ZPRAVODAJ
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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE

Kostel sv. Jiří, foto: Z. Fabiánek.

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 09. 03. 2015

spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Chaloupkova 1003, výsledek hospodaření za rok 2014 společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí,
spol. s r.o. ze dne 11. 03. 2015

Ze dne 23. 03. 2015

schvaluje

schvaluje

 rozšíření sběrné sítě pro tříděný odpad
o jedno kompletní stanoviště na pozemku města parc. č. 111/2, v ulici Tyršova, kat. ú. Kostelec nad Orlicí
 podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném jarmarku v rámci 10. Vánoční
uličky – adventního jarmarku konaného dne 29. 11. 2015 dle předloženého
návrhu
 podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném jarmarku v rámci Kosteleckého
multižánrového hudebního festivalu
2015 konaném dne 12. 09. 2015 dle
předloženého návrhu
 smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Tutleky a o přidělování bytů v Domech
s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům obce Tutleky

 uzavření smluv o dodávkách vody
a o odvádění odpadních vod na odběrná místa dle přiloženého seznamu se společností AQUA SERVIS, a.s.,
se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076
na dobu neurčitou s účinností od podpisu smluv
souhlasí

 s podáním žádosti o dotaci dotačního
programu „Podpora zabezpečení škol
a školských zařízení“ vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Zabezpečení a ochrany
školského zařízení DDM Kostelec nad
Orlicí, Žižkova 367“

Ze dne 25. 03. 2015
schvaluje

 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce ulice Jungmannova“
a schvaluje vypsání veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení
Úplné znění RM je zveřejněno na internetových stránkách města www.kostelecno.cz.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

bere na vědomí

 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí,

INFORMACE PRO OBČANY

I n f o r mac e p r o obč an y
Splatnost místního poplatku za odpady a poplatku ze psů končí 31. 05. 2015. Veškeré informace o poplatcích
naleznete na stránkách města www.kostelecno.cz nebo u paní Jany Kameníkové, tel. 494 337 281 (poplatek ze psů)
a Jany Šedové, 494 337 275 (poplatek za odpady), ekonomický odbor.

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 kvě tnu 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
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datum služby
rok 2015

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

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

03. 05.

MDDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

08. 05.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

09. 05.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

10. 05

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

16. 05.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

17. 05.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

23 .05.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

24. 05.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

30. 05.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

31. 05.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

Sb ěr a sv oz d r ob n éh o ne be zpečné ho o dpadu v ro ce 2 0 1 5
Vážení občané,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o. oznamuje, že proběhne
jarní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na území města Kostelce nad Orlicí a to:

v pátek 15. 05. a v sobotu 16. 05. 2015
Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem. Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad
odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle.
Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán!

Sbírat se budou následující odpady:
znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené
hemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev, plast. nádoby od olejů a postřiků,
upotřebené (vyjeté) oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika apod.

S v oz o vý harmo no gram
zastávka č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zastávka č.
1.
2.
3.
4.
5.

1. svozová trasa: v pátek 15. 05.
ulice, nároží, místní část
Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)
Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)
U výdejny plynu (ul. Pelclova)
U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)
U trafostanice (ul. Proškova)
Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)
U firmy Renovak (ul. Trávnická)

2. svozová trasa: v sobotu 16. 05.
ulice, nároží, místní část
Skála – náměstíčko
Kostelecká Lhota – dolní (u čp. 81)
Kostelecká Lhota – horní (u prodejny)
Koryta – odbočka ke hřišti
Kozodry – náměstíčko

čas příjezdu a odjezdu
15:00 – 15:20
15:30 – 15:50
16:00 – 16:20
16:30 – 16:50
17:00 – 17:20
17:30 – 17:50
18:00 – 18:20

čas příjezdu a odjezdu
09:00 – 09:20
09:30 – 09:50
10:00 – 10:20
10:30 – 10:50
11:00 – 11:20

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky a nefunkční
elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky,
kuchyňské roboty apod. Tyto je možné bezplatně odevzdat po celý rok ve sběrně firmy
Recycling – kovové odpady a.s., umístěné v areálu Technických služeb Kostelec nad Orlicí.
Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad Orlicí, Kostelecké
Lhoty, Koryt a Kozoder. Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na
adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 522, fax.: 494 544 014
a bude proveden za úplatu.

POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Případné dotazy Vám zodpoví na odboru správy majetku města (M. Černohorská) – tel.: 494 337 286.
Město Kostelec nad Orlicí

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
zve občany města na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí 22. 06. 2015
od 16:00 hodin.

KOUPÍME DŮM NEBO CHALUPU V KOSTELCI A OKOLÍ
D O 15 K M . T E L . 724 806 101.
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Závada v kvalitě dodávané pitné vody
V pátek 27. 03. byla zjištěna
změněná chuť vody ve vodovodu Kostelec nad Orlicí
– část zásobená z vodojemu Na Skále. Okamžitě jsme provedli kontrolu zdroje vody a vodojemu, avšak zjevnou závadu jsme nezjistili.
Vzhledem k tomu, že vodojem byl zásoben ze zdroje U Kapličky, tak
jsme tento zdroj odstavili a uvedli jsme do provozu studnu U Hřiště.
Vypustili jsme vodojem Na Skále a celou síť zásobenou z tohoto vodojemu jsme propláchli vodou se zvýšenou koncentrací chloru. V pátek
v odpoledních hodinách byl obnoven běžný provoz vodovodu. Všechny práce probíhaly po dohodě s vedením města a Krajské hygienické
stanice. Vyhovující kvalita vody po provedeném zásahu byla doložena
rozbory.
Rozborem vody odebrané ze sítě před provedením zásahu byl zjištěn
zápach, nevyhovující chuť a mírně zvýšený parametr CHSKMn. Ostatní
parametry byly v pořádku. Ke zdravotnímu ohrožení odběratelů nedošlo.
Na vrtu U Kapličky nyní probíhá hydrogeologický průzkum, který má
zjistit přesnou příčinu závady.
Ing. Josef Jansa, MBA
výrobně technický ředitel
AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n. Kn.

KLUB SENIORŮ POHODA

P řip r a v u j e me

Naší společnou snahou je, aby posláním klubu bylo vytvářet příležitosti pro aktivní, plnohodnotný a důstojný život seniorů. Připravovat
nejen pro registrované členy klubu atraktivní volnočasový program,
a tím se podílet i na jejich životním stylu.
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu seniorů

Srdce na dlani
Lidové rčení, které si můžete vysvětlit třeba
upřímností, snahou o čestnost atd. Najdete
i nadaci tohoto znění, stačí jen „zaserfovat“
po internetu.
My, sedmičlenný výbor Klubu seniorů Pohoda, se o to pokusíme na Májovém setkání
seniorů v úterý 19. 05. od 14:00. Program
je schválen, připravuje se a díky vstřícnosti
a pochopení Ing. Marty Klimešové, vedoucí SK Rabštejn, jsou zažehnány chmury.
Stalo se totiž, že hlavní představitelka z plánovaného chrudimského
divadelního představení Dalskabáty, hříšná ves, vdova Plajznerka,
je v civilu na rizikovém těhotenství. Tak jsme zvolili pohádku tentokrát filmovou, hudební, z „dílny“ Svěráků a Jaroslava Uhlíře. Zažijeme
spoustu dobrodružství, překvapivých situací a provázet nás po celou
dobu bude laskavý humor. Nové pojetí po staletí známé pohádky Tři
bratři, v režii Jana Svěráka, má hvězdné obsazení: uvidíme Tomáše Kluse, Vojtěcha Dyka, Zdeňka Piškule, Jiřího Lábuse, Oldřicha Kaisera, Ivanu Chýlkovou a další. Novinkou tentokrát je posezení v sále u kulatých
stolů, občerstvení bude tradiční.
A věřte, že se budeme snažit, abyste dostali i „srdce na dlani“. Jste srdečně zváni!
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu seniorů

Zážitkový výlet do města, které je další branou
Orlických hor, do Nového Města nad Metují, se
chystáme v měsíci červnu. Ze šesti vstupních bran
už jsme prošli díky pořádaným klubovým výletům
Dobruškou, Žamberkem a do třetice nás čeká perla Kladského pomezí
a její nejbližší okolí.
Navštívíme historicko–kulturní památky v programu, který pro návštěvníky toužící po poznání atraktivit Královéhradeckého kraje připravilo Městské informační středisko v Novém Městě nad Metují.
Po celou dobu nás bude provázet průvodce z Městského muzea, který nám poskytne kvalifikovaný výklad o všech navštívených místech,
o městě i regionu. Navštívíme i výstavu prvorepublikové módy „Z šatníku našich babiček.“
Prohlédneme si oblíbené město a muzeum, zavítáme do nedalekého
Slavoňova na prohlídku národní kulturní památky, kostela sv. Jana
Křtitele, navštívíme poutní místo Rokole. Nevynecháme ani procházku přírodní rezervací podél řeky Metuje a poobědváme v Pekle.
Podrobný program upřesníme i časově již na začátku měsíce května.
Umístěn bude ve vývěsní skříňce u Železářství U Jahodů a zároveň se
můžete od úterý 05. 05. přihlásit k účasti na zájezdu včetně úhrady,
a to vždy každé následující úterý od 13:00 do 15:30.
Těšíme se na společný výlet za novým poznáním míst v Kladském
pomezí.
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu seniorů

P rez e n t a c e K l u b u s en i orů Poh oda
v Hra d c i K r á l o v é
Informace o činnosti našeho klubu byly předneseny na jednání Komise Rady Královéhradeckého kraje pro řešení problematiky seniorů dne
25. 03. na základě pozvání. Stručná informace, co jí ale předcházelo?
Prezentovat činnost našeho klubu bylo příležitostí k bilancování, ale
také k zviditelnění činnosti klubu. Tradice klubu, který byl založen už
v roce 1962, je zavazující. Znamenalo to soustředit důležitá data včetně fotodokumentace, vytvořit celý soubor (17 stran) a pak se ujmout
role předkladatele a moderátora na jednání komise.
Tady se sluší poděkovat za ochotu, trpělivost a také tvůrčí postoj paní
Běle Kovaříčkové z odboru sociálních věcí, bez které by tato prezentace neměla takový ohlas. Aktivně se zúčastnila, vedle vedoucí klubu seniorů, celé prezentace v krajské komisi. Příprava nebyla jednoduchá,
stále byla doplňována data a také grafika sehrála důležitou roli. Naším
zájmem bylo důstojně prezentovat činnost klubu, který je organizační
složkou města. Chtěly jsme stručně a výstižně seznámit členy komise
s činností klubu, který v současné době má registrováno 210 členů.
Dle ohlasu a reakce členů komise se nám prezentace podařila. Poděkování si zaslouží i Šárka Slezáková, která má na starosti kulturní akce
města a vydatně také pomáhá při zajišťování propagace činnosti klubu seniorů. Zároveň také iniciativně přispívá k tvorbě programu pro
seniory města.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

C e ntrum de nních služe b
Do mo vinka
Měsíc březen byl pro Domovinku náročný, protože se připravovala na Velikonoční jarmark,
kde vystavovala své výrobky. Každoročně se tento Jarmark, pořádaný Svazem postižených civilizačními chorobami ve spolupráci se so-

ciálním odborem Města Kostelec nad Orlicí uskutečnil na Rabštejně.
Většina klientek a klientů byla na této akci přítomna. Pro klientky a klienty je to velká událost, kdy mohou ukázat okolí svoji práci, která je
naplňuje a baví. Velikonoční jarmark se uskutečnil taktéž v Domovince, kterou navštívili obyvatelé Domů s pečovatelskou službou.

25. 03. Dopravní nehoda tří osobních vozidel – Častolovice
Při návratu s vozidlem Felicie Combi z kurzu vyprošťování osob
z havarovaných vozidel z Velkého Poříčí, přijeli naši členové k dopravní nehodě tří osobních vozidel bez zranění osob. Na místě
již zasahovala jednotka požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
Naše jednotka řídila provoz na komunikaci č. I/11. Po odtažení
vozidel z komunikace se jednotky vrátili zpět na svou základnu. Na místě spolupráce s požární stanicí Rychnov nad Kněžnou
a Policií ČR.
30. 03. Odstranění spadlého stromu na komunikaci
Kostelec nad Orlicí směr Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána ke spadlému stromu přes cestu mezi Kostelcem nad Orlicí a Čermnou nad Orlicí. Po příjezdu na místo události
byla komunikace zcela neprůjezdná. Pomocí motorové řetězové pily
byl strom rozřezán. Poté jsme provedli úklid vozovky. Na místě spolupráce s Policií ČR.
30. 03. Údajný spadlý strom přes komunikaci
Čermná nad Orlicí
Jednotka povolána po skončení předešlé události k dalšímu spadlému
stromu směrem dále na Čermnou nad Orlicí. Jednotka nezasahovala –
žádný spadlý strom nenašla.

Foto: členové klubu v SK Rabštejn
Před Velikonočním jarmarkem byla Domovinka načerpat inspiraci
na Velikonoční výstavě konané v Častolovicích, kterou pořádal Český
svaz zahrádkářů. K vidění byly různé výrobky z přírodních materiálů,
jarní květiny, malování a zdobení kraslic a mnoho dalšího.

Foto: archiv HZS

Foto: členové klubu v Častolovicích
Mgr. Jana Ribárová, vedoucí pečovatelské služby

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Z á s ah y j e d n o tk y
13. 03. Požár odpadu – Kostelec nad Orlicí
Jednotka povolána k požáru odpadu v objektu
bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí. Po příjezdu na místo události
zjištěn požár malého rozsahu dřevěných desek a pneumatiky. Požár
byl lokalizován a poté likvidován pomocí jednoho útočného C proudu. Na místě spolupráce s hasičským sborem z Rychnova nad Kněžnou
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
16. 03. Údajný požár osobního vozidla – Kostelec nad Orlicí
Jednotka povolána k údajnému zahoření v motorové části osobního
vozidla. Při příjezdu naší jednotky byla na místě městská policie.
Po provedeném průzkumu zjištěno slabé zakouření v interiéru vozidla. Vozidlo zkontrolováno, požár nezjištěn. Na místě spolupráce
s požární stanicí Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec
nad Orlicí.
20. 03. Požár travního porostu – Doudleby nad Orlicí
Jednotka povolána k požáru trávy ve svahu mezi Kostelcem nad Orlicí
a Doudleby nad Orlicí (v Grundě). Po příjezdu na místo zjištěn požár
trávy o rozloze cca 50 x 50 metrů. Nasazeny byly 4 útočné proudy C,
na lokalizaci a likvidaci požáru. Místo zásahu se osvítilo z obou našich
cisteren pomocí elektrocentrály a stativu s halogenovým světlem ze
střechy vozidel. Na místě spolupráce s Policií ČR.

31. 03. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Vamberk směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se
zraněním osob. Po našem příjezdu na místo byly zraněné osoby v péči
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ve spolupráci s požární stanicí Rychnov nad Kněžnou jsme zajistili vozidla proti
požáru a úniku provozních kapalin. Dále jsme řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií České republiky jsme uklidili vozovku a vypomohli odtahové službě s naložením havarovaných
vozidel.
31. 03. Odstranění spadlého stromu na komunikaci
Kostelecká Lhotka směr Slemeno
Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci z Kostelecké Lhotky směrem na Synkov. Při příjezdu na místo byla komunikace neprůjezdná. Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily
a vozovka uklizena.
01. 04. Uvolněný plech na střeše – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána
do ulice Jirchářská, kde se
vlivem silného větru uvolnila střecha na budově.
Za pomocí nastavovacích
žebříků byl proveden průzkum na střeše. Bylo zjištěno, že po střeše není možný
pohyb kvůli špatnému stavu střechy. V okolí budovy
se uzavřel prostor páskou.
Po příjezdu techniky z požární stanice Rychnov nad
Kněžnou byla uvolněná střecha sundána za pomocí AZ
30, trhacího háku a bourací
sekery.
Foto: archiv HZS
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE
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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po
St
Čt

Po
St
Pá

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

c

Vladimír Komárek

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

P ozv á n k a n a vý s t av u
Obdivovatelé gobelínů, přijďte si v měsíci květnu a červnu 2015 ve výpůjční době knihovny prohlédnout výstavu Blanky Habrové.

Bl a n k a H a b r o vá

* 07. 01. 1951 Turnov

Žije doslova ukrytá v krásném přírodním koutě Českého ráje, který
celý život neopustila, jakoby zde stále nacházela inspiraci a sytila své
nevšední vidění světa…
Tato stále trochu záhadná bytost oplývá něžnou krásou, plachou uzavřeností a schopností hlubokého cítění a prožívání. Zdá se, že kdyby
neměla výjimečné výtvarné schopnosti, byly by její silné pocity neúnosné. Takže se můžeme kochat jejími díly, ve kterých své emoce pokorně zašifrovaně sděluje.
Na štěstí pro nás je zručná a pracovitá, a tak jsme svědky dlouhé řady
výtvarných děl. Nepotřebovala k tomu nikdy žádné výtvarné školy, ani
odborné vedení. Vše vyvřelo z její nejhlubší potřeby tvořit a samostatně si vytvořila svůj osobitý styl a osvojila výtvarné techniky. Od kreseb
a olejomaleb dospěla až k málo obvyklé technice tkaných gobelínů.
Její smysl pro krásu ji v průběhu života přivedl k oděvní tvorbě, úpravě
zahrad a bydlení, k fotografování a dokonce i k sochání do kamene.
Svých výtvorů si ani příliš necenila, rozdávala je a ukládala na půdu.
Až odezva obdivovatelů, kteří měli to štěstí a mohli se přiblížit do blízkosti plaché umělkyně, ji přesvědčila k občasné výstavě. My, co jsme
dostávali darem, nebo nadšeně kupovali její obrazy a gobelíny, víme,
že máme doma sběratelské poklady... Ještě víc si vážíme možnosti
znovu a znovu se nechat okouzlovat barevností, tvary a úžasným citovým nábojem jejích děl.

Foto: gobelín Blanky Habrové
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Foto: gobelín Blanky Habrové

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
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
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 květnu: 03. a 17. 05. v 08:30
Mimořádné bohoslužby s účastí biskupa Pechance a předáním
taláru pastorační asistentce Petře Šenkové (a následným posezením v klubu Rabštejn) 17. 05. v 15:00
Májové pobožnosti:
14. 05. (čtvrtek) – 16:00 (Nanebevstoupení Páně) – koná nejmladší
farářka naší diecéze Františka Klásková ze Dvora Králové
28. 05. (čtvrtek) – 16:00 – koná farářka Petra Tamchynová z Nového
Města nad Metují
Další 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.
17. 05. (neděle) Bohoslužby s nedělní školou pro děti
31. 05. (neděle) Dětské bohoslužby
Biblická hodina ve čtvrtek v 18:00 střídavě v Potštejně a v Kostelci nad
Orlicí.
16. 05. (sobota) – 16:00 „Muzikalische Bibelstunde“
v kostele na Rabštejně. Pozounisté ze sboru Drážďany Niedersedlitz
pod vedením br. faráře Maacka zvou na hudební biblickou hodinu.

NEUNIKLO NÁM
P oděk o v á n í
Chtěla bych poděkovat poctivému nálezci, který v sobotu
04. 04. 2015 našel mou peněženku a se zcela netknutým obsahem ji
umístil do schránky na MÚ v Kostelci n. Orl.
Jsem ráda, že se mezi námi takoví poctiví lidé najdou a doufám, že to
zdaleka nebyl případ ojedinělý.
Ještě jednou velice děkuji.
Marie Petelíková

Vý s ta v a S t á t se. . .
V měsíci dubnu se konala výstava obrazů Radky Brůnové v prostorách
Biskupství královéhradeckého. Tato malířka je dcerou našeho spoluobčana – fotografa – Josefa Lásky. Další její výstavu můžete navštívit
v měsíci květnu ve Vysokém Mýtě – Galerie Ve zvonici.
Karel Martinec

SK RABŠTEJN

Ak tu á l ně z R ab št ej n a
Trochu ze statistiky Rabštejna: v roce 2014 do kulturního domu Rabštějn zavítalo celkem 28 tisíc
návštěvníků. Jedná se o návštěvníky divadel, koncertů, pořadů pro školy, filmových festivalů, plesů, tanečních, kina,
workshopů, přednášek, schůzí atd.
V divadelním představení pro školy divadla ANFAS Praha se představil
držitel ceny Thalie za rok 2014 – herec Petr Mikeska. Thálii dostal
za ztvárnění prokletého básníka Paula Verlaina. U nás na Rabštejně
hrál kouzelníka Pokustóna po boku Boba a Bobka.
V rámci cyklu „Jazzmani na Rabštejně“ letos vystoupil Ian Ritchie,
dvorní saxofonista Rogera Waterse. Skvělou atmosféru při svitu svíček
si užili všichni vyznavači kvalitní hudby. Z úst hudebníků po skončení
koncertu zněla slova: „... bylo nám u vás krásně – jako doma. Vaše publikum je vážně jedinečné, stejně jako vaše atmosféra...“
V rámci probíhající divadelní sezóny se na prknech Rabštejna představili Simona Stašová a Petr Nárožný v komedii „Poslední ze žhavých
milenců“. Po velmi úspěšném a zcela vyprodaném představení se oba
naši přední herci podepsali nejen do kroniky, ale i na zeď v divadelní
kavárně Rabštejna (pozn. hned vedle vstupu do foyer...)
21. března se na Rabštejně setkali skautští sběratelé z celé České republiky. Letos to byl již 18. ročník!
Proběhl další ročník filmového festivalu outdorových filmů „Expediční kamera“. Festival přinesl do Kostelce a dalších 220 měst ČR
a Slovenska čtyřhodinové pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Expedice, divoká příroda, dobrodružství a odvaha. To vše bylo vidět i v našem kině.
Aktuálně na Rabštejně v prodeji vstupenky:
22. 05. Z ROLE DO ROLE – klubový pořad s Bohumilem Kleplem
a Evou Holubovou. Předprodej 180 Kč / 220 Kč.
21. 06. MICHAL JE KVÍTKO – pořad s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky. Předprodej 155 Kč.

trovství světa v ledním hokeji. Chystáme se i na Rabštejně. Některé
zápasy (českého týmu nebo zásadní z hlediska vývoje situace) budeme opět promítat v kině Rabštejn. Občerstvení včetně točeného piva
Staropramen bude zajištěno – na sále budou (jako u filmových festivalů) kulaté stoly.
Rozvrh promítaných zápasů bude dostupný na našich webových
stránkách www.skrabstejn.cz. Vstupné dobrovolné.
Časy prvních zápasů v kině:
Česko – Lotyšsko v sobotu 02. 05. od 20:15.
Česko – Kanada v pondělí 04. 05. od 20:15.

Tan čírna
Tak jsme úspěšně zakončili Taneční pro páry…
Jenže, „Repetitio est mater studiorum“ – aneb
„Opakování matka moudrosti“ platí nejen
ve škole, ale i ostatních směrech. Myslím, že
v tanci dvojnásob. Proto jsme se rozhodli před
naší Zatoulanou prodlouženou s Janem Onderem dát do programu několik TANČÍREN.
Tančírna – dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Zde si můžete zatančit například
waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Samozřejmě nechybí ani country.
Na četné prosby účastníků těchto příjemných podvečerů jsme se rozhodli, že v nich budeme pravidelně pokračovat i nadále. Termíny dalších tančíren jsou: sobota 23. 05. a sobota 20. 06.

Bo b Kle pl a Eva Ho lubo vá
na Rabšte jně
Závěr divadelní sezóny 2014 / 2015 je
tu. Tato slavnostní chvíle je vždy vyčleněna setkání „tváří v tvář“ s našimi
předními herci, režiséry atd. Po loňském velmi zdařilém setkání s uznávaným režisérem Zdeňkem Troškou,
naše letošní pozvání přijala dvojice
vynikajících herců (a současně nerozlučných kamarádů).
Chcete se dobře pobavit? Od srdce se
zasmát inteligentnímu humoru? Máte
skvělou příležitost. Na pódiu kulturního domu Rabštejn přivítáme skvělé
herce a baviče, nerozlučnou dvojici
Bohumila Klepla a Evu Holubovou.
Bohumila Klepla s Evou Holubovou máme všichni zapsány jako svérázné manžele z Vieweghovy velice úspěšné komedie Účastníci zájezdu
(pro mě je nezapomenutelná hláška Evy Holubové: „....našli ho na pláži, ležel tam jako vyvrženej vorvaň, už se do něj pouštěli racci....“).
Pravidelně jsem oslovovala herce, kteří ztvárňovali role v rámci jednotlivých představení uplynulé divadelní sezóny na prknech Rabštejna, aby odpověděli na několik
otázek. Nyní je vše jinak. Přijďte si
položit otázky sami. Jste srdečně
zváni.
O svých filmových i životních rolích
budou vyprávět na Rabštejně v pátek 22. 05. od 19:30.
Držitelé abonmá (předplatného divadelní sezóny) mají slevu 50 %.

N a h o k e j d o k i n a R ab št ej n !

Michal z Ko uze lné ško lky
př ije de v če rvnu

Na začátku roku 2014 proběhla olympiáda v SOČI. Podařilo se nám
sehnat autorská práva a v Rabštejnském kině promítat nejzajímavější momenty Zimních olympijských her na velkém kinovém plátně
na sále.
Tento počin byl návštěvníky velmi chválen. Hlavně proto,
že sledovali hokejové a další zápasy
ve FullHD rozlišení
s výborným zvukem
v pohodě a nekuřáckém prostředí.
Letos v květnu se
celý český sportovní
národ chystá na Mis-

Kouzelná školka je pořad pro děti, který je vysílán Českou televizí již
dlouhou řadu let. A kdo by neznal Michala Nesvadbu? A jeho bujaré
nápady a vychytávky?
Michal z Kouzelné školky, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale
i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové samby,
tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!
... pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje
za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho
mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci!
Po vystoupení bude možné se s Michalem vyfotit a nechat si ho podepsat.
Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní se na vás moc těšíme!
Michal Nesvadba vystoupí na Rabštejně 21. 06. v 10:30.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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NOVÝ ZÁMEK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K vět e n n a z á mk u

JUBILEA V KVĚTNU 2015

Hlavní turistickou sezónu zahájíme jako každý
rok zcela vyprodanými prohlídkami zámecké
expozice s majitelem zámku Františkem Kinským.
Krásu a šarm vnese do Zrcadlového sálu v pátek 15. 05. 2015
Chantal Poullain. Její šansony
- to je hluboko posazený sexy
hlas, lahodná francouzština,
jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie. Chantal
zpívá jednak svoje vlastní písně,
ale také tradiční francouzské
šansony s šarmem jí vlastním.
Štěpána Markoviče při koncertech doplňují pianista Ondřej
Kabrna a kontrabasista Vít Švec.
Koncert provázený Chantal Poullain začíná ve 20:00.

70 let oslaví

Jan JANEČEK
Jolana ŠKOPOVÁ

75 let oslaví

Vítek LOSENICKÝ

80 let oslaví

Jaroslav MÁLEK

90 let oslaví

Věra LUŇÁČKOVÁ
Vladimír MAREK
Jana MERHULÍKOVÁ
František VÁVRA

91 let oslaví

Zdenka ČIHÁKOVÁ
Vlasta HURDOVÁ
Irena KNOTKOVÁ

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

Do Zrcadlového sálu vás pozveme v květnu ještě jednou a tentokrát
na přednášku či vlastně jen na takové povídání s významným českým
egyptologem, skvělým vypravěčem, panem profesorem Břetislavem Vachalou. Profesor Vachala se zaměřuje se na egyptské dějiny
3. a 2. tisíciletí př. n. l., filologii, paleografii a literaturu, které též přednáší na FF UK v Praze. Pravidelně se účastní českých egyptologických
výprav do Abúsíru. Zpracovává staroegyptské památky z českých
sbírek a muzeí. Věnuje se překládání a vydávání staroegyptských literárních děl. Účastní se mezinárodních egyptologických a archeologických konferencí a seminářů. V letech 1993-1997 působil jako
velvyslanec ČR v Egyptě a Súdánu a v období 2000-2005 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu UK. V pátek 29. 05. od 19:00
nás seznámí nejen s krásami egyptských památek, ale také se dozvíme více o egyptologii samé a o jeho objevu, který učinil v knihovně
Nového zámku.

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Eva Valcová
Ladislav Kašpar

* 1942
* 1953

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Ve spolupráci Města Kostelec nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti se dne 25. 04. uskutečnilo Vítání nových občánků. Slavnost
proběhla v Obřadní síni městského úřadu. Nové občánky přivítala
Bc. Petra Zakouřilová, členka zastupitelstva města a příjemnou jarní
atmosféru navodili i žáčci mateřské školy. Město obdarovalo dětičky
malým dárkem a maminky obdržely květinu.
Byli přivítáni tito občánci:
Nikola Fasnerová, Anna Honzejková, Tomáš Kaplan, Pavla Přibylová,
Tobiáš Zákostelecký a Kryštov Vodák.
Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje budou fotky z vítání občánků
uveřejněny na www.kostelecno.cz.
E. Hynková, matrikářka

Foto: prof. Břetislav Vachala při návštěvě zámku
Vstupenky na tyto dvě akce si lze zakoupit v Regionálním turistickém
a informačním centru nebo v pokladně zámku, otevřené denně kromě
pondělí od 09:00 do 17:00.
Velmi osobitou a pro návštěvníky jistě zajímavou, ale i náročnou výstavu díky zpracovávaným tématům přinese setkání s díly ostravského malíře a vysokoškolského pedagoga Ivana Titora. Jeho dílo
přináší obraz o stavu společnosti a duše současného člověka. Těžiště
jeho tvorby spočívá v touze proniknout pod povrch věcí. Ivana Titora
označuje výtvarná kritika za solitéra, člověka, který se před každým
hned neotevírá světu. Je spíše uzavřeným individualistou, který reaguje na všechny citlivé proměny a stav současného světa. Podstatou
Titorovy tvorby, jak autor před časem prohlásil, je její zaměření na pomyslnou hranici, která v naší mysli rozděluje skutečnost a fikci, začátek
a konec, stejně jako řád a chaos. Výstava prací Ivana Titora s názvem
Nazemivzetí bude zahájena v sobotu 16. 05. a potrvá do 25. 06.
Informace a pozvánky na další akce najdete na www.zamekkostelecno.cz
I. Jasníková
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GRATULACE

Andrea Hrobařová
Interiérový designer

Dne 2. května 2015
se dožívá krásných 90 let

● Návrhy a realizace interiéru
● Poradenství barev a stylu
● Návrhy osvětlení

paní Věra SVOBODOVÁ
Hodně štěstí a zdraví do dalších let
jí přeje celá rodina.

www.hadesign.cz, info@hadesign.cz

tel.: 777 220 107
VZPOMÍNKA
Hvězdy Ti nesvítí,
sluníčko nehřeje,

Ty už se nevrátíš,
už není naděje.

Dne 12. května uplyne 5 let
co nás navždy opustila
paní Jaroslava KUČEROVÁ rozená Hartmanová.

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

Tyršova 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stále vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata

Tel: 604 136 548

e-mail: klaskova-advokat@seznam.cz
Kdo byl milován, nikdy není zapomenut

Trvalá spolupráce s JUDr. Vlastimilem Marhanem,
advokátem, ev. þ.: 02387, se sídlem v Hradci Králové

29. května uplyne deset let, co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček

ˇ
Beruška Zdravícko

pan František KOUCKÝ z Kostelce nad Orlici.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

D. Mlejnková
Tel. 737 17 88 16
Celostní přístup – Masáže
EAV měření zdravotního stavu
Osobní konzultace
Léčebná meditace: 04. 05. a 21. 05.
Akce: Náramky + ponožky proti klíšťatům

Je smutno bez Tebe žít, nemá, kdo poradit,
potěšit. Díky za to, čím jsi pro nás byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Dcery a syn s rodinami
Dne 22. května by oslavila 70. narozeniny
naše drahá maminka, babička a prababička
paní Libuše PLŠKOVÁ.

www.masaze-zdravavyziva.cz

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.

Stravenky přijímáme bez omezení!

A D V O K ÁT K O U P Í N O V Ý R O D I N N Ý D Ů M ,
MAX 10 LET PO KALOAUDACI. TEL: 734 622 739

POMNÍKY A NÁHROBNÍ DOPLŇKY

JANSA

Paa vv ee ll
P

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

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
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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. 05. (neděle) – 09:00 SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.
04. 05. (pondělí) – 18:00 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.
04. 05. (pondělí) – 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
07. 05. (čtvrtek) – 18:00 PILATES
Pokračujeme ve cvičení pro zdraví a radost.
13. 05. (středa) – 10:00
POHÁDKOVÉ PÁSMO PRO ŠKOLY
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí se hravou formou představí ve svých
jednotlivých oborech.
19. 05. (úterý) – 14:00
TRADIČNÍ MÁJOVÉ SETKÁNÍ
„Nejen maminkám k svátku“ – příjemné a pohodové posezení s Klubem seniorů Pohoda.
22. 05. (pátek) – 19:30
BOHUMIL KLEPL A EVA HOLUBOVÁ
Zábavný pořad „Z role do role“. Oblíbená herecké dvojice známá nejen
z mnoha filmů a televizních obrazovek se Vám představí v příjemném
večeru plném humoru a vyprávění zážitků ze svého hereckého i soukromého života. Předprodej 180 Kč / 220 Kč.
23. 05. (sobota) – 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.
27. 05. (středa) – 16:00
DDM – Prezentace kroužků
Vystoupení a představení jednotlivých kroužků Kosteleckého Domu
dětí a mládeže.
21. 06. (neděle) – 10:30 MICHAL JE KVÍTKO
Michal Nesvadba známý z Kouzelné školky přijede pobavit děti, rodiče
a prarodiče svými veselými kousky! Spojeno s autogramiádou a focením s Michalem. Předprodej 155 Kč.

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
02. 05. (sobota) – 20:15 HOKEJ V KINĚ
Zápasy z hokejového MS na plátně Rabštejna – začínáme v sobotu
02. 05. utkáním ČR – Lotyšsko – rozpis promítaných zápasů najdete
na www.skrabstejn.cz.
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 dvojnici. Vstupné 70 Kč.
15. 05. (pátek) – 19:00
FOTOGRAF
Film ze života světového fotografa Jana Saudka, jehož život nejvíce
ovlivnily ženy ve všech svých podobách. V hlavní roli Karel Roden.
Vstupné 70 Kč.
29. 05. (pátek) – 19:00
SAMBA
Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Pracuje
načerno v různých zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení
k trvalému pobytu. V tom potkává Alici, která trpí syndromem vyhoření… Francouzská komedie 2014. Vstupné 70 Kč.
30. 05. (sobota) – 17:00 KINO PRO DĚTI: PÍSEŇ MOŘE
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V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou
a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se
ukáže, že malá dcerka je poslední z víl. Nádherně animovaný koprodukční film. Nominace na Oskara! Vstupné 70 Kč.
05. 06. (pátek) – 19:00
PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ
Jeden z nejvíce ceněných ﬁlmů na ﬁlmových festivalech! Na chátrajícím
šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn. Vizuálně podmanivý ﬁlm. Nevhodné do 15 let. Velká Británie 2014.
10. 06. (středa) – 19:00
PŘÍBĚH MARIE
Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla
od narození hluchá a slepá. Tento malý zázrak se odehrál ve Francii
na konci 19. století. Její příběh je považován za zázrak. 88% na ČSFD!
Připravujeme: Get On Up – příběh Jamese Browna, těšte se opět
na LETNÍ KINO!

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e-mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz
01. 05. (pátek) 10:00 – 15:00 SJÍŽDĚNÍ ŘEKY ORLICE
PRO RODIČE S DĚTMI
Jarní plavba na raftech a kánoích z Kostelce nad Orlicí do Čestic. Sraz
v 10:00 v kempu U Splavu. Vuřty s sebou. Nutné přihlásit do 24. 04.
2015 v DDM. Úprava termínu možná dle počasí. Vedoucí: Petra Hladká,
Viktor Hladký, Miroslav Sejkora, Lukáš Vondráček.
03. 05. (neděle) 08:30 – 13:00 MÁJOVÝ TURNAJ
V BLESKOVÉM ŠACHU
Zveme Vás na 22. ročník turnaje. Prezentace 08:30, zahájení 09:30, závěr 13:00. Startovné 60 Kč / osoba. Přihlášky na ddmkostelec@email.cz.
05. 05. (úterý) 16:00 – 17:00 JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti od 6 do 12 let
Závody na čas v jízdě na kole mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie TGM. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Lenka Dohnalová.
05. 05. (úterý) 17:00 – 18:00 JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti od 3 do 6 let
Závody na čas v jízdě na kole mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie TGM. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Petra Hladká.
05. 05. (úterý) 17:00 – 19:30 PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH RULIČEK
Dílna vhodná pro děti od 10 let, mládež a dospělé (ruličky přineste
vlastní, příp. budou k dispozici). Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí:
Drahomíra Paulusová.
05., 12., 19. a 26. 05. (úterý) 18:30 – 19:30
ORIENTÁLNÍ TANCE
Přijďte relaxovat s příjemnou hudbou a tancem. Pro dívky a ženy, pokročilé tanečnice
i začátečnice. Zrcadlový sál Zemědělské školy. Možno zakoupit permanentku, příp. platit lekce zvlášť. Vedoucí: Jitka Horáková
05. 05., 12. 05., 19. 05., 26. 05. (úterý) 16:00 – 17:00
FIT BALET
Zábavná forma klasického baletu okořeněná energií a cviky na posílení celého těla. Během této hodiny v DDM 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
na boso. Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Martina Kuličková.
05. 05., 12. 05., 19. 05., 26. 05. (úterý) 17:00 – 18:00
TANEC PRO ŽENY
Kurz je určen pro ženy, které milují tanec, není věkově omezen. Ochutnávka je velmi pestrá např. jazz dance, zumba, modední tanec… Hodina obsahuje prvky na zemi (floorwork), techniku nohou a torza, toče,
skoky, krátké choreografie. Tyto tance jsou příležitostí zpevnit svaly
a zlepšit si kondici. Není nutná žádná předchozí znalost tance, jste vítáni! S sebou: pití, tlusté ponožky, oblečení vhodné na tanec. Poplatek
40 Kč, DDM. Vedoucí: Martina Kuličková.
06. 05. (středa) 15:30 – 16:30 JÍZDA ZRUČNOSTI NA ODRÁŽEDLE
pro děti od 1 do 3 let
Malí závodníci vyzkouší svoji obratnost v jízdě na odrážedle mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie TGM. Jen za pěkného počasí.
Vedoucí: Zuzka Fialová.

07., 14., 21. a 28. 05. (čtvrtek) 15:30 – 16:30
KERAMIKA PRO DĚTI od 3. tř.
Tvoření z keramické hlíny. Dílna pro děti bez doprovodu rodičů. Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
07., 14., 21. a 28. 05. (čtvrtek) 16:30 – 18:00
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Dílna 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.
12. 05. a 26. 05. (úterý) 17:00 – 18:30
KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
Tvoříme okrasné předměty do bytu dle vlastní fantazie nebo předlohy. Dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé. Poplatek
80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
16. 05. (sobota) 08:15 – 15:00 ŽÁKOVSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
O POHÁR MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ
Zveme Vás na 19. ročník turnaje. Prezentace v 08:30, zahájení 09:30,
závěr 15:00. Startovné: 30Kč / osoba. Přihlášky na ddmkostelec@
email.cz.
18. 05. (pondělí) 15:45 – 16:45 ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ
NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
(žáci 1. – 3. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na čas v tělocvičně Obchodní akademie
TGM v Kostelci. Vedoucí: Miroslav Sejkora.
18. 05. (pondělí) 17:00 – 18:00 ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ
NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
(žáci 3. – 5. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na čas v tělocvičně Obchodní akademie
TGM v Kostelci. Vedoucí: Miroslav Sejkora.
19. 05. (úterý) 17:00 – 19:30 TIFFANY VITRÁŽE
Práce s barevnými sklíčky, zhotovení drobných cínových vitráží. Dílna
pro mládež a dospělé. Rezervace nutná na tel. 773 781 162. Poplatek
50 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
21. 05. (čtvrtek) 16:30
ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ
NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
(žáci 5. – 9. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na čas v tělocvičně Obchodní akademie
TGM v Kostelci. Vedoucí: Miroslav Sejkora.
25. 05. (pondělí) od 16:30
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Turnaj proběhne v sokolovně v pinkponkárně od 16:30 hodin. Vedoucí: Eva Ptačovská, Viktor Hladký, Tomáš Syrový.
27. 05. (středa) 16:00 – 17:00 TURNAJ V BADMINTONU
Sraz v sokolovně. Vedoucí: Šimon Smutný.
27. 05. (středa) od 16:00
VYSTOUPENÍ
ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM
Závěrečné vystoupení kroužků DDM ve Sdruženém klubu Rabštejn.
Poděkování vedoucím kroužků za jejich celoroční práci s dětmi, mládeží a dospělými.
07. 06. (neděle) 14:00 – 17:00 DEN DĚTÍ
PIRÁTSKÉ PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM KAPITÁNA FUJTAJBLÁKA
Vydejte se s námi hledat pirátský poklad. Těšit se můžete na jízdu
na koni, divadélko, skákací městečko a na nafukovací skluzavku. Seykorův park u DDM.
07. 06. (neděle) 16:30 – 17:30 HUDEBNÍ KAPELA „THE TRIP“
Kapela „The TRIP“ (trochu rocku i popu) hraje Rock, Pop, Funky, Soul,
Reage, Blues. Hrát se bude v altánu v Seykorově parku u DDM. Vstupné dobrovolné.

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 květen:
06. 05. (středa)
VÝLET NA KOLECH
DO DOUDLEB ZA ZVÍŘÁTKY
20. 05. (středa) – 09:30 VÝLET VLAKEM
DO ROKYTNICE DO MUZEA ŽELEZNICE
Sraz v 09:30 na zastávce Kostelec nad Orlicí – město.
27. 05. (středa)
PLETENÍ Z PEDIGU

ZUŠ F. I. TŮMY
Květnový program akcí, které připravuje ZUŠ F. I. Tůmy pro veřejnost.
12. 05. (úterý) – 18:00

SLAVNOSTNÍ KONCERT
ZUŠ F. I. TŮMY V NOVÉM ZÁMKU
Koncert ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí se bude konat v zrcadlovém sále v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí koncert. Na slavnostním koncertě vystoupí žáci i učitelé ZUŠ F. I. Tůmy včetně účastníků
krajského kola ve hře na dechové nástroje. Jako hosty uslyšíme naše
bývalé absolventy, kteří v současné době studují na konzervatořích
a vysoké škole.
13. 05. (středa) – 14:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří pro veřejnost začíná od 09:00, kdy bude přístupná výstava prací žáků VO ve vestibulu ZUŠ, v 10:00 bude probíhat hudebně-dramatické pásmo žáků a učitelů v SK Rabštejn pro děti z MŠ
a ZŠ. Od 14:00 do 16:00 bude možné navštívit výuku v ZUŠ.
14. 05. (čtvrtek) – 14:00 – 17:00 ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ
Zápis dětí do hudebního a výtvarného oboru ZUŠ bude probíhat od
14:00 do 17:00 h v budově ZUŠ. Zápis je určen pro děti od 5let. Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 3 své výtvarné práce.
Více na www.zus-kostelec.cz.
19. 05. (úterý) – 17:00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT V SÁLE ZUŠ
Koncert se uskuteční v sále ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci n. Orl.
20. 05. (středa) – 18:00
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncert se uskuteční v Novém zámku v Kostelci n. Orl.
26. 05. (úterý) – 18:00
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncert se uskuteční v Novém zámku v Kostelci n. Orl.
28. 05. (čtvrtek) – 17:00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncert se uskuteční v sále ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec n. Orl.
Těšíme se na shledání.

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
16. 05. (sobota) – 07:30

NA NÁVŠTĚVĚ U TRAMPŮ
V CHATĚ KAMARÁD
Sraz účastníků: 07:30, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 07:47 do Litic nad Orlicí. Trasa výletu: Litice, Kamarád, Sopotnice, Potštejn. Návrat vlakem. Délka trasy: 11 km. Vedoucí akce: Radka
Krtičková.
30. 05. (sobota) – 06:00

PŘEMYSLOVSKÉ HRADIŠTĚ
NA TRSTENICKÉ CESTĚ
Sraz účastníků: v 06:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 06:15 přes Choceň do Zámrsku. Trasa výletu: Zámrsk, Janovičky, Malejov, Vraclav, památný dub, Vrchy, Vysoké Mýto. Návrat vlakem.
Délka trasy: 12 km. Vedoucí akce: František Krch.

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.
15. 05. (pátek) – 20:00
CHANTAL POULLAIN – CHANSONS
Zrcadlový sál Nového zámku, vstupné 350 Kč.
29. 05. (pátek) – 19:00
BESEDA S VÝZNAMNÝM ČESKÝM
EGYPTOLOGEM PROF. BŘETISLAVEM VACHALOU
Zrcadlový sál Nového zámku, vstupné 90 Kč / 50 Kč.
16. 05. – 25. 06.
Galerie Kinský.

IVAN TITOR – NAZEMIVZETÍ
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JINÉ POZVÁNKY
09. 05 (sobota) – 09:30 HASIČSKÁ SOUTĚŽ
SDH Kostelec nad Orlicí – Skála zve občany Kostelce na Okrskovou hasičskou soutěž, která se koná v sobotu na louce za hasičskou zbrojnicí
Na Skále. Občerstvení zajištěno.
08. 05. (pátek) – 10:00

II. DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
O LHOTECKÉHO „SOPTÍKA“
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě
vás srdečně zve na dětskou hasičskou soutěž
do areálu fotbalového hřiště v Kostelecké Lhotě.
Občerstvení zajištěno.

23. a 24. 05.
KVÍTKOVÁNÍ
Spolek pro podporu sborového zpěvu Tercia volta zve na minifestival
Kvítkování. Konat se bude v SK Rabštejn a kostele sv. Jiří v Kostelci nad
Orlicí. Speciálním hostem může být každé dítě (či junior), které se přihlásí a bude mít chuť zazpívat si se sborem. Všichni přihlášeni budou
srdečně uvítání v duchu hesla: „Zpíváme pro radost“.

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ CHLENY

Ja rn í v y r á běn í s r od iči v MŠ Ch le ny
Jednou s dalších větších akci pořádané naší
mateřskou školou bylo „Jarní vyrábění s rodiči“. Ve školce se sešli rodiče dětí a společně
vytvářeli velikonoční dekorace. Malovaly se
vejdunky pomocí různých výtvarných technik. Děti se nejvíce oblíbily malování pomocí
tuše a zmizíku, kdy vajíčko natřeli tuší a po zaschnutí na něj malovaly zmizíkem, kreslily různé obrázky a ornamenty. Rodiče si zase rádi
vyzkoušeli techniku zdobení včelím voskem.
Některá vajíčka byla obzvláště vydařená.
Na závěr si rodiče s dětmi ozdobili květináče,
do kterých zapíchali proutky a vytvořili tak
malé hnízdečko pro své malované vajíčko.
Zároveň se ve školce konal zápis nových dětí,
které si mohly prohlédnout školku a pohrát si
v oddělení berušek a motýlků a též si vyzkoušet malování vajíček. Věříme, že obě akce se
setkaly s velkým úspěchem a budeme se těšit
na nové kamarády a další společné tvoření.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA-JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Úspě chy žáků ZŠ
Žáci ZŠ Gutha-Jarkovského se pravidelně každý školní rok účastní vědomostních soutěží vypsaných MŠMT. V letošním roce dosáhli nejvýraznějšího úspěchu v soutěžích v chemii.
V okresním kole Chemické olympiády školu reprezentovali Adam A.
Needle, Dan Adámek a Ondřej Havel, žáci 9. ročníku. Adam obsadil
s velkým náskokem 1. místo, Dan 2. místo. Oba postoupili do krajského kola, které proběhlo 28. 03. na Pedagogické fakultě UHK. Zde vybojoval Adam A. Needle opět vítězství a zároveň se stal absolutním
vítězem za kraj Královéhradecký a Pardubický.
Stejná sestava chlapců se zapojila i do regionální soutěže Mladý chemik. Do semifinále této soutěže na SPŠCHT Pardubice postoupilo 270
žáků z krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Středočeského a kraje Vysočina. V teoretické části soutěže všichni 3 dosáhli skvělých výsledků: Adam získal v obrovské konkurenci 1. místo,
Dan obsadil 7. – 8. místo a Ondra skončil 41. Adam a Dan postoupili
do finále, ve kterém plnili úkoly praktické laboratorní části. Po sečtení
výsledků obou částí soutěže čekala oba žáky na slavnostním vyhlášení výsledků 31. března v Klubu ABC v Pardubicích obrovská radost.
Dan se v konečném pořadí umístil jako 7. a Adam opět nenašel přemožitele a vybojoval 1. místo a postup do celostátního finále! Všichni
3 chlapci se navíc zasloužili o další úspěch – ačkoli se naše škola účastnila pouze kategorie soutěže jednotlivců, v celkovém pořadí všech
škol obsadila výborné 4. místo.
Adame, Dane a Ondro – blahopřejeme a děkujeme za příkladnou
reprezentaci školy!

Foto: ocenění žáci ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Mgr. Irena Bártová

SKAL EC KÝ VRA BČ ÁK 2 0 1 5
Naše soutěž má v letošním roce malé jubileum. 10 let se naši žáci těší na soutěž v přeskoku přes švihadlo po dobu 1 minuty. Ti starší
se neustále zlepšují, dokazují svoji píli, vytrvalost a mrštnost. Zapojili se i prvňáčci, mezi
kterými se našlo několik „šikulů“. Za povšimnutí stojí třeba super výkon Ivetky Ungrádové – myslíte, že by váš byl jako ten její – 122
přeskoků za minutu? Zkuste to.

Foto: archiv MŠ Chleny
za kolektiv učitelek Lucie Granátová
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Výsledky:
Přeskoky 1. C: 1. Ungrádová Iveta 122, 2. Škoda Jan 104, 3. Mazánek
František 89, 4. Hofmanová Adéla 57, 5. Fialová Karolína 56, 6. Novotná
Michaela 15
2. C: 1. Čapková Michaela 116, 2. Baďurová Veronika 77, 3. Myšák Jakub 69, 4. Fialová Markéta 65, 5. Ochoc Ondřej 64, 6. Kotíková Eliška
56, 7. Juhas Jan 54, 8. Janová Loren 53, 9. Martincová Mirka 51
3. C: 1. Čepeová Michala 104, 2. Kubešová Andrea 102, 3. Švandrlíková
Hana 92, 4. Novotný Marek 81, 5. Halbrštát Jan 78, 6. Rykr Tomáš 74,
7. Fuksová Denisa 72 a Řeháková Anděla 72, 9. Hercíková Adéla 61
4. C: 1. Kaplanová Kristýna 131, 2. Fialová Tereza 125, 3. Ungrádová
Monika 124, 4. Janová Jasmína 102, 5. Horáková Romana 94, 6. Juránková Klára 82, 7. Škodová Valentýna 79

Absolutní vrabčáci:
1. Kaplanová Kristýna (4) 131, 2. Fialová Tereza (4) 125, 3. Ungrádová
Monika (4) 124, 4. Ungrádová Iveta (1) 122, 5. Čapková Michaela (2) 116
Předvedli jste všichni výborné výkony, jen pozor, čtvrťáci, na některé
vrabčáky z první a druhé třídy. Už teď vám šlapou na paty. Jediná rada
– po celý rok skákejte a trénujte. Odměny za to určitě stojí.
Tak za rok zase ahoj!

ŠKOLNÍ DRUŽINA DRTINOVA

Ve liko no ce v družině
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. I my, v naší družině na skále,
jsme se na Velikonoce dobře připravili. S dětmi jsme si povídali, jaké
tradice dodržují doma, jak a co připravují na Velikonoce dívky a jak se
chystají chlapci. Vyprávěli jsme si o ,,pašijovém týdnu“, co znamenají
jednotlivé dny a jakou mají barvu. A právě v tomto týdnu jsme se pustili do velikonočního tvoření. Zaseli jsme si obilí, ozdobili kraslice a vyrobili si velikonoční přání. Děti byly velmi šikovné a nápadité. Přejeme
všem krásné a veselé Velikonoce.

Foto: ocenění vrabčáci
H. Dosedlová

Č ten í a s p a n í s p oh ád k ou
Moc moc jsme se těšili my prvňáčci ze Skály na svoji první noc
ve škole. Všichni jsme
nedočkavě chystali vše
potřebné na přespání
včetně knížek. Sraz byl
ve tři hodiny odpoledne ve třídě, kde si každý našel svoje příjemné
„místečko„ na čtení
Foto: archiv ZŠ Skála Kostelec nad Orlicí
a odpočinek. Ti dobří
čtenáři měli s sebou více knížek na ukázku ostatním, a tak se četlo
a četlo, někteří přečetli i několik stránek. V sousední třídě s námi četli
čtvrťáci, kteří už jsou zdatnější než my. Hrála se řada her, soutěž o pohádkách a moc se nám líbila hra na trénování pozornosti Dobble – ta
byla fakt super.
Počasí nám přálo, a tak se navečer vyrazilo na opékání buřtů do přírody. Po návratu jsme zase chvíli četli a jak nám starší spolužáci napověděli, čekala nás pozdě večer stezka odvahy. Všichni ji hravě zvládli až
na zahradu za školou.
Hupky dupky do spacáku a trochu pozdního „štěbetání“ zakončilo náš
zábavný prima den.
Ráno nás čekala moc dobrá snídaně a svačina od p. Řezníčkové.
A nakonec velké poděkování p. Johanidesové, Nývltové, Vašátkové,
Fialové, Novákové za vynikající bábovky, p. Hofmanové za úžasné
mušličky plněné nutelou, p. Fuksové za skvělé rohlíčky sypané mákem
a p. Řezníčkové za výbornou mramorovou buchtu.
Maminky, moc Vám děkujeme a máme Vás rádi!

Foto: děti ze školní družiny Drtinova
Jana Havlová, ŠD Drtinova

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

J aro je tu
V poslední žertovné hodině jsme v rámci předmětu Hospodářský zeměpis, jak je tradicí na OA TGM
v Kostelci nad Orlicí pro 1. ročník oboru Informační
technologie, vyráběli velikonoční pomlázky pro naši partnerskou školu
ZŠ Kolowratská z Rychnova nad Kněžnou. Přestože se našli tací, kterým
to šlo, neobešli jsme se bez výjimek, které mají ruce jako nohy, i tak
všichni pletli s úsměvem na tváři. A tak si 1. C připomněla svátky jara.

Foto: studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
PaedDr. František Dosedla

Zatmě ní p ře d o bcho dní akade m i í

Foto: archiv ZŠ Skála Kostelec nad Orlicí
čtenáři z 1. C, H. Dosedlová

Zatmění slunce o velikosti 73 % pozorovali studenti obchodní akademie za krásného jarního dne před budovou školy. Jednalo se o jev
geografický, dynamický a zajímavý. Děkuji vyučujícím, kteří vyšli
před budovu se svými studenty, a více či méně sledovali tento přírodní úkaz, který se bude opakovat až v roce 2026. Teprve v reálném
pohledu na věci dějící se na nebi jsme všichni pochopili princip zatmění. Teorie je teorie, ale praxe rozhoduje. To ale vůbec nemění nic
na skutečnosti, že atmosféra byla veselá a příjemná. Na vlastní kůži
jsme mohli sledovat citelné ochlazení planety a změnu světla v atmosféře. Sledování zatmění Slunce umožnila jasná obloha a odraz světla
od vrstev atmosféry. Vybaveni rozstříhanými starými disketami jsme
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Foto: studenti 3. A Obchodní akademie T. G. Masaryka

Foto: Z. Fabiánek
s úžasem pozorovali tento jev, který však nemá žádný podstatný vliv
na náš život. Takže zveme budoucí studenty před školu v roce 2026
a doufáme, že nálada bude opět radostná a nebe bude jasné.
PaedDr. Dosedla František, učitel zeměpisu

Z a „ f i k t i v n í mi “ ob c h od y d o Pr ah y
V Praze se jako každý rok konal veletrh fiktivních firem, kterého se
tradičně zúčastnili studenti 3. A Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí se svými fiktivními firmami Multifoto, s. r. o.,
a Kristýn, s. r. o. Tyto firmy se zabývají prodejem fotoaparátů včetně
příslušenství a kosmetických výrobků. Dne 17. března 2015 se holešovické výstaviště zaplnilo stánky fiktivních firem z celé Evropy. Mohli
jsme zde navštívit firmy s různou nabídkou zboží i služeb, například
cestovní kanceláře, svatební agentury, stavební firmy, provozovny
rychlého občerstvení, prodejny oblečení atd.
A jak vlastně celý veletrh
probíhal? Naším prvním
úkolem byla celková výzdoba obou stánků, příprava
pokladních dokladů, faktur
a evidencí. V úterý 17. března ve 14 hodin se uskutečnilo slavnostní zahájení, poté
následovalo obchodování
mezi firmami navzájem. Díky
národnostní
rozmanitosti
jsme měli možnost obchodovat i v cizích jazycích, zejména v angličtině, ale také
francouzštině a němčině. Veletrh byl přístupný od středy
do čtvrtka všem zájemcům,
a tak přijeli studenti a studentky z obchodních akademií i jiných ekonomických
škol nejenom z Prahy, ale
i z celé České republiky. Při
vstupu do areálu každý návštěvník dostal určitý obnos
fiktivních bankovek a šeků,
za které mohl nakupovat.
Zákazník si vybral zboží či
službu z připravených katalogů a zaměstnanci firmy mu
vystavili prodejní doklady.
Čtvrtek byl posledním dnem,
kdy měli zákazníci ještě
možnost nakoupit. V pravé poledne se uskutečnilo
slavnostní zakončení, kdy
se vyhlašovali výherci souFoto: studenti 3. A
těží v různých kategoriích,
Obchodní akademie T. G. Masaryka

14

například soutěž o nejhezčí stánek či nejlepší katalog.
Celá akce pro nás byla přínosem, protože jsme si vyzkoušeli, co všechno zahrnuje příprava prodejního stánku, osobní prodej a přímý kontakt se zákazníky. Z hodin předmětu Fiktivní firma jsme dosud poznali
především obchodování pomocí e-mailu a vnitřní chod firmy. Takto
jsme se naučili zase něco nového. Touto cestou chceme poděkovat
i našim vyučujícím – Ing. Jaromíru Jarešovi a Mgr. Jaroslavu Tmějovi,
kteří nám pomohli zvládnout jak náročnou přípravu, tak i vlastní účast
na veletrhu, a byli i našimi „průvodci“ po pražských památkách.
studenti 3. A Obchodní akademie T. G. Masaryka

Olympiáda v pro gramo vání
Okresní kolo olympiády v programování ovládli žáci Obchodní akademie T. G. Masaryka
Dne 20. 03. proběhlo na naší škole okresní kolo olympiády v programování. Těší nás vynikající výsledky všech účastníků a rádi uveřejňujeme výsledkovou listinu. Osobně bych rád poděkoval a poblahopřál
všem studentům OA - Jakubu Chadimovi, Václavu Kaplerovi, Michalu
Horákovi a Kryštofu Viktorovi (z nichž tři prvně jmenovaní postupují
do krajského kola) za účast a předvedený výkon. Zadaný příklad byl
složitostí daleko nad rámcem probírané látky a s pýchou a uznáním
musím vyzdvihnout zejména výkon těch, kteří se umístili mezi prvními čtyřmi, protože řešení dotáhli ke zdárnému konci. Není pro učitele
větší radostí, než když jeho student vlastní pílí překoná um jeho samého – nad vaším výkonem smekám. Přeji zejména studentům čtvrtého
ročníku mnoho úspěchů a děkuji za excelentní reprezentaci naší školy.
Zároveň bych rád poděkoval hodnotitelům Michalu Čihákovi a Milanu
Šulcovi za odborný dohled a vedení školy za velice chválenou podporu při přípravě soutěže.
5. Oldřich Fajfr
Gymnázium Františka Martina Pelcla
v Rychnově nad Kněžnou
6. Jiří Kukla
Gymnázium Františka Martina Pelcla
v Rychnově nad Kněžnou
7. Dušan Klíma
Gymnázium Františka Martina Pelcla
v Rychnově nad Kněžnou
2. Michal Jireš
Gymnázium Františka Martina Pelcla
v Rychnově nad Kněžnou
1. Jakub Chadim Obchodní akademie T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí
3. Václav Kapler
Obchodní akademie T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí
4. Michal Horák
Obchodní akademie T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí
7. Kryštof Viktora Obchodní akademie T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí

Foto: studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka
Jaroslav Kudr

ZÁJMOVÁ ČINNOST
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

K do s e b o j í , nesm í d o les a
ORIENŤÁCKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 03. – 05. 04.
Je již tradicí, že velikonoční čas bývá pro orienťáky obdobím, kdy je
třeba natrénovanou teorii z tělocvičny převést do praxe v lese. A tak
jako každý rok jsme využili prodlouženého velikonočního víkendu
k mapovému soustředění. Zázemí jsme tentokrát našli v krásném
prostředí tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Soustředění
se zúčastnilo 20 dětí, na které čekaly 4 mapové fáze, noční bodový,
paměťový, velikonočně – zajícový a postřehový závod. Večer pak byl
věnován rozborům tratí a mapové teorii. Ale ani ruce nezahálely a ty
nejšikovnější děti si odvezly i pěknou upomínku, kterou si vlastnoručně vyrobily. Chtěl bych svoje svěřence pochválit za svědomitý přístup
a pevnou vůli, které bylo potřeba, když již nohy bolely. Závodní sezóna nám začíná, a tak doufám, že nabyté zkušenosti zase přetavíme
v cenné kovy nebo jen pěkné zážitky z lesa a s kamarády.

Kategorie středně pokročilí: uprostřed 1. místo Linda Hammová,
vlevo 2. místo Robin Beneš, vpravo 3. místo Veronika Výchová

Kategorie nejmladší závodníci: uprostřed 1. místo Martin Koblic,
vlevo 2. místo Matěj Hladký, vpravo 3. místo Michal Novotný

Sto lní te nis

Foto: účastníci soustředění v orientačním běhu na mapě Běleč
Trenér Ing. Viktor Hladký

Dne 07. 03. se zúčastnilo družstvo chlapců TTC Kostelec nad Orlicí,
kteří se na turnaj připravují na kroužku stolního tenisu DDM, okresních přeborů družstev ve stolním tenise ve Voděradech. Složení
účastníků: Viktor Holanec, Radim Petr a Lukáš Petr. Chlapci se umístili
na 3. místě. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.

Sobotní závody na soustředění v Bělči
Kategorie pokročilí – chlapci:
uprostřed 1. místo Ondřej Tichý,
vlevo 2. místo Dan Šafránek,
vpravo 3. místo Filip Hladký

Foto: okresní přebor družstev ve stolním tenisu
trenérka Eva Ptačovská, DiS.

Ve liko noční prázdniny
na výstavě L EGA v L anškro uně

Kategorie pokročilí – dívky: uprostřed 1. místo Eliška Šafránková,
vlevo 2. místo Linda Zářecká, vpravo 3. místo Andrea Martínková
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Výlet vlakem 02. 04. na výstavu stavebnice LEGO

N ově n a b í z í me:
Díky naplnění kapacity všech táborů pro menší děti nabízíme ještě
nový termín tábora:
TANEČNÍ TÁBOR
10. – 14. 08. 2015 (5 dní) – příměstský tábor.
Tábor pro kluky a holky od 1. do 5. třídy ZŠ, kteří se rádi pohybují v tanečním rytmu. Tábor bude probíhat denně od 08:00 do 16:00 hodin.
Oběd zajištěn. Cena 1000 Kč.
Martina Kuličková, vedoucí tábora

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

Vel ký ú s pěc h ž áků k ost elec k é z ušky
Ve dnech 25. a 26. 03. se v ZUŠ Jičín konalo krajské kolo soutěže žáků
ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje sólo.
Vítězstvím v okresním kole, které pořádala ZUŠ Týniště n. Orl. 25. 02.,
si zajistilo postup do krajského kola pět žáků ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci
nad Orlicí.
Ve středu 25. 03. soutěžili žáci ve hře na dřevěné dechové nástroje. Saxofonisté Vojtěch Láska, Jan Polnický, Magdaléna Koubová a Štěpán Přibyl předvedli v sólové hře na saxofon krásné výkony, za které
je porota patřičně ocenila. Z Jičína přivezli čtyři úžasná 1. místa.
Pro Štěpána Přibyla soutěžní klání ještě nekončí, protože ke svému
prvnímu místu získal i postup do Ústředního kola soutěže, které se
bude konat v květnu v ZUŠ Liberec a kde se již setkají ti nejlepší z celé
České republiky. Všichni mu přejeme hodně soutěžního štěstí a mnoho radostných chvil se saxofonem.
Ve čtvrtek 26. 03. soutěžili mj. žáci ve hře na žesťové dechové nástroje.
Naši školu v této kategorii reprezentoval Jiří Láska ve hře na trubku.

Foto: oceněný Jiří Láska za hru na trubku
I on podal vynikající výkon a porota ho ocenila 2. místem.
Blahopřeji všem vítězům a děkuji jim za pilnou přípravu, které věnovali hodně ze svého volného času, za příkladnou reprezentaci ZUŠ F. I.
Tůmy i města Kostelec nad Orlicí.
Velký dík patří panu učiteli Václavu Klecandrovi a Robertu Hruškovi
za výborné vedení svých žáků. Rovněž velké poděkování náleží i paní
učitelce Táně Peškové a Janě Polnické za klavírní doprovody a za velké
množství času, který s dětmi strávily na společných zkouškách.
J. P., ZUŠ F. I. Tůmy

Op ě t zlaté pásmo
Dne 08. 04. se v Nové Pace konala pěvecká soutěž Novopacký slavíček. Z naší školy se jí zúčastnila Klára Čižinská a Markéta Řeháková
– žákyně paní učitelky Jany Ichové. Obě zpěvačky podaly výborný výkon. Markéta Řeháková si vyzpívala krásné zlaté pásmo. Děkuji panu
Podolkovi, který se postaral o dopravu pro naše soutěžící. Děvčatům
děkuji za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Ichové za přípravu zpěvaček.

Foto: oceněné žákyně ZUŠ F. I. Tůmy – M. Řeháková a K. Čižinská
Foto: ocenění saxofonisté ZUŠ F. I. Tůmy
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J. Polnická, ředitelka školy

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

Ja ro v e C v rč k u
Řada průzkumů prokazuje, že maminky
na mateřské dovolené jsou z důvodu celodenní péče o děti,
i v důsledku zhoršení
finanční situace jejich
rodiny, výrazně ohroženy sociálním vyloučením a navazujícími
riziky. A právě toto je
důvodem proč pro
tyto maminky a jejich děti v mateřském
centru Cvrček organizujeme nejrůznější
kulturní a osvětové aktivity. Během jara jsme proto společně vynášeli
Moranu, tvořili velikonoční dekorace, které jsme i na Rabštejně během
Velikonočního jarmarku prodávali, vyrazili jsme několikrát ven, oslavili
společně čarodějnice atd. Proběhly také přednášky na téma Ženská
ekohygiena, Jak přežít manželství a přednášku pořádanou společně
s Mamma Help o rakovině prsu. V květnu se těšíme, že pojedeme opět
na výlet vláčkem do muzea železnice, na výlet na kolech za zvířátky
a další doprovodné akce k běžnému cvrčkovskému programu. Přejeme všem krásný zbytek jara a zveme všechny maminky s dětmi k nám
do Cvrčka do herny, případně na akce avizované v tomto zpravodaji.
Těšíme se na vás.

JUNÁK

Za do bro družstvím
s Malým prince m
Je čtvrtek 02. 04. 09:00 a na vlakové zastávce se postupně schází děvčata s batohy na zádech. Co že
se to děje? To dívčí skautský oddíl vyráží na velikonoční výpravu. A nevyráží sám, spolu s děvčaty putuje také Malý princ,
a to na celé 3 noci, tedy od čtvrtka do neděle.
Poprvé jsme se s Malým princem setkaly už ve vlaku cestou
do České Skalice. Každá jsme mu
nakreslily beránka. Při příjezdu
do klubovny skautů z České Skalice (kde jsme bydlely po dobu
výpravy), jsme zase zmapovaly
naši „planetu“ a vše pečlivě zaznamenaly do plánku. Poté jsme
zase zjišťovaly, z které planety
k nám přišel Malý princ. Nápovědy SATelit, prstýnek, 6, URNa
a další děvčata získala za drobné úkoly. Všechny pak zjistily,
že myšlenou planetou je, ano
správně, Saturn.
V pátek jsme se vydaly na půldenní výpravu do okolí. Přes
drobné trampoty s turistickým
značením a autobusy v okolí Hořiček jsme si výlet užily, včetně
blátivého osvěžení. Odpoledne
Žabka s růží
jsme se v klubovně nejen nahřívaly a sušily, ale hlavně hrály hry.
Při jedné jsme se staly kapkami
vody a vyzkoušely si koloběh
vody. Den jsme zakončily čtením
dalších dobrodružství Malého
prince.
Jelikož v pátek jsme si výpravu
užily, vydaly jsme se v sobotu
na další. Tentokrát jsme prozkoumaly Babiččino údolí a Ratibořice. I zde s námi byl Malý princ
a tentokrát s sebou měl dvě
růže. Těm jsme postavily, stejně
jako Malý princ na své planetě,
zástěnu proti větru. Největší zážitek však byl naprosto neplánovaný. Stejný čas i místo k výletu
Jízda na „šlapadle“
si vybrali pejskaři, a tak jsme se
seznámily s krásnou rodinkou československých vlčáků a štěnětem
hovawarta. Jelikož v sobotu už bylo přívětivější počasí, odpoledne
po návratu jsme strávily venku hrami. Putovaly jsme po vesmíru jako
Malý princ a potkaly logika, sportovce, kreativce i šikulu. Také jsme si
ověřily, že děti mají větší představivost než dospělí.
V neděli jsme se potkaly s byznysmenem a zkusily si zapamatovat co
nejvíce čísel. Poté jsme se potkaly s liškou a objevily, jak je důležité
přátelství. Pak nás už ale čekalo balení batohů a úklid. Jelikož však
děvčata byla šikovná, zbyla nám i chvilka času navíc, který jsme využily k řádění po prolézačkách. Některé světlušky si i zkusily vylézt
na strom. Poté jsme se však už opravdu musely rozloučit s Českou
Skalicí i Malým princem a vlakem se vypravit na cestu domů.
Výpravu jsme si velmi užily a těšíme se na další dobrodružství.

Foto: archiv MC Cvrček Kostelec nad Orlicí

Skupinovka

Andrea Kocourková, jednatel OS Cvrček

Za 1. dívčí oddíl, Martina Adamcová
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O.S.T.R.O.V.

TABLE TENNIS CLUB

P oho d a v p a r ku I

Se zó na 2 0 1 4 – 2 0 1 5

Občanské Sdružení pro Trvalý Radostný
Ohlas veřejnosti vás zve na sportovní akci
POHODA V PARKU I, která se koná v sobotu 30. 05. od 15:00 v Seykorově parku v Kostelci nad Orlicí. Tentokrát se zaměříme na základy
slacklinu – chůze po laně. S sebou si vezměte pohodlnou spíše měkkčí
obuv. Těšíme se naviděnou...

Jaká byla sezóna 2014 – 2015 pohledem Table tennis clubu Kostelec
nad Orlicí?
Na tuto otázku se budeme snažit odpovědět v následujících několika
odstavcích. I pro právě končící sezónu 2014 – 2015 přihlásil náš oddíl do krajských a regionálních soutěží celkem šest mužstev, jejichž
předpoklady, cíle a výsledky rozebereme mužstvo po mužstvu, tým
po týmu.
Áčko (Brůna, Ježek, Malík K., Malík L.) v letošní sezóně po loňském sestupu z třetí ligy hrálo nejvyšší krajskou soutěž, divizi. Cílem bylo odehrát tuto soutěž v první polovině tabulky a dát šanci dalším hráčům
z rezervního B a C mužstva, které startovali v krajském přeboru druhé
třídy. Áčko svůj předsezónní předpoklad stoprocentně splnilo a s přehledem obsadilo v konečné tabulce třetí místo. Šance na případný
postup zpět do třetí ligy byla v tomto případě nemožná, neboť divizi
zcela suverénně ovládla rezerva druholigového Tatranu Hostinné.
B, stejně tak i C mužstvo hráli, jak již bylo uvedeno, krajský přebor
druhé třídy. Obě mužstva nastupovala do letošního ročníku s rozdílnými cíli. Béčko (Balous, Bolehovský, Divíšek, Malínský) mělo za cíl
bojovat o nejvyšší pozice, které by umožňovaly návrat do krajského
přeboru první třídy, z kterého tento tým vloni sestoupil. Bohužel síla
soupeřů byla nad síly základu tohoto mužstva a Béčko tak v konečné
tabulce skončilo na páté pozici. C mužstvo skončilo v těsném závěsu
na šesté pozici, avšak tady lze mluvit o velkém úspěchu, neboť toto
mužstvo bylo před začátkem sezóny pasováno do role jednoho z aspirantů na sestup. Týmový duch a soudružnost však předčila veškerá
očekávání a Céčko (Jakubec, Malík T., Myšák, Šilar) si tak bez nějakých
zásadních problémů zachovalo krajskou příslušnost i pro nadcházející
sezónu 2015 – 2016.
I v okresních soutěžích jsme měli tři družstva. Systém regionálních
soutěží, který před touto sezónou absolvoval řadu změn, zejména se
snahou zatraktivnit soutěž až do úplného konce a zamezit manipulacím s výsledky v posledních kolech, přenesl dramatické okamžiky
i do naší herny.
D mužstvo (Dušek, Kubrt, Malík T., Sláma) mělo v této sezóně jediný cíl,
udržet se v regionálním přeboru první třídy i pro nadcházející ročník.
Situace nebyla v některých fázích sezóny úplně nejjednodušší, avšak
i zde se projevilo týmové pojetí a Déčko si tak v závěrečném kole pohlídalo působení v okresním přeboru první třídy i pro příští ročník.
Jestliže systém soutěží nebyl pro D mužstvo v letošní sezóně úplně
ideální, tak přesný opak platil pro E mužstvo (Baše, Beran, Malík J.,
Merganc, Procházka S.). To si před sezónou stanovilo jasný cíl. Postup
z okresního přeboru třetí třídy do třídy druhé. Již několikrát zmiňovaný systém soutěží tomu dával větší šanci na postup než v předešlých
třech sezónách, kdy Éčko vždy zůstalo na první nepostupové příčce.
I v boji o postup nebylo nouze o dramatické okamžiky, cíl se však konečně podařilo naplnit a Éčko si tak konečně zahraje vysněný okresní
přebor druhé třídy.
Poslední ve výčtu našich mužstev je mužstvo F (Bartoš, Čermák, Ďoubek, Malý, Schmied). To startovalo v regionálním přeboru třetí třídy.
Toto mužstvo slouží především jako šance pro mladé a začínající hráče
na startu jejich pingpongové kariéry. A toto mužstvo svoji charakteristiku beze zbytku splnilo i letos, kdy se podařilo do okresních soutěží
dospělých začlenit Daniela Schmieda (* 2002). Věřím, že toto mužstvo
bude v tomto trendu pokračovat i v následující sezóně a šanci dostanou další mladí hráči.
Co napsat závěrem? Byla to naše třetí sezóna ve víceúčelové herně
na fotbalovém stadiónu. Oddíl se takřka po všech stránkách stabilizoval a to je to, co nás těší. Věříme, že tomu tak bude v sezónách následujících a s přispěním města dokážeme odstranit drobné nešvary této
jinak fantastické stavby.

SPORT
L.T.C. TENIS
Je to již dlouhá doba, co jsme Vás touto cestou seznámili s děním v našem kosteleckém tenisovém klubu L.T.C., a tak mi tímto dovolte shrnout naši činnost v loňském roce a informovat Vás o našich plánech
na rok 2015.
Náš kostelecký tenisový klub L.T.C., nyní nově již „spolek“, má v současné době okolo 50 stálých členů, kteří mohou využívat 4 antukové
kurty osazené umělými lajnami, cvičnou zeď a hřiště na pétanque.
Kurt č. 1 je navíc vybaven profesionálním umělým osvětlením, takže je
možno hrát až do pozdních nočních hodin. K dispozici jsou všem plně
vybavené dámské a pánské šatny se sociálním zázemím a „kuchyňkoklubovna“. Tenisový areál má vlastního správce, který zajišťuje chod
areálu i pro případné hosty, kteří si k nám velmi často chodí zahrát
tenis. V loňském roce se nám před zahájením letní tenisové sezony
úspěšně podařilo dokončit čtvrtou etapu výměny oplocení okolo našich kurtů a také jsme nově otevřeli na našich www stránkách (www.
tenis-kostelec.cz) elektronický rezervační systém, kde si mohou všichni členové i případní hosté sami zamluvit tenisový kurt ke hře. V roce
2014 se naše 4 družstva účastnila soutěže RTL (Regionální Tenisová
Liga), kdy 3 družstva hrála ligu „registrovaných“ a 1 družstvo ligu „neregistrovaných“. V této RTL je nyní zapojeno cca 40 různých družstev
z mnoha královéhradecké tenisových klubů a to naše si vedlo velmi
dobře. 2 registrované ligy se nám podařilo přímo vyhrát a ve zbývajících 2 ligách jsme se umístili vždy na 5. místě. V únoru 2015 se dvojice
Zakouřil Martin a Duchoň Jakub umístila na 3. místě v rámci Mistrovství Pardubicko – Královéhradeckého kraje konaného v Poličce a tím
se kvalifikovala na Halové mistrovství ČR neregistrovaných konané
v Brně 17. – 19. 04. 2015.
V roce 2015 bychom chtěli i nadále pokračovat v dobrých výsledcích
v RTL, a proto jsme znovu potvrdili účast všech našich 4 družstev v této
týmové soutěži. V roce 2015 jsme také opět pod vedením Lucie Bahníkové přihlásili jedno družstvo do „Minitenisu“, takže se u nás bude hrát
i soutěž těch nejmenších. Dále plánujeme uspořádat několik tradičních turnajů, které jsou určeny jak členům L.T.C., tak samozřejmě i široké veřejnosti. Jedná se o otevřený turnaj Open Cup – 30. 05., Park Tenis
– 06. 06., Gentleman Cup – 25. 07., Federal Mogul Cup – 12. 09., Franta
Cup – 19. 09. a na ukončení tenisové sezony je to End Cup – 03. 10.
Jak se můžete sami dočíst, akcí v našem areálu je na rok 2015 plánováno dost a dost, takže jste všichni tímto srdečně zváni a přijďte
do našeho krásného tenisového prostředí „Pod Lipovou strání“ fandit,
hrát nebo se jen tak kouknout a třeba Vás to nadchne stejně jako nás.

Tomáš Malík

MAŽORETKY

Mažo re tky o pě t na scé ně

Foto: tenisové kurty L. T. C. Kostelec nad Orlicí
Za L.T.C. Zakouřil Martin, sportovní manažer
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V sobotu 28. 03. odstartoval v Králíkách u Nového Bydžova další ročník Mistrovství ČR mažoretek prvním kvalifikačním kolem. Mažoretky
Marlen odjely bojovat o medaile a postupy do dalších kol v historicky nejsilnějším složení: 95 děvčat se představilo celkem v 25 startech
v disciplínách sólových, miniformacích a velkých formacích s hůlkami
a třásněmi. Laťku po loňské famózní sezóně (4. a 6. místo na ME) mají
dívky nasazenou velmi vysoko, ale nikoliv nedosažitelně. A to ukázaly
kostelecké slečny hned v tomto kvalifikačním vystoupení.

Hovoří statistika:
Z 25 startů s hůlkou, s pompony či tzv. mix, z 16 sólových a miniformací, a 9 velkých formací: 4 x zlato
5 x stříbro
5 x bronz
5 x „brambora“,
a protože do semifinále MČR mažoretek = Mistrovství Čech postupují
všichni umístění do 5. místa, vybojovaly kostelecké Marlen 22 postupů (z 25 startů)!

Čekaná i nečekaná umístění, hromada medailí, postupů, krásných výkonů, spousta radosti, malinkato smutnění – všechno zvládnou. Ale
hlavně neskutečně krásná atmosféra, vzájemná podpora a pocit sounáležitosti kapaly snad ze všeho, co kdo řekl, udělal a zachoval se.
Holky, dík, stálo to za to.

Foto: archiv Mažoretky Marlen
Martina Kalousková

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
ZIMNÍ PĚTIBOJ – KRAJSKÉ KOLO,
HOŘICE 21. 03.
Do krajského kola zimního pětiboje ASPV v Hořicích postoupilo z naší školy 9 žáků a vedli si opět
velmi dobře.
Výsledky:
Mladší žáci II.: Jakub Langr – 3. místo
Starší žáci I.: Adam Novotný – 7. místo
Starší žáci II.: Jiří Šeda – 2. místo
Mladší žákyně I.: Linda Hammová – 12. místo
Mladší žákyně II.: Michaela Sajdlová – 3. místo, Tereza Fialová –
7. místo, Iveta Miculyčová – 8. místo
Starší žákyně I.: Eliška Šafránková – 3. místo, Adéla Charvátová –
10. místo
Foto: žáci ASPV v Hořicích
Krajského kola se zúčastnilo 154 dětí, proto všichni zasloužíte velké
poděkování za předvedené výkony a věřím, že příští rok bude aspoň
tak dobrý jako ten letošní.
Mgr. H. Dosedlová

Foto: žáci ASPV v Hořicích
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FK Kostelec nad Orlicí

N á b o r F K K o st elec
hl edá m e n o v é f ot b ali st y !
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí pořádá nábor
nových nadějí.

V květnu proběhne po celé republice akce „Měsíc náborů“ ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR.
Je ti 5 či více let? Přijď mezi nás a staň se fotbalistou.
KDY: květen, každé úterý + čtvrtek od 17:00
KDE: Městský stadion Kostelec
Kontakt: pan Josef Plocek, Tel.: 777 711 377
Další informace o náboru na stránkách FK Kostelec
www.fc.kostelecno.cz

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

(za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

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.
20

PŘEDSTAVENÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK
K os t e l s v . J iří
Kostel je umístěn v centru
města, v jižní linii Jiráskova náměstí a výrazně spoluvytváří siluetu města. Je
zapsanou kulturní památkou v Ústředním seznamu
kulturních památek České
republiky pod č. 14041/62297. První zprávy pocházejí
již z roku 1323. Na místě staré gotické budovy jej postavil stavitel František Kermer
z Hradce Králové v letech
1769–1773 v pozdně barokním slohu. Dnešní podoba je z této doby. V letech
1891–1893 proběhly rozsáhlé opravy. Půdorys stavby
tvoří kříž. Presbytář je trojboce uzavřen s čtvercovou
sakristií v ose. Západnímu
Foto: cínová křtitelnice z roku 1540
průčelí dominuje dvojice
věží. Podélná loď je zaklenuta třemi poli valené klenby
s lunetami do pásů, příčná
loď v křížení plochou kupolí
a v ramenech vždy jedním
polem příčné valené klenby s lunetami. Presbytář je
zaklenut valeně s lunetami.
Západní průčelí má předsunutý mohutný rizalit s dvojicí polopilířů a polosloupů.
Vrcholí štítem, po jehož stranách jsou voluty, dominující
postavení západního průčelí
je zvýrazněno dvěma hranolovitými věžemi s dvěma
barokními stlačenými helmami. Nad vchodem do sakristie je vytesán letopočet
1773. Zařízení kostela je ze
stejné doby, pronikavě pseFoto: pískovcová plastika Mojžíše
udoslohově
renovováno
roku 1893, kdy probíhala celková oprava kostela. Hlavní oltář je rámový, s obrazem sv. Jiří od A. Wernera z roku 1891, sochy andělů nad
brankami jsou od J. Pacáka z období kolem roku 1735. Na tabernáklu
je pozdně gotická dřevěná socha Madony, kol. roku 1500 mezi dvěma
adorujícími anděly, z r. 1778. Čtyři boční oltáře řadíme mezi pozdně
rokokové, datované kol. roku 1780. V podvěží kaple sv. Kříže se sousoším Kalvárie, téměř klasicistní kol. roku 1780. Kazatelna je rokoková,
kolem roku 1780, lavice z téže doby. Křížová cesta od A. Muhla podle
Fuhricha: pod kruchtou obraz sv. Aloise od J. Umlaufa z roku 1892. Cínová křtitelnice z roku 1540 od konváře Václava. Kostel má opravenou
střechu a žlutě barvenou omítku. Nová fasáda dvou věží a hlavního

Foto: kostel sv. Jiří

průčelí byla provedena
stavební
firmou
LAGUNA
Solnice v roce 199596, včetně nátěru
a opravy. V této souvislosti uskutečněna
i výměna všech dožilých klempířských
prvků v této části
objektu za prvky
z měděného materiálu. Zpět do interiéru kostela byla
umístěna z exteriéru, od severní stěny
presbytáře, v roce
2007 restaurovaná
pískovcová plastika
v podživotní velikosti (cca 1,3 m) socha
Mojžíše v renesančním slohu, kol. r.
1600. Stojící vousatý
muž v suknici, kabátci a plášti, pravou rukou přidržuje desky
(desatero). Obličejová partie je rozrušena. Nesla původně
kazatelnu.
Oprava
elektroinstalace a následná
výmalba
interiéru
Foto: kostel uvnitř po výmalbě
kostela předcházela
jedné z posledních úprav, úpravě – připojení vytápěcích koberečků
v lavicích uvnitř kostela a to v roce 2012. V roce 2014 proběhla obnova
dvou dožilých oken bez vitraji na lodi kostela. Rok před touto obnovou proběhlo restaurování vitrajového okna. V letošním roce vlastník
připravuje obnovu (restaurování) druhého vitrajového okna.
lfal

Foto: kostel sv. Jiří
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
K os t e l e c k é d er b y
Kostelecké derby středních škol v basketbale očima učitele
kostelecké „zemědělky“.
V Rychnově nad Kněžnou dne 14. 04. proběhlo okresní kolo soutěže
v basketbale chlapců, kterého se zúčastnily 4 týmy. SŠZE a SOU CHKT
Kostelec reprezentovali tito studenti:
Hanel, Petřík, Vacek, Dostál, , Pacáková, Bočkay,Janoušek a Szabó.
Výsledky zápasů:
Zem KO x OA Kostelec 32:0; Zem KO x GY Rychnov 5:23; Zem KO x SŠ
Dobruška 18:21; OA Kostelec x GY RK 11:26; OA Kostelec x SŠ Dobruška 12:16; GY Rychnov x SŠ Dobruška 24:7.
Do prvního zápasu naše družstvo nastoupilo proti Dobrušce. Překvapivě jsme se ujali vedení 7:0, ale bohužel pak jsme zbytečně několikrát
přišli při rozehrách o míče, a to nás nakonec připravilo o vítězství. Minutu před koncem soupeř vyrovnal stav utkání na 18:18. Těsně před
koncem jsme přišli o balón a soupeř hodem za polovinou hřiště v poslední sekundě dal koš a vyhrál 21:18. V našem druhém zápase jsme nastoupili proti favoritovi GY Rychnov. Trenér Petr Novotný takticky tento
zápas vypustil a nechal hrát méně zkušené hráče a odpočívat naše
klíčové hráče. Hned po tomto zápase jsme totiž měli hrát derby s OA
Kostelec. Tento tah se nakonec vyplatil. Rychnov nás s přehledem porazil 23:5. Jeho hráči měli výškovou převahu a daleko více zkušeností.
V posledním zápase jsme nastoupili k derby „kosteleckých středních
škol“. Hned od začátku každý věděl, jakou roli v týmu bude mít. Pohlídali jsme dva soupeřovy klíčové hráče, kteří v předchozích zápasech nastříleli nejvíce bodů. Dařilo se nám v útoku a jejich útočníky
jsme doslova vymazali. V prvním poločase jsme zvítězili 19:0. Druhý
poločas byl opět jednoznačnou záležitostí našeho týmu, obchodní
akademie už hrála jen o čestný bod, ale naše obrana byla opět neprůchodná. V derby jsme zaslouženě vyhráli 32:0 a obhájili tak třetí místo.
K nejlepším našim hráčům patřil S. Hanel, P. Vacek a A. Pacáková. Chtěl
bych poděkovat celému týmu za jejich bojovný a kolektivní výkon.
Nyní můžeme jenom konstatovat, že se naše tréninky přes zimu vyplatily.
Celkové pořadí:
1. Gymnázium Rychnov nad Kněžnou
2. SPŠ el-it Dobruška
3. SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
4. Obchodní akademie T. G. M. Kostelec nad Orlicí

P IN EC C UP 2 0 1 5
Po loňských úspěšných turnajích se dne 11. 04. konal letos první turnaj ve stolním tenise PINEC CUP pro převážně amatérské hráče ze
sportovních oddílů TJ Sokol, jejich dětí a přátel v herně stolního tenisu v Sokolovně. Celkem se turnaje tentokrát zúčastnilo 16 nadšených
hráčů, pro které kromě možnosti sportovního vyžití bylo připraveno
výborné občerstvení v režii Jany a Moniky. Letos došlo během turnaje k novince, kdy kromě zápasů ve dvouhře všichni účastníci změřili
své síly v turnaji čtyřhry, kdy dvojice byly určeny náhodným losem.
Pro všechny účastníky byly na konci dne po skvělých výkonech připraveny malé ceny, za které děkujeme sponzorům AG Typ Tiskárna,
Instalatérství Vonásek s. r. o, Wande – výrobky z padákové šnůry. Turnaj se opět setkal s velkým ohlasem nejen hráčů, ale i spousty diváků,
a proto podobné sportovní zápolení nejenom ve stolním tenise určitě
naplánujeme znovu. Za příjemně strávený den děkujeme také TJ Sokol za možnost využít hernu stolního tenisu.

Foto: účastníci turnaje ve stolním tenise
Oddíl volejbalu žen, TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

O rychno vský po háre k 2 0 1 5
Čtyři Rychnovské pohárky a všechna umístění do třetího místa – to je
bilance nedělního soutěžního dne Mažoretek Marlen v Rychnově nad
Kněžnou.
Kostelecká děvčata, která se proplétají nástrahami kvalifikačních kol
MČR, si odskočila na, již pro ně tradiční a tradičně úspěšnou, nepostupovou soutěž „O rychnovský pohárek“. Časy, kdy bývala jedinými
mažoretkami v soutěži, jsou již dávno pryč, a konkurence v těchto kategoriích nabývá každým rokem na síle – soutěž v Rychnově má úroveň a to i díky kosteleckým mažoretkám.
Absolutorium rozhodně zaslouží nejmenší mažoretky ze skupiny
Marlen I (5 – 7 let), nedaly svým soupeřkám nejmenší šanci a v obou
svých kategoriích – s hůlkou skladba „Návštěva Francie“ a s pompony
choreografie „Holky v ofsajdu“ – získaly první místa a pohárek. Třetí
pohárek si přivezly Marlen III – kadetky starší za energické předvedení
skladby s pompony nazvané „Alenka v říši divů“. Čtvrtá trofej pak zamířila k nejstarším kosteleckým děvčatům Marlen V – seniorkám, které
předvedly své taneční umění v tanci „Zlatá pavučina“. A pak již se sypala další medailová místa: Marlen II - „Mažoretka, kam se podíváš …“
s hůlkou 2. místo, Marlen III – „Malý princ“ s hůlkou 2. místo, Marlen
IV – „Úžasňákovi“ s pompony 2. místo a nakonec Marlen II – „To jsem
já, Shrek!“ s pompony 3. místo.
Účast tedy velmi úspěšná a rozhodně inspirující.

Foto: vítězný basketbalový tým
Trenér Petr Novotný, učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

K O U P Í M P O Z E M E K K E S TA V B Ě R O D I N N É H O D O M U,
V K O S T E LC I A B L Í Z K É M O K O L Í . T E L : 734 753 333
P R O D Á M Z D Ě N Ý B Y T 2+1 V K O S T E L C I N A D O R L I C Í .
C E N A : 600.000,  K Č .
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Foto: účastníci turnaje ve stolním tenise
MK

UNIVERZITA ZDRAVÍ
Pod Branou 208, Kostelec nad Orlicí
Ing. Ivana Červinková
+420 724 181 361

Ing. Jaroslava Blažková
+420 724 335 190

BOJUJETE S VÁHOU?
Chybí vám energie? Chcete se cítit lépe?
Přidejte se k těm, kteří to již dokázali!
Naučíme vás, jak jednoduše čistit, vyživit a regenerovat své tělo.
Podpoříte své zdraví a zformujete postavu.
Najdete nový životní styl a získáte skvělou kondici!!!
Zavolejte, jsme tu pro vás ☺
VÁŠ ŽIVOT SE ZLEPŠÍ JEN, KDYŽ NĚCO ZMĚNÍTE!

KOSTELECKÁ LHOTA

č.p. 40

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

V K V Ě T N U P Ř I P RAV U J E M E :
8.5. ENO GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK
D E G U S TA C E M Ě L N I C K Ý C H V Í N
S N O U B E N Á S D E L I KAT E S A M I Z C H Ř E S T U

C H Ř E S T OV Á S E Z Ó N A N A J Í D E L N Í M L Í S T KU
P Ř I J Ď T E O C H U T N AT T R A D I Č N Í I M É N Ě Z N Á M E R E C E P T Y

Naše denní menu i připravované akce můžete sledovat
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Mate řská škola Má n e sov a s i Vás d o v o l u j e p o z v a t n a v ý s t avu
k p ř íle žitosti o s l a v 40. v ý r očí o t evř en í .

Na Vaši návštěvu se těší Petra Zakouřilová, ředitelka MŠ, a celý kolektiv.
Výstava se koná do 30. 06. ve vestibulu Městského úřadu (u České spořitelny).

