerová
2. místo (saxofon): Ondřej Fiala
Vojtěch Láska, Jan Polnický, Magdaléna Koubová, Štěpán Přibyl a Jiří
Láska si zajistili svými výbornými výkony postup do krajského kola,
které se bude konat ve dnech 25. a 26. 03. v ZUŠ Jičín.
Blahopřeji všem soutěžícím k jejich nádhernému umístění i za vzornou reprezentaci naší školy. Zvláštní poděkování patří jejich učitelům
J. Ichové, D. Potštejnské, L. Neubauerové, V. Klecandrovi a R. Hruškovi
za vzornou přípravu svých žáků. Rovněž velký dík patří i korepetitorkám, T. Peškové a J. Polnické, za hudební doprovod a za čas strávený
společným nacvičováním.
Všem postupujícím budeme držet palce v dalším soutěžním klání
v Jičíně.
Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nátěrové hmoty (malířské barvy, emaily, lazury, laky)
Malířské a natěračské potřeby
Míchání barev
Úklidové a čistící prostředky značky HG
Dárkové kosmetické balíčky
Produkty pro autoopravárenství
Brusné materiály
Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů a autochladičů
Posypovou sůl

Provozní doba:
Po-Pá 8-12 13-17, SO od 8 do 12
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OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM
OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 09:00 – 12:00
Odpoledne: středa: 16:00 – 19:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498 )
www.cvrcek.org, e-mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

M a te ř s k á c e n t r a n ap om áh aj í
řeš en í p r o b l é mů m at ek n a m at eřské
Často se setkáváme s otázkou, k čemu vlastně mateřská centra slouží,
pro koho jsou určená. Pokusíme se na to odpovědět prostřednictvím
výsledků studie, kterou prováděla v rámci své bakalářské práce naše
členka Jitka Prossová v loňském roce v našem kraji: „Zatímco před rokem 1989 zůstávaly matky na mateřské dovolené jen pár měsíců a pak
děti šupem odeslaly do jeslí a samy se vrátily do garantovaného zaměstnání, dnešní maminky zůstávají s dětmi na mateřské „dovolené“
nejčastěji 3 – 4 roky. Z hlediska psychického vývoje dítěte je tento
nový přístup bezesporu tím nejzdravějším a odborníky nejdoporučovanějším. Avšak z hlediska psychiky matek, dlouhodobě odříznutých
od pracovních a společenských kontaktů, je toto období velmi náročné. Pokud pak má žena dvě nebo více dětí , může strávit na mateřské
dovolené i více než čtvrtinu svého produktivního života. V této nezanedbatelné části života se přitom převážně věnuje sice nezbytným
a vyčerpávajícím, avšak rutinním a monotónním činnostem (kašičky,
plínečky, bábovičky, ...). Naše společnost (včetně té odborné) přitom
tyto činnosti nijak morálně nedoceňuje a problémy matek na mateřské přehlíží a hrubě bagatelizuje. Tento postoj okolí v ženách na mateřské potom ještě více prohlubuje pocity zbytečnosti, nenaplněnosti
a nedocenění.
Aby se ženy dostaly do společnosti a při tom neměly pocit, že zanedbávají své mateřské povinnosti, začala spontánně již před 24 lety
vznikat i u nás v Česku tzv.mateřská centra. Především tato centra usilují o to, aby izolace rodičů z důvodu péče o malé děti nevystupovala
jako jeden z faktorů jejich sociálního vyloučení a diskriminace. Předností a silou mateřských center je jejich svépomocný princip, díky kterému mohou pružně reagovat na potřeby a požadavky dané komunity
v konkrétním čase a místě. Proto se také konkrétní programy jednotlivých center liší podle aktuálního složení jejich členů – někde se více
zaměřují na finanční či zdravotní gramotnost, jinde na další profesní
vzdělávání a jinde zase na podporu kulturního života v regionu.
To, že programy mateřských center fungují, prokazují mj. i souhrnné
výsledky provedeného průzkumu, které vykazují snižování výskytu
negativních jevů u klientek mateřských center, znázorněné v následujícím grafu.
S programem našeho, kosteleckého, mateřského centra Cvrček se můžete pravidelně seznamovat na stránkách Zpravodaje,
na www.cvrcek.org, nebo na facebooku. Všechny programy jsou přístupné i zájemcům ze široké veřejnosti, a proto se nemusíte ostýchat
zajít na přednášku nebo kulturní či vzdělávací akci, která by Vás zajímala, i když zrovna nejste na mateřské.

Tongo v Hradci Králové

JUNÁK

Rádco vský víke nd

JP, MC Cvrček

H L E D Á M C H A L U P U P R O R O D I Č E, S M E N Š Í Z A H R A D O U,
V O K O L Í K O S T E L C E N . O. T E L : 734 753 333

O víkendu 07. – 08. 03. proběhl na naší skautské
základně v Kostelci rádcovský víkend pro skauty a skautky z rychnovského okresu. Jednalo se
o druhý ročník a jistě ne poslední. I když tentokrát
velkou účast zhatily chřipky a angíny. Ti, co ale přese všechny obtíže dorazili, si užili kromě krásného počasí i spoustu společné zábavy.
A kromě nových kontaktů a zážitků, si určitě odnesli i pár nových nápadů na činnost.
I letos byla akce určena dětem ve věku 13 – 15 let, které mají schopnosti a ambice jednou také stanout v čele družin a oddílů jako vedoucí. A co si tentokrát vyzkoušeli? V sobotu dopoledne jsme začali
blokem o přírodě realizovaným pomocí netradiční hry a blokem plným námětu na skautské akce, které se konají během roku ve východních Čechách. Pak následoval brzký oběd a po něm mnohem nabitější
odpoledne. Skauti z Opočna měli připravené rukodělky na výrobu lapače snů, za Kostelec byla připravena skautská internetová hra a největší lákadlo z Vamberka – lanová dráha o délce 50 metrů mezi stromy
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Snahou Kosteleckého okrašlovacího spolku, který se o úpravu tohoto
místa zasloužil, bylo toto místo upravit a pečovat o něj tak, aby bylo
důstojnou branou do města i křižovatkou všech cest zde procházejících. Při výběru a výsadbě použitých rostlin byl brán zřetel na návaznost místa na přírodní park Orlice a současně na kostelecký zámecký
park. Snažili jsme se zohlednit jak ekologické (výsadba geograficky
původních rostlin), tak estetické hledisko (využití místního přírodního
materiálu). Posuďte sami, jak se nám to povedlo a pomozte nám toto
místo udržet v čistotě a pořádku.

Zastávka ČD před realizací projektu.

Fotografie: Veronika Zákorová
v lomu začínající ve výšce 7 metrů nad zemí. Před večeří měl svůj blok
host až z Police nad Metují. Jednalo se o Michala Bureše - Bumeranga,
který měl připravenou 3 hodinovou přednášku o družinovém systému v naší organizaci. Přednáška v jeho poddání ale samozřejmě neznamenala 3 hodiny sedění na židli. Spíš naopak výklad byl doplněn
o mnoho aktivit, u kterých se krom dětí zapotili i vedoucí. Večer byl
pak zakončen ještě noční hrou v Lípové stráni.
Neděle začala odpočinkově promítáním filmu „Na sever od slunce“,
což je až neuvěřitelné dobrodružství dvou norských studentů, kteří si
našli svou pláž na serfování daleko na severu své země a tam strávili
více než půl roku v obydlí, které si postavili z odpadu, které tam moře
vyplavilo. Snímek byl tedy laděn i ekologicky, neboť během pobytu
na pláži sesbírali více než 3 tuny odpadu a další bohužel stále z moře
přibýval.
Čas před odjezdem účastníků kurzu už pak patřil několika oblíbeným
skautským hrám. Přestože byla neděla, zdálo se mi, že se nikomu moc
domů nechce, neboť společnost byla fantastická. Nezbývá, než se těšit na příští rok a další pokračování této akce, které s největší pravděpodobností proběhne v Dobrušce.

Zastávka ČD po realizaci projektu.
Vysazené rostliny:
Bříza bělokorá (Betula pendula); Hloh obecný (Crataegus laevigata
‘Paul‘s Scarlet‘); Buk lesní (Fagus sylvatica 'Atropunicea'); Dřín obecný
(Cornus mas); Líska obecná (Corylus avellana); Brslen evropský (Euonymus europaeus) ; Zimolez tatarský (Lonicera tatarka); Růže šípková
(Rosa canina); Tavolník Douglasův (Spiraea douglasii); Klokoč zpeřený
(Staphylea pinnata)
TENTO PROJEKT „Kostelecká zelená křižovatka“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu
rozvoje venkova ČR

Jiří Granát

K.O.S.

K os t e l e c k á
zelen á kři ž o v at k a
Až vyrazíte na první jarní procházku, zastavte se
na Kostelecké zelené křižovatce, v prostoru, kde
se střetávají různé druhy komunikací, železniční
trať, cyklostezka, silnice i tok řeky. A právě v tomto prostoru, který je
přirozeným zakončením areálu parku Nového zámku, součástí přírodního parku Orlice a vstupním místem do města pro cestující vlakem,
vzniklo nové zákoutí určené k odpočinku a potěše oka.
Od poloviny devatenáctého století zde stával dům, ve kterém podle
vyprávění bydlel zámecký hajný. Okolo domu vedla cesta z parku směrem k mostu. V letech 1873 – 1974 byla přerušena náspem železniční
trati. Posledními doloženými obyvateli domu byla rodina Krupkových.
Dům byl zbořen v osmdesátých letech minulého století a od té doby
zůstala plocha opuštěná a nevyužívaná.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí.

KUCHYNĚ, SCHODY
VESTAVNÉ SKŘÍNĚ
BYTOVÝ NÁBYTEK

K U C HYN Ě
šák
y
M
INTERIÉRY
604 469 787
494 322 659

w w w. k u c hy n e - mys a k . c z

SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
základní organizace Kostelec nad Orlicí si Vás
dovoluje pozvat na setkání s vedením města Kostelec
nad Orlicí, které se uskuteční 02. 04. od 14:00
v Klubu seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí.
Program jednání:
– Sociální oblast
– Bezbariérovost ve městě
Účast přislíbili:
– František Kinský, starosta města Kostelce nad Orlicí
– RNDr. Tomáš Kytlík, místostarosta města Kostelec nad Orlicí
– Bc. Petra Krejčí, vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce
Kostelec nad Orlicí
– Bc. Jiřina Altová, kontaktní pracoviště Úřadu práce – příspěvek
na péči a dávky osobám ZP
Srdečně zve předsedkyně SPCCH Ing. Jana Vajglová

ZO ČZS

Z a hr á d k ář s k ý p les
po čt y ři c á t é o s m é
Nádherně a obětavě vyzdobený sál SK Rabštejn přivítal v sobotu 28. 02. účastníky plesu. Byla jimi v početné skupině jen trochu odrostlejší mládež, která už
může děti nechat doma samotné.
Po zahájení se rozezněla svižná hudba a na sál nastoupily kostelecké
mažoretky. Za velkého potlesku všech přítomných předvedly dvě vystoupení a znovu tak potvrdily svoji oblíbenost u publika.
V přísálí probíhala soutěž o ceny, kterých se sešla díky sponzorům
pěkná řádka. Výbor základní organizace děkuje touto cestou všem,
kteří přispěli cenou do soutěže a postarali se tak nepřímo o zpestření
a napínavý průběh večera.
Po celý večer hrála skupina J. K. Band z Ohnišova. Tančilo se až do časných ranních hodin a nikomu se domů ještě nechtělo. A tak všem, kteří
mají rádi tanec a dobrou zábavu vzkazujeme – příští rok 6. února
na viděnou!
Výbor základní organizace

Andrea Hrobařová
Interiérový designer
● Návrhy a realizace interiéru
● Poradenství barev a stylu
● Návrhy osvětlení

www.hadesign.cz, info@hadesign.cz

tel.: 777 220 107

Autoservis
Miroslav Cetel
JircháƎská 1483, Kostelec nad Orlicí

AKCE

Kompletní pƎezutí vozidla od
450 Kē + možnost uskladnĢní kol
zdarma. Prodej nových i použitých
pneu.

Objednávky na tel.: +420 603 499 537
Vystoupení kosteleckých mažoretek na plese.

PĢestavby vozidel na LPG
Marek CETEL
JircháƎská 1483, Kostelec nad Orlicí

STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ - nabízíme stěhování bytů, domů,
kanceláří, skladů a zároveň v yčistíme-v yklidíme
Vaše nemovitosti, zbavíme Vás star ých elektrospotřebičů,
n á b y t k u , k o b e r c ů , a t d . Te l : 7 7 7 9 2 6 2 1 6

Provádíme montáž LPG sad znaēky Tartariny.
Více info na tel.: 732 205 267
www.prestavbylpg.com
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SPORT
TJ SOKOL

P les o v á s e z ó na 2015
v S ok o l o v ně uk onč en a
Sokolovna – stará dáma z roku 1927 v letošní plesové sezóně opět zazářila. Ačkoliv se jedná o sportovní
víceúčelový sál, spousta organizací a škol využívá tradičně tento objekt
k tanečnímu veselí a sportu. Letos se tančilo dokonce šestkrát. Společenské události odstartoval tradiční „věneček“ a ukončili stejně tradičně
„rybáři“. Ukazuje se, že bez tohoto zařízení Kostelec těžko může fungovat a svým způsobem alternuje kulturní dům. Je jen otázkou času, zda
několik dobrovolníků ve svém volném čase může udržet tak velký objekt v chodu. Kostelecká veřejnost si bohužel zvykla, že na společenské
akce je sál připraven dle požadavků… ubrusy na stole, drobná výzdoba,
funguje osvětlení a v sále, pokud organizátor nenechá otevřené dveře
či oponu, je přiměřená teplota. Již 8 let se hovoří o nutnosti komplexní
rekonstrukce Rabštejna, ale za tuto dobu nedošlo k jednání mezi minulými a současnými zastupiteli s vedením TJ o spolupráci, jestli akce
„Rabštejn“ vůbec začne. Je jasné, že „nebude hotovo za pár měsíců“
a neumím si představit, že Kostelec bude bez tradičních kulturních
akcí. Naivní názor nejmenovaného zastupitele, že problém bude řešen
až akce začne, je mylný. I vylodění v Normandii předcházelo velké úsilí, aby se akce zdařila. Proto by stálo za uvážení, zda není již 10 minut
po 12. pokud se nové vedení města opravdu nerozhodne s Rabštejnem
ve svém volebním období něco dělat. Výbor TJ Sokol na své pravidelné
schůzi schválil, aby úzké vedení TJ navázalo kontakt se zastupiteli a tento problém si vyjasnili. Přesto doufám, že nedojde ani u jednoho zařízení
k uzavření. Děkuji všem, kteří dočetli tento příspěvek až do tohoto slova
a zároveň všem, kteří pomohli a přispěli k zajištění plesové sezóny 2015.
Hodně zdaru při sportovních a kulturních akcí v Kostelci!
PaedDr. František Dosedla

Foto: archiv TJ Sokol Kostelec nad Orlicí.

Účastníci bowlingu

2 . se tkání čle nů S – C – S
na o bcho dní akade mii
24. 02. před 16:00 se otevřely dveře
obchodní akademie a zájemci o informace týkajících se dálkového
lyžování vstoupili do největší učebny OA – auly. Zde je čekal Ing. Jiří
Němec se svým programem týkajícím se dálkových běhů. Přes 40
přítomných si mohlo poslechnout,
co vše je potřeba, aby lyžař na běžkách úspěšně „přežil“ trať Jizerské
padesátky, Vaasova běhu, běhu
Marcelongi či jiných podobných
akcí. Přednášející ukázal nejen, jak
se změnila historie závodů, výstroj
a výzbroj závodníků (lyže, oblečení, boty), ale promítl i foto a video
z míst, kde se podobné závody konají. Předmětem dotazů byla samozřejmě i doprava do těchto míst,
stravování a spaní, startovné, pitný
režim i následná rehabilitace po náročných závodech. Vrcholem večera
byla prezentace medailí, ocenění
a fotografií s významnými závodníky těchto akcí. Akce byla realizována
za podpory OA – učebna a výpočetní technika, TJ Sokol a vedení Sport
– Club - Senior. Podobné akce hodláme uskutečnit během tohoto roku
a je jen otázkou výběr osobností
v oblasti sportu, které mohou být
zajímavé pro nejširší veřejnost KosIng. Jiří Němec.
telce nad Orlicí. Ještě jednou děkujeme Ing. Jiřímu Němcovi za cenné informace a sdělené zážitky, ale
i vedení Obchodní akademie, TJ Sokol a Sport – Club – Senior. Těšíme
se na další setkání. Sportu zdar.
PaedDr. František Dosedla, starosta TJ Sokol a vedení S – C – S

SPORT – CLUB – SENIOR

Bowl i n g
Naše již 147. sešlost se uskutečnila podle plánu. Sešli jsme se na bowlingu v pátek 13. 03. 2015.
Přišlo nás skoro pětadvacet a 13 se rozhodlo, že
bude hrát. Rádi jsme mezi sebou přivítali našeho
dlouholetého příznivce podporovatele ing. Jindřicha Faltu mladšího.
Jako vždy jsme si řekli, že si zahrajeme o medaile a o co nejlepší umístění. Na všech čtyřech drahách kosteleckého bowlingu sehrál každý 3
kola a podle výsledků se vyhlásilo pořadí. Nejlepší dosáhli na medaile
našeho klubu.
Kdo to byl? Mezi muži exceloval Honza Fiedler, za ním Jarda Vanický
a pak Pavel Hartman. V kategorii žen se nejlépe dařilo Hele Fiedlerové, druhá skončila Blanka Babůrková a třetí předsedkyně klubu Jana
Hartmanová. Podle získaných bodů můžeme říci, že si mnozí své výkony z minulých koulení určitě zlepšili. Takže se těšíme na další bowling
a hlavně na příští společná setkání.
J. H.
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Foto: archiv Ing. J. Němce

ASOCIECE SPORTU PRO VŠECHNY

Z i mn í p ět i b o j
ZIMNÍ PĚTIBOJ – OKRESNÍ KOLO – BOROHRÁDEK 28. 02.
Letošního zimního pětiboje se zúčastnilo z naší školy 18 žáků. I přes
menší zastoupení jsme si vedli úspěšně.
Výsledky:
Mladší žáci I.:
Novotný Marek 8. místo; Žežule Jan 7. místo.
Mladší žákyně I.: Hammová Linda 2. místo; Kondášová Sára 6. místo.
Mladší žáci II.: Langr Jakub 1. místo; Jireš Dominik 8. místo; Hurych
David 7. místo.
Mladší žákyně II.:
Sajdlová Michaela 1. místo; Fialová Tereza 2. místo; Miculyčová Iveta 4.
místo; Kaplanová Kristýna 11. místo.
Starší žákyně I.:
Šafránková Eliška 1. místo; Charvátová Adéla 4. místo.
Starší žáci I.:
Novotný Adam 4. místo; Kytlík Matěj 9. místo;
Starší žáci II.:
Šeda Jiří 2. místo; Martinek Jan 5. místo; Hurych Vojtěch 6. místo.
Ti, kteří se umístili na 1. – 4. místě, postupují do krajského kola v Hořicích 21. 03. Tak ještě pořádně trénujte, konkurence bude velká.
Všem děkujeme, že jste si v sobotu našli čas a místo vysedávání u počítačů a tabletů jste si zasportovali a udělali něco pro zlepšení „fyzičky“.

Mládež – zimní halové turnaje:
14. 02. – Halový turnaj ve Vamberku – starší přípravka
Kostelec: Šimon Daniel - Urban Martin, Jireš Dominik, Kokish Nazarij,
Lingr Dominik, Hovorka Michal, Hlaváček Adam, Kijonka Matyáš, Solar
Ondřej.
Hodnocení: 14. 02. se hráči kostelecké starší a mladší přípravky zúčastnili halového turnaje ve Vamberku, který byl vypsán pro ročníky
2004 a mladší. Zúčastnilo se celkem 8 celků, kromě domácího Vamberka i týmy z České Třebové, Hořic, Slovanu Pardubic, Nového Hradce,
Třebechovic a Opočna.
Na turnaji jsme nastoupili s absolutně nejmladším týmem (pouze 3
hráči r. 2004, 4 hráči r. 2005, 1 hráč r. 2006 a brankář r. 2007). Od tohoto turnaje jsme neočekávali zázračné výsledky. Přijeli jsme si zpestřit zimní přípravu a hlavně sbírat cenné „ostruhy“ a zkušenosti, které
pouhým trénováním nezískáme.
Turnaj se hrál systémem každý s každým, celkem tedy 7 zápasů. Myslím, že jsme odehráli několik velice slušných a vyrovnaných zápasů,
v kterých nám chybělo trošku štěstí a více právě těch potřebných zkušeností především v koncovce, které nás mohli posunout v celkovém
pořadí o několik míst výše. Herně jsme vyloženě propadli pouze v jednom zápase s Třebechovicemi, proti prvním dvěma týmům z České
Třebové a Hořic jsme neměli šanci.
Celkově jsme se umístili na 8. místě, ale kluci si turnaj užili i díky některým obětavým rodičům, kteří dovezli sladké lívanečky a dort, který
nám všichni „záviděli“.
Trenéři: Hovorka Miroslav, Kijonka Martin.

H. Dosedlová

Žáci ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí.

FK Kostelec nad Orlicí

Z pr á v y z f o t b alov éh o k lu b u
Muži A tým - zimní přípravné zápasy:
pá 13. 02., 19:00, Kostelec – Žamberk 2 : 3 (1 : 2), UMT
Choceň
Branky: 1 : 2 – Švandrlík, 2:3 – Petrášek
Kostelec: Matoušek, Mlynář, Řehák, Petrášek, Klapal, Kaplan, Tichý,
Málek, Krupka, Švandrlík, Cvejn M., Cvejn J., Plocek, Potoček, Kozel J.,
Šrámek, Maňas.
so 21. 02., 10:00, Kostelec – Choceň 3 : 1 (0 : 1), UMT Choceň
Branky: 1 : 1 – Tichý, 2:1 – Švandrlík, 3 : 1 – Mašek
Kostelec 1. poločas: Matoušek – Krupka, Kaplan, Řehák, Šrámek, Cvejn
J., Klapal, Tichý, Plocek, Švandrlík, Mašek. Náhr.: Málek, Vilímek, Kozel T..
Kostelec 2. poločas: Matoušek – Kozel T., Kaplan, Řehák, Šrámek, Tichý, Umlauf, Málek, Klapal, Vilímek, Švandrlík. Náhr.: Mašek, Cvejn J.,
Plocek.
ne 01. 03., 13:00, Kostelec – Letohrad B 1 : 1 (1 : 0), UMT Letohrad
Branka: 1 : 0 - Cvejn J.
Kostelec 1. poločas: Vavřinec – Kozel T., Kaplan, Klapal, Šrámek, Cvejn
M., Umlauf, Tichý, Plocek, Krupka, Cvejn J.. Náhr.: Matoušek, Švandrlík,
Vilímek, Málek, Mlynář.
Kostelec 2. poločas: Matoušek – Málek, Kaplan, Klapal, Šrámek, Cvejn
J., Tichý, Plocek, Vilímek, Krupka, Švandrlík. Náhr.: Kozel T., Umlauf,
Vavřinec, Mlynář, Cvejn M..
Muži A tým – rozpis domácích zápasů jaro 2015
21 11. 04.
16:30
Kostelec A – Vrchlabí
23 25. 04.
17:00
Kostelec A – Třebeš
25 09. 05.
17:00
Kostelec A – Třebechovice
28 30. 05.
17:00
Kostelec A – Provodov
30 13. 06.
17:00
Kostelec A – Bílá Třemešná
Kompletní rozpis na stránkách klubu: www.fc.kostelecno.cz

Fotografie st. přípravky Vamberk 14. 02.
Halový turnaj Vysoké Mýto 07. 03. mladší žáci.
Kostelec: Adam Jedlička – Lukáš Andrys, Kryštof Bělka, Ondřej Bečka –
Adam Novotný, Jan Pelc, Adam Hlaváček, Michael Hovorka.
Hodnocení: Do turnaje jsme vstupovali v dosti poslepované sestavě,
z různých důvodů se ho nemohla zúčastnit většina kádru a do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se dáme dohromady, nakonec jsme
k turnaji odcestovali, mužstvo jsme ještě doplnili nadějemi ze starší
přípravky – děkujeme!
V turnaji se hrálo systémem každý s každým 1 x 12 minut, celkově se
ho zúčastnilo 8 týmů. V zápasech jsme byli prověřeni kvalitními celky
z pardubického kraje, v žádném ze zápasů jsme nezklamali a nebyli
horším týmem, vyjma zápasu s Chrudimí, která se na turnaji prezentovala nejlepším fotbalem a zaslouženě zvítězila. Sehráli jsme více
než vyrovnané bitvy s oběma týmy Svitav a Vysokého Mýta, kde nám
chybělo i trochu štěstíčka k plnému bodovému zisku. S Rychnovem
a Moravany jsme prohrávali, přesto jsme zbraně nesložili a dokázali
v zápasech bodovat. Vzhledem k okolnostem turnaje jsme s výkony
spokojeni a klukům děkujeme za účast!
Tímto turnajem jsme zakončili halovou sezónu. Zpestřili jsme si zimní
přípravu, nasbírali cenné zkušenosti a teď hurá na trávníky.
Trenéři: Žežule Tomáš, Morávek Ladislav
Kostelec – Svitavy„2“: 0 : 0
Kostelec – Rychnov: 2 : 2 (branky: Bělka, Andrys)
Kostelec – Moravany: 2 : 1 (branky: Novotný 2x)
Kostelec – Chrudim: 0 : 3
Kostelec – Vysoké Mýto „bílí“: 0 : 1
Kostelec – Vysoké Mýto „černí“: 0 : 1
Kostelec – Svitavy „1“: 2 : 0 (branky: Novotný, Andrys)
Zimní pohár st. žáků a ml. dorostu:
Pohár ml. dorostu
Kostelec vs. Borohrádek: 4 : 4 (branky: Plesl 2 x, Krupka, Plocek M.; na
penalty: 2 – 4)
Pohár ml. dorostu
Kostelec vs. Dobruška: 0 : 5 (0 : 2)
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Pohár ml. dorostu
Kostelec vs. Nové Město: 1 : 9 (0 : 3)
Branka: Plesl
Pohár st. žáků
Kostelec vs. Borohrádek: 3 : 0 (2 : 0)
Branky: Novotný 2x, Cvejn

Fotografie ze zápasu ml. dorostu Kostelec vs. Dobruška
T. Žežule, FK Kostelec nad Orlicí

TJ SOKOL KOSTELECKÁ LHOTA
Chceš mít nové kamarády?
Chceš zažít spoustu legrace?
Chceš být jako Ronaldo nebo Messi?

cích velikosti asi 80 x 75 x 45 cm)
bylo komplexně restaurováno
v letech 2005 a 2006. Poškozenou pískovcovou figuru Panny
Marie ve stavu rozsáhlé destrukce, a to zejména v horní polovině těla a hlavy se podařilo
zachránit.
Restaurovaná kulturní památka
se stala terčem vandalského poSloup po vandalském poškození
ničení několik let poté, co byla
v roce 2010
obnovena, a to v dubnu roku
2010. V nočních hodinách došlo
ke stržení sousoší, oddělení hlav
Boha Otce a Ježíše Krista, odlomení rukou a prstů, otlučení
hran a profilace. Viditelné poškození mechanické destrukce narušilo nejen povrchy, strukturu,
ale i konzervaci. Došlo ke znehodnocení historicky cenného
celku kulturní památky. Odborným restaurátorským zásahem
Pilíř Nejsvětější Trojice
byl sloup obnoven. Restaurátor
sloupky a dlažba v roce 2012
vlastníkovi v závěrečné zprávě doporučil pro zajištění ochrany provést úpravu asfaltové plochy
v blízkosti náhradou za dlažbu a zhotovením sloupků se řetězy tak
částečně vytvořit zábranu proti poškození při stánkových prodejích,
pouti, ale i parkujícími vozidly. K tomuto doporučení bylo přistoupeno
zhotovením pískovcových kamenných sloupků s ochranným kovovým
řetězem kolem pilíře v roce 2011 a opatření bylo dokončeno položením pískovcových desek v roce 2012.
- lfal-

P O J Ď H R Á T F O TB AL!
První setkání: 14. 04. v 17:00
Info: 728 315 011 – Daniel Faltys
www.tjkosteleckalhota.717.cz
pro ročníky 2010 a starší – pro kluky a holky

PŘEDSTAVENÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK

Sloupky s ochranným kovovým řetězem kolem pilíře v roce 2011

S l ou p N e j s větě j ší Tr oj i c e
Trojiční pilíř se nachází severozápadně od středu Palackého náměstí
na poz. p. č. 17 kat. území Kostelec nad Orlicí. Vlastníkem statue je
Město Kostelec nad Orlicí. Tuto pseudogotickou architekturu, 740 cm
vysokou datujeme k roku 1874. Na třístupňovém schodišti v půdorysu asi 4 x 4 m je čtyřboký sloup. Na dvojitém odstupňovaném
podnoži je sokl, na něm čtyřboký hlavní masiv se sochami světců v nikách zhotovených z jemnozrnného světle okrového pískovce. Jeho
čtyři předsunutá nároží jsou
tvořena nárožními válcovými
příporami na odstupňovaných
soklících s pultovou stříškou.
V jejich vrcholu nad hlavicemi baldachýny, v nárožích fiály
s kytkami. Nad lomenou archivoltou záklenkou nik se sochami, zdobenou trojlaločnými
listy, významné vimperky, reliéfně zdobené symboly kříže
v bohatých rozvilinách. Vrchol
statue je tvořen mohutnou nakoso osazenou čtyřbokou fiálou
s drobnými vimperky a malými
fiálami v nárožích. Na severovýchodní straně je v nice sv.
Václav, na severozápadní sv.
Vojtěch, na jihovýchodní sv.
František z Assisi a na jihozápaSv. František v nice sloupu Nejsvětější
dě socha Panny Marie.
Trojice s odlomenou levou rukou v
Sousoší Nejsvětější Trojice (konkrétně Bůh Otec a Syn na mraroce 2005 před restaurováním
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Sloup Nejsvětější Trojice v roce 1973

ˇ
Beruška Zdravícko

NABÍZÍ:

okrasné kvetoucí keře
túje
conifery
čarověníky
azalky a rododendrony
trvalky a skalničky
hnojiva a substráty
mulčovací kůru
substráty

PRODEJNÍ DOBA V KVĚTNU:

Prodejna okrasných rostlin

Út, St, Čt
So

Frošova 774

13:00 – 18:00
08:00 – 13:00

D. Mlejnková
Tel. 737 17 88 16
Celostní přístup – Masáže
EAV měření zdravotního stavu
Osobní konzultace
Meditace: 02. 04.
17. – 19. 04: Víkend na téma:
Radost v nás – objev svůj potenciál Akce
Zelené potraviny 1 + 1 zdarma.

(za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

www.masaze-zdravavyziva.cz

tel.: 776 636 700, email: tzahrady@seznam.cz, www.t-zahrady.com

Prodej ze dvora
kravské mléko

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl
Prodejní cena: 14 Kč/l
Prodejní doba: každý den
Prodejní místo: kravín Záměl
ráno
8:00 - 8:30 hod.
večer
18:00 - 18:30 hod.
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7 %, pouze do vlastních nádob!!!

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215, mobil: 737 354 045

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT.

ŽELEZÁŘSTVÍ U JAHODŮ
Obchod se stoletou tradicí
-

Široký sortiment kuchyňského zboží a domácích potřeb
Tradiční železářské zboží
Vše pro vaši zahradu
Rozsáhlý sortiment spojovacího materiálu,
vrtací a kotevní technika Fischer
- Pravidelné letákové akce (do vaší schránky nebo počítače)

www.zelezarstviujahodu.cz
Železářství U Jahodů, Tyršova 60, Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 021

Mgr. Veronika Klašková, advokátka,
oznamuje, že zahájila þinnost na adrese:

Tyršova 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 604 136 548

e-mail: klaskova-advokat@seznam.cz
Trvalá spolupráce s JUDr. Vlastimilem Marhanem,
advokátem, ev. þ.: 02387, se sídlem v Hradci Králové

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38, Tel.: 494 337 284, 725 099 614, 494 337 295,
e-mail: zpravodaj@muko.cz,
šéfredaktor: Bc. Tomáš Kavalek, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková,
členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Zuzana Kschwendová, RNDr. Tomáš Kytlík, Josef Hejhal, Karel Martinec, Zdeněk Fabiánek.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
Zpravodaj města si můžete také prohlédnout, včetně archivu, v elektronické formě na adrese
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, 725 099 614, e-mail: zpravodaj@muko.cz.
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Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov, sociální družstvo
ve spolupráci s mìstem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
11. dubna 2015
Vìci, které nám pomáhají!
J
Letní a zimní obleèení - dámské, pánské, dìtské
2
J
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, látky - minimálnì 1 m
J
Boty (nepoškozené),páry svázané nebo spojené gumièkou, aby se neztratily
J
Pøikrývky a polštáøe péøové a vatované, deky
J
Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky - vše nepoškozené
J
Drobné elektrické spotøebièe - vše funkèní (žehlièky, varné konvice, ...)

Vìci, které opravdu brát nemùžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!

Stany, koberce, matrace L
Lyžaøské potøeby, poškozené a obnošené boty L
Nebezpeèný odpad (lednice, televizory, sporáky, poèítaèe) L
Veškerý nábytek, jízdní kola, koèárky L

Vìci prosím zabalte do igelitových pytlù èi krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteèní v sobotu 11. dubna 2015 od 8 do 11 hodin
v prostorách Hasièské zbrojnice – mìsto, ulice Pøíkopy
a ZŠ Na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 224 316 800, 491 524 342.

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!

