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INFORMACE Z RADNICE
Vážení občané Kostelce,
jen co mi na můj mobil přestaly docházet varovné zprávy o vysokých teplotách, suchu a nebezpečí ohně, objevila se zpráva nová:
pozor, byly překročeny limitní srážkové úhrny. Často mi přijde
na mysl, že možná neumíme žít, aniž by nám stále nebyl podsouván pocit, že jsme ohrožováni. Špatné zprávy a zaručeně ještě horší
zprávy se na nás z hrnou médií ze všech stran a je jich většinou
mnohem více než těch dobrých. Jednou mi jeden novinář řekl: to
víš, noviny se musí prodávat. A pokud to náhodou nejsou noviny,
někdy stačí: jedna paní povídala. Paní, prosím, prominou, ono je to
jen zaběhnuté sousloví. Já bych byl raději nositelem dobrých zpráv.
Úplně první bohužel zrovna dobře nezačíná: v důsledku horka
v okolí Kostelce několikrát hořelo. Naštěstí škody nebyly tak velké,
jak mohly být. A za to bych chtěl ze srdce a s poklonou poděkovat našim hasičům. Obětavě, rychle, profesionálně zasahují všude,
kde je třeba. Děkuji, bratři hasiči, za Vaše nasazení i za pochopení
v rámci planých výjezdů.
Uprchlický tábor - správně Pobytové středisko - je dlouhodobě
vnímáno obyvateli Kostelce negativně. Musím říct, že nemůžeme
počítat s tím, že by mohlo být v dohledné době zrušeno. Dokud se
kdekoliv na světě rozhoří konflikt, který ohrožuje na životě, náboženském přesvědčení, politickém názoru či majetku nevinné lidi,
budou existovat uprchlíci. To je skutečnost, kterou těžko můžeme
změnit a s jejími důsledky se musíme smířit. Jsme stát se stabilním
demokratickým politickým systémem a jsme vnímáni jako země
bezpečná. Věřím, že v souvislosti s uprchlickým exodem, se kterým
se v současné době potýká celá Evropa, se naše město potýkat
nebude. Byl jsem z nejvyšších míst ujištěn, že uprchlíci, kteří v poslední době nelegálně vstupují na území České republiky, do kosteleckého střediska umísťováni nebudou. Bylo mi řečeno a osobně
jsem se přesvědčil, že většina lidí umístěných v Pobytovém středisku, se chce po vyřízení žádostí o azyl začlenit do české společnosti. Za výjimky v porušování klidu v našem městě stojí jednotlivci.
Proto jsem požádal Městskou policii, aby ve zvýšené míře dbala
na pořádek ve městě a častěji kontrolovala místa, kde se tyto osoby
shromažďují.

Opravdu dobrou zprávou je, že k 1. srpnu byl na základě výsledku výběrového řízení jmenován novým tajemníkem městského
úřadu JUDr. Jan Šťastný. Má dlouhodobou zkušenost s působením v ústředních orgánech státní správy. V posledních šesti letech
pracoval na ministerstvu vnitra. Zde se podílel na poskytování
odborné a metodické pomoci územním samosprávným celkům
i na kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí. Ministrem
vnitra byl čtyřikrát jmenován správcem obce dle zákona o obcích
a to ve čtyřech obcích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
V místech, kde došlo k rezignaci zastupitelstva nebo z důvodu
nekonání voleb zastupitelstvo nevzniklo. Věřím, že jeho odborné
a pracovní zkušenosti pomohou stabilizovat Městský úřad a vyhodnotit problémová místa.
A teď zpráva pro jedny méně příznivá, pro jiné netrpělivě očekávaná: prázdniny skončily. Sladká doba nicnedělání uběhla rychleji, než se zdálo a začíná nový školní rok. Pryč je ranní vyspávání,
pryč je svobodné rozhodování. Takový je běh času a nastavených
pravidel. Stejně vzpomínám na dobu prvních zářijových dnů i já.
Začínají povinnosti nejen dětem, ale i jejich rodičům. Pro žáky Základní školy na Palackého náměstí mám ale skutečně skvělou zprávu: po roce výstavby se konečně mohou těšit na nové školní šatny.
Každý jeden první zářijový den je však i plný očekávání, nadějí a těšení se do školních lavic, a to pro nadšené prvňáčky. Přijde velký
okamžik, který přinese mnoho změn v jejich dosud bezstarostném
dětství, na který se přijdou podívat mnozí z rodičů i prarodičů: s velikou aktovkou na zádech půjdou poprvé do školy. Přeji jim, ať co
nejvíce jejich nadšení, radosti i dětské bezelstnosti přetrvá. Paní
učitelky budou jistě citlivé a vlídné. A budou to ony, které je během
deseti měsíců dovedou ke krásným a jedinečným dovednostem,
jež zásadně změní jejich vnímání světa: umění číst a psát.
Přeji Vám krásné dny babího léta a vlídný, pestrobarevný podzim.
František Kinský
starosta města

VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 08. 06. 2015
schvaluje
 příkazní smlouvu na TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ulice
Jungmannova“ se společností TURKE
CZ s.r.o., se sídlem 539 61 Vortová 37,
IČ: 27524141
 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
ulice Jungmannova“ s panem Romanem Hrdličkou, se sídlem 530 12 Pardubice, Erno Košťála 958, IČ: 48180394,
po uplynutí 10 denní lhůty dle §110
odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb, během
které nevznesl žádný z uchazečů výběrového řízení námitek
 přihlášku do aukce k obchodování
elektřiny na Českomoravské komoditní
burze Kladno v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2016
 přihlášku do aukce k obchodování
zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
pro odběr do 630 MWh pro rok 2016
 vymezení vodorovného parkovacího
místa v návaznosti na místa „Pekařství
Křížek“ směrem ke školní zahradě, ul.
Komenského pro ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí
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 příkazní smlouvu s paní Marií Paděrovou, se sídlem 790 01 Jeseník, Na Středisku 108, IČ: 88054446
 zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Přírodní
zahrada v Kostelci nad Orlicí“ min. 5
společnostem dle přílohy
 výpověď dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách se společností Evropská databanka a.s., se
sídlem 627 00 Brno, Hviezdoslavova
1196/53a, IČ: 25519484
 smlouvu o roznášce informačních/
propagačních materiálů č. 9825070660/2015 s Českou poštou, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů
909/4, IČ: 47114983
 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987,
IČ: 75016125 sestavenou ke dni 31. 12.
2014
 účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
IČ: 75015641 sestavenou ke dni 31. 12.
2014
 účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Kos-











telec nad Orlicí, Žižkova 367, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
IČ: 71230424 sestavenou ke dni 31. 12.
2014
účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Palackého náměstí 45 sestavenou ke dni 31. 12. 2014
rozpočtové opatření č. 12 – dotace květen:
- příjmy
rozpočtu
se
zvyšují
o 1.487.643 Kč
- výdaje
rozpočtu
se
zvyšují
o 1.487.643 Kč
- rozpočtové opatření nemá vliv
na saldo rozpočtu
dohodu v návaznosti na smlouvu o dílo
č. 11/04/2013 ze dne 26. 11. 2013 se
společností KENVI CZ s.r.o., se sídlem
517 41 Tutleky 90, IČ: 28825039
rámcovou smlouvu o spolupráci se
společností eReading s.r.o., se sídlem
140 00 Praha 4, Na Pankráci 332/14
za účelem půjčování elektronických
knih v Městské knihovně Kostelec nad
Orlicí
rozpočtovou změnu – navýšení položky schváleného rozpočtu § 3636, pol.
5221 ve výši 300.000 Kč. Rozpočtová
změna zvyšuje saldo rozpočtu

 rozpočtovou změnu týkající se daňové
povinnosti města vůči Generálnímu finančnímu ředitelství ČR
 smlouvu o umístění informační tabule
se společností OREDO, s.r.o., se sídlem
500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova 104/63, a to s podmínkou vyjádření památkového úřadu
 smlouvu o umožnění podružného odběru elektrické energie pro napájení informační tabule se společností OREDO,
s.r.o., se sídlem 500 02 Hradec Králové,
Pražské Předměstí, Nerudova 104/63
souhlasí
 s vydáním 1 ks parkovací karty k parkovacímu místu ZŠ Gutha – Jarkovského
u „Pekařství Křížek“, ul. Komenského,
Kostelci nad Orlicí
 s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641 pro školní rok
2015/2016, a to na 79 dětí
 se zasláním částky 45.881,24 Kč na účet
zřízené příspěvkové organizace Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Mánesova
987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125
 s rozdělením částky 45.881,24 Kč dle
žádosti ze dne 27. 05. 2015 Mateřské
škole Kostelec nad Orlicí, Mánesova
987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125
 se zasláním částky 51.356,18 Kč na účet
zřízené příspěvkové organizace Mateřská škole Kostelec nad Orlicí, Krupkova
1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641
 s rozdělením částky 51.356,18 Kč dle
žádosti ze dne 22.5.2015 Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411, IČ: 75015641
 s rozdělením hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace ZŠ
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí,
517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého
náměstí 45 ve výši 56.893,50 Kč do fondu odměn v částce 32.837,60 Kč, do rezervního fondu ve výši 8.209,40 Kč,
do rezervního fondu školní družiny
ve výši 15.846,50 Kč
 s provedením finančního auditu Hospodářské činnosti města Kostelec
nad Orlicí za období od 01. 01. 2012
do 31. 05. 2015
 s provedením finančního auditu
Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. za období od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2014
 s letním režimem jízdního řádu MHD
Kostelec nad Orlicí platným od 14. 06.
2015 do 31. 08. 2015
nesouhlasí
 se žádostí paní xxxxx, bytem xxxxx
o opravou části chodníku před provozovnou rychlého občerstvení v ulici
I.J. Pešiny naproti RTIC v Kostelci nad
Orlicí
pověřuje
 paní Evu Novotnou, referentku odboru
správy majetku města zastupováním

města Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků bytových jednotek
v domě čp. 28, 29, Palackého náměstí
a čp. 30 ulice Dukelských hrdinů, Kostelec nad Orlicí a BYTOVÉM DRUŽSTVU
JUNGMANNOVA ULICE KOSTELEC NAD
ORLICÍ
 paní Evu Novotnou, referentku odboru
správy majetku města zastupováním
města Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků jednotek domu Jirchářská
čp. 1205 a 1206, Kostelec nad Orlicí
 paní Evu Novotnou, referentku odboru
správy majetku města zastupováním
města Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků bytových jednotek pro
dům čp. 1377, 1378 a 1379, ul. Proškova
Kostelec nad Orlicí
zmocňuje
 paní Evu Novotnou k výkonu práv a povinností spojených s členstvím města
Kostelec nad Orlicí v představenstvu
BYTOVÉHO DRUŽSTVA JUNGMANNOVA ULICE KOSTELEC NAD ORLICÍ
jmenuje
 do funkce člena Povodňové komise
města Kostelec nad Orlicí paní Evu Novotnou s účinností ode dne 01. 06. 2015
 do funkce člena Povodňové komise
města Kostelec nad Orlicí pana Zdeňka
Tejkla s účinností ode dne 01. 06. 2015
 paní Renatu Kubíčkovou do funkce člena a zároveň předsedy likvidační komise s účinností ode dne 01. 06. 2015
 organizační výbor oslav 700 let města
Kostelce nad Orlicí ve složení - hlavní
koordinátor oslav Ing. Petra Smrčková,
koordinátor akcí spolků a školských zařízení Mgr. Václav Pavelka, koordinátor
akcí ﬁrem a podnikatelů pan Václav
Krejsa, koordinátor akcí pořádaných
městem paní Šárka Slezáková, realizace reklamy a marketingu paní Zuzana
Kschwendová, koordinátor materiálního a technického zajištění paní Milena
Tarkowska a fundraiser Ing. Tomáš Langr

Ze dne 29.6.2015
schvaluje
 dohodu o ukončení výpůjčky nebytových prostor, a to dvou kanceláří umístěných v 1. NP budovy čp. 530 (vlevo
od vchodu) v ul. Příkopy v Kostelci nad
Orlicí se společností Romodrom o.p.s.,
se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Rybná 716/24, IČ: 26537036 ke dni
30.6.2015. Paušální úhrada za služby
ve výši 2.000 Kč včetně DPH se z důvodu nevyužívání nebytových prostor
v měsíci 6/2015 neúčtuje
 smlouvu o dílo č. 20150603-3 na zpracování dokumentace pro provedení
stavby „Přírodní zahrada v Kostelci nad
Orlicí“ s paní Ing. Vlastou Hábovou, se
sídlem 790 61 Lipová – lázně, Lipová –
lázně 644, IČ: 88902323
 smlouvu o dílo pro výkon činností
autorského dozoru investora na akci
„Přírodní zahrada v Kostelci nad Orlicí“














s paní Ing. Vlastou Hábovou, se sídlem
790 61 Lipová – lázně, Lipová – lázně
644, IČ: 88902323
smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora na akci „Přírodní zahrada v Kostelci nad Orlicí“
s panem Ing. Jiřím Macháčkem, se sídlem 639 00 Brno, Renneská třída 411/33,
IČ: 72415797
smlouvu o dílo na akci „Dodávka výpočetní techniky pro Město Kostelec nad
Orlicí – opakovaná “ se společností AutoCont CZ a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Hornopolní 3322/34, IČ: 47676795
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15KPG01
na podporu a rozvoj profesionálních
i neprofesionálních kulturních aktivit
s Královéhradeckým krajem, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
rozpočtovou změnu, zapojení přijmu
za prodej hydraulického vyprošťovacího zařízení ve výši 55.000 Kč do výdajů
rozpočtu SDH město na položky dle
návrhu
odměny ředitelů škol a školských zařízení Kostelce nad Orlicí za I. pololetí
roku 2015 dle přílohy
poskytnutí
finančního
příspěvku
ve výši 7.000 Kč Euroregionu Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregion
Glacensis, se sídlem 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, Panská 1492 na spolufinancování projektu „Cyklobusy Orlických hor“
znění darovací smlouvy uzavírané
s účelem podpory vydání publikace
o městě Kostelci nad Orlicí pod názvem
„Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“

souhlasí
 s investicí ve výši 35.000 Kč z rozpočtu
města na pořízení vzduchotechniky
do objektu víceúčelové herny na Stadionu mládeže
 s vyhlášením prací na tvorbě rozpočtu města na rok 2016 a ukládá vedoucím odborů, organizačních složek,
vedoucím příspěvkových organizací,
zastupitelům (radním) předložit své
požadavky do 31. 08. 2015
 s přijetím účelové investiční dotace
na projekt „Vodní zdroj Třebechovice
pod Orebem – realizace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik lokality znečištěné atrazinem“ v celkové
předpokládané výši 864.900,90 Kč
od Ministerstva životního prostředí,
se sídlem 10010 Praha 10, Vršovická 1442/65 v souladu s podmínkami
danými Rozhodnutím o poskytnutí
dotace
 s navýšením počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí o jednoho pracovníka
 s umístěním sídla pobočného spolku
Česká hasičská jednota – hasičský sbor
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267 na pozemku parc.č. 687/5 v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí
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 s podáním žádosti o dotaci v oblasti
podpory výkonu sociální práce pro rok
2015 na Ministerstvo práce a sociálních
věcí
 se zpětvzetím žaloby ve věci o určení
vlastnictví k pozemkům pod tenisovými kurty vedeném proti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
nesouhlasí
 se žádostí pana xxxx, se sídlem xxxx
o umístění reklamy na sloupu v Hálkově ulici
 se žádostí spolku Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí o uvolnění finančních
prostředků na nákup sekačky na trávu
 s vyplacením odměny Mgr. Jaroslavu
Brandejsovi na základě dodatku k dohodě o rozvázání pracovního poměru
ze dne 04. 11. 2014
 s vyplacením odměny JUDr. Janě Blezzardové na základě dodatku k dohodě
o rozvázání pracovního poměru ze dne
17. 04. 2015
neschvaluje
 dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – víceúčelové
herny nacházející se v budově bez čp/
če na pozemku parc.č. 436/2 na Stadionu mládeže v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
ze dne 05. 02. 2013 se společností TTC
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373,
IČ: 01205021, kterým se mění délka nájmu z doby na neurčito na dobu určitou
15-ti let s účinností od 01. 07. 2015
revokuje
 usnesení z jednání RM č. 16/2014 ze
dne 14. 07. 2014, bod 2m), a to v části,
kterým souhlasila s udělením mimořádného finančního daru:
- Ing. Luboši Mottlovi ve výši 10.000 Kč
za aktivní činnost pro město Kostelec nad Orlicí v oblasti Městských
lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
- Františku Sejkorovi ve výši 10.000 Kč
za aktivní činnost pro město Kostelec
nad Orlicí v oblasti bytové politiky
- Ing. Tomáši Langrovi ve výši
10.000 Kč za aktivní činnost pro město Kostelec nad Orlicí v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury
 usnesení z jednání RM č. 24/2014 ze
dne 13.10.2014, bod 2i), kterým souhlasila s udělením mimořádného finančního daru Ing. Jiřímu Bartošovi ve výši
15.000 Kč
 usnesení z jednání RM č. 24/2014 ze
dne 13. 10. 2014, bod 2j), kterým souhlasila s udělením mimořádného finančního daru Ing. Luboši Lerchovi
ve výši 15.000 Kč
ukládá
 ekonomickému odboru zaslat Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
návratku ve věci žádosti o provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2015
s označením Alternativa I
 právnímu zástupci města vypovědět
smlouvu se společností c.k. audit s.r.o.,
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se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41
ekonomickému odboru vyzvat Ing. Luboše Mottla k vrácení mimořádného finančního daru uděleného radou města
dne 14. 07. 2014 ve výši 10.000 Kč, a to
z důvodu upozornění Ministerstva vnitra na odsouhlasení usnesení vydaného
v rozporu se zákonem
ekonomickému odboru vyzvat Ing. Tomáše Langra k vrácení mimořádného finančního daru uděleného radou města
dne 14. 07. 2014 ve výši 10.000 Kč, a to
z důvodu upozornění Ministerstva vnitra na odsouhlasení usnesení vydaného
v rozporu se zákonem
ekonomickému odboru vyzvat pana
Františka Sejkoru k vrácení mimořádného finančního daru uděleného radou
města dne 14. 07. 2014 ve výši 10.000 Kč,
a to z důvodu upozornění Ministerstva
vnitra na odsouhlasení usnesení vydaného v rozporu se zákonem
ekonomickému odboru vyzvat Ing. Jiřího Bartoše k vrácení mimořádného finančního daru uděleného radou města
dne 13. 10. 2014 ve výši 15.000 Kč, a to
z důvodu upozornění Ministerstva vnitra na odsouhlasení usnesení vydaného
v rozporu se zákonem
ekonomickému odboru vyzvat Ing. Luboše Lercha k vrácení mimořádného finančního daru uděleného radou města
dne 13. 10. 2014 ve výši 15.000 Kč, a to
z důvodu upozornění Ministerstva vnitra na odsouhlasení usnesení vydaného
v rozporu se zákonem

bere na vědomí
 návrh ze dne 23. 06. 2015 na řešení
mimosoudního vyrovnání společnosti EKOENERGY MORAVIA s.r.o., se sídlem Nádražní 1000, 696 03 Dubňany,
IČ: 29285780
uděluje
 JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi
se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108, plnou moc k zastupování
v soudním řízení vedeném u Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou pod
sp. zn. 6C 85/2015 ve věci žaloby ČR –
ÚZSVM o zaplacení 209.584 Kč s přísl.,
včetně zastupování v řízení o případných řádných a mimořádných opravných prostředcích
 JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi
se sídlem v Rychnově nad Kněžnou,
Palackého 108, plnou moc k podání
žaloby o vydání mobilního telefonu
zn. SAMSUNG GALAXY S5 a tabletu PC
ACER ASPIRE včetně Microsot office
proti Mgr. Jaroslavu Brandejsovi, bytem xxxx, včetně návrhu na předběžné
opatření, zastupování v soudním řízení
a případných řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích

Ze dne 13. 07. 2015
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku s názvem „Opra-




















va chodníků v Kostelci nad Orlicí 2015“
a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
zaslání výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2015“
společnostem dle přílohy
plnou moc pro advokátní kancelář
JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108
k zastupování v exekučním řízení vedeném proti panu xxxx, bytem xxxx pro
pohledávku ve výši 57.942,50 Kč včetně
příslušenství
plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108 k zastupování v exekučním
řízení vedeném proti panu xxxx, bytem
xxxx pro pohledávku ve výši 17.057 Kč
včetně příslušenství
odstoupení od nájemní smlouvy ze
dne 23. 10. 2013 na pronájem nebytových prostor označených číslem jednotky 29/2 – prodejny nacházejících
se v 1. NP domu čp. 29 na Palackého
náměstí v Kostelci nad Orlicí uzavřenou s Ing. Martinem Jirešem, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Husova 203,
IČ: 876 64 801
nájemní smlouvu na pronájem části
pozemku parc.č. 17 – ostatní plocha
(Palackého náměstí) o celkové výměře
310 m2 nacházející se v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí s panem Rudolfem Stuchlíkem, se sídlem 547 01 Náchod, Alšova
760, IČ: 145 43 346 na dobu určitou
od 20. 07. 2015 do 30. 11. 2015 za nájemné ve výši 400 Kč včetně DPH trh/
den a paušální úhradu na el. energii
ve výši 25 Kč včetně DPH trh/den
smlouvu o výpůjčce pozemku parc.č.
3135/1 – zahrada o výměře 1.507 m2
nacházející se v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí se společností Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, IČ: 25945980 s účinností
od 15. 07. 2015
standardy
kvality
sociálně-právní
ochrany č. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a návrhy opatření dle přílohy
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí číslo VS 44/2015 ve výši 20.000 Kč
s pobočným spolkem Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizací Kostelec nad Orlicí, se
sídlem Kostelec nad Orlicí (adresa pro
doručování Ptáčkova 962, 517 41 Kostelec nad Orlicí), IČ: 75032546
rozpočtové opatření č. 22 – dotace
červen:
- Příjmy
rozpočtu
se
zvyšují
o 3.333.420,30 Kč
- Výdaje
rozpočtu
se
zvyšují
o 3.301.420,30 Kč
- Rozpočtové opatření snižuje saldo
rozpočtu
rozpočtovou změnu týkající se Technických služeb Kostelec nad Orlicí a víceúčelového sportoviště dle předloženého
návrhu

 ukončení rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací Vodafone
OneNet č. 007384 se společností Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001,
DIČ CZ25788001 výpovědí, a to
ke dni 21. 11. 2015
 smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
s názvem „Bezpečí pro všechny“ v rámci dotačního programu zaměřeného
na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže určeného
pro Základní školu Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí ve výši 26.000 Kč
s Královéhradeckým krajem, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
souhlasí
 se žádostí pana xxxx, bytem xxxx se
stavbou zapuštěného bazénu o velikosti 17,5 m2, který bude umístěn
na pozemku parc.č. 1828/1 v kat. území Kostelec nad Orlicí za předpokladu
dodržení umístění stavby nejméně 1m
od pozemku parc.č. 1728/5 v kat. území
Kostelec nad Orlicí
 se žádostí pana xxxx, bytem xxxx se
stavbou zděné kůlny o velikosti 11 m2
na pozemku parc.č. 1828/1 v kat. území Kostelec nad Orlicí za předpokladu
dodržení umístění stavby nejméně 1m
od pozemku parc.č. 1783/1 a parc.č.
1809 v kat. území Kostelec nad Orlicí
 s poskytnutím dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí ve výši 20.000 Kč
pobočnému spolku Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR – základní
organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí (adresa pro doručování Ptáčkova 962, 517 41 Kostelec
nad Orlicí), IČ: 75032546
 s přesunem finančních prostředků
ve výši 12.000 Kč v účelově vymezené
dotaci z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí, oblast podpory na jednorázové
akce pro děti a mládež, a to do účelově vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast podpory
na sport – jednorázové akce
nesouhlasí
 se žádostí společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 s provizorním umístěním podpěrného bodu do chodníku
v těsném blízkosti oplocení domu čp.
348, ulice Trávnická, 517 41 Kostelec
nad Orlicí
 se žádostí xxxx s instalací vodorovného
dopravního značení „Zákaz zastavení“
(V12C) před vjezdem do nemovitosti,
Palackého náměstí 52, 517 41 Kostelec
nad Orlicí
 se žádostí společnosti MERETA Kostelec s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Na Lávkách 75 a společnosti
BOMBUS s.r.o., se sídlem 190 00 Praha 9,
Letňany, Chotěšovská 680/1 o vyme-

zení a vyznačení parkovacích míst v ulici Na Lávkách před čp. 74 a 75, 517 41
Kostelec nad Orlicí
revokuje
 usnesení z jednání RM č. 11/2015
ze dne 25. 05. 2015, bod 2i), kterým
souhlasila s vyhrazením jednoho parkovacího místa před domem č.p. 1203
v ul. Barákova, Kostelec nad Orlicí pro
pana xxxx, bytem xxxx, a to na náklady
žadatele.

Ze dne 27.7.2015
schvaluje
 smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 8800079935_1/VB/P se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 401 17
Ústí nad Labem, Klíšská 940
 smlouvu o výkonu autorského dozoru
na akci: „Rekonstrukce ulice Jungmannova“ se společností DI PROJEKT s.r.o.,
se sídlem 533 51 Pardubice, Chelčického 686, IČ: 01873687
 dodatek ke smlouvě č. 951020 na zajištění sběru, svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu ze dne
25. 10. 2002 se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem 500 09 Hradec
Králové, Průběžná 1940/3, IČ: 42194920
 dodatek ke smlouvě č. 951020 o sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu ze dne 16. 01. 2003
se společností Marius Pedersen a.s., se
sídlem 500 09 Hradec Králové, Průběžná 1940/3, IČ: 42194920
 pořadníky na přidělení bytu č. 9/1045
v ul. Rudé armády čp. 1045, bytu
č. 11/1043 v ul. Rudé armády čp. 1043,
bytu č. 6/1459 v ul. Rudé armády
čp. 1459 a bytu č. 22/1453 v ul. K Tabulkám čp. 1453, to vše v Kostelci nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření
s byty ze dne 20. 07. 2015
 smlouvu o dílo na akci: „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí 2015“ se společností Roman Svatoš, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Michalcova 1370,
IČ: 18869700
 smlouvu o dílo a o poskytování služeb
se společností GPlus, s.r.o., se sídlem
533 51 Pardubice - Rosice, Gen. Svobody 116, IČ: 45537691, ve variantě
2) ORP Kostelec nad Orlicí (včetně
města Kostelec nad Orlicí) s účinností
od 01. 09. 2015
 prodejní cenu knihy „Černá kronika Posla z Podhoří 1886 – 1916“ ve výši 100
Kč/kus pro přímý prodej a 70 Kč/kus
pro přeprodej prodejcům knihy s účinností od 28. 07. 2015
souhlasí
 s vybudováním nové vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 526/22 v kat.ú.
Kostelecká Lhota pana xxxx, bytem
xxxx, vedoucí přes pozemek města Kostelce nad Orlicí parc.č. 526/32 v kat.ú.
Kostelecká Lhota
 s provedením víceprací na akci: „Oprava
opěrné zdi v areálu hřbitovního kostela

Sv. Anny v Kostelci nad Orlicí“ ve výši
24.192,89 Kč vč. DPH, společností MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Lupenice 51
 s rozdělením pozemku parc.č. 1451
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, přičemž budoucí pozemek parc.č. 1451/2 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí bude mít strany
pozemku sousedící s pozemky parc.
č. 1436 a parc.č. 1450 v délce 5,39 m
 se vstupem státního podniku Lesy
České republiky, s.p., Správa toků –
Oblast povodí Labe, se sídlem 500 08
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
na pozemky města Kostelec nad Orlicí
parc.č. 3311/8, parc.č. 3658/63, parc.č.
3658/62, parc.č. 3311/4, parc.č. 750/4,
parc.č. 445 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
a pozemky města Kostelec nad Orlicí
parc.č. 789/36, parc.č. 814, parc.č. 815,
parc.č. 816, parc.č. 817, parc.č. 818,
parc.č. 819 v kat.ú. Zdelov za účelem
údržby a péče o břehové porosty
 se stavbou oplocení kolem pozemku
parc.č. 2585/6 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí sousedící s pozemky města Kostelce nad Orlicí parc.č. 2585/2 a 2592/1
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
jmenuje
 pana Ing. Oldřicha Pavelku vedoucím
odboru správy majetku města s účinností od 01. 08. 2015.

Ze dne 10.8.2015
schvaluje
 smlouvu o nájmu prostor sloužících
podnikání o celkové podlahové ploše
32,95 m2 umístěných v budově čp. 530
v ulici Příkopy v Kostelci nad Orlicí se
společností HASCOM OK s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy
530, IČ: 25280970 na dobu určitou jednoho roku s účinností od 02. 09. 2015
do 01. 09. 2016
 méněpráce v rámci akce: „Lokalita Sever – komunikace (pokračování ulice
Sadová)“ ve výši 67.847,77 Kč vč. DPH
společnosti KVIS Pardubice a.s., se
sídlem 533 53 Pardubice, Rosice 151,
IČ: 46506934
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a montáž umělého povrchu
v nafukovací hale v Kostelci nad Orlicí“
a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění
v rámci § 38 zjednodušeného podlimitního řízení, zadávanou dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní
prostředí s názvem „Přírodní zahrada
v Kostelci nad Orlicí“
 změnu odpisového plánu pro rok 2015
zřízené příspěvkové organizace Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 dle přílohy
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 sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
s účinností od 11. 08. 2015
 plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108 k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
vedeného u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou KSHK 42
INS 16184/2015 ve věci dlužníka xxxx,
bytem xxxx, včetně zastupování v tomto řízení
souhlasí
 s žádostí manželů xxxx, bytem xxxx se
stavbou kotce pro psy o velikosti 24 m2,
který bude umístěn na pozemku parc.č.
2521/3 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
nesouhlasí
 s umístěním nové trafostanice TS NZ
240/360 na pozemku parc.č. 1209/1
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín, Teplická 874/8

 se zajištěním a realizací veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních
služeb pro Město Kostelec nad Orlicí
prostřednictvím externího subjektu
pověřuje
 účinností od 11. 08. 2015 paní Ing. Miroslavu Fiedlerovou vedením ekonomického odboru, a to až do nástupu
nového vedoucího odboru, který vzejde z výběrového řízení

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
zve občany města
na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále
SK Rabštejn
v pondělí 14. 09. 2015
od 16:00 hodin.

bere na vědomí
 dohodu o ukončení pracovního poměru s paní Ing. Irenou Weisserovou
ke dni 10. 08. 2015.
Všechna usnesení RM/ZM jsou zveřejněna na internetových stránkách města
www.kostelecno.cz. Pokud nemáte možnost
připojení k internetu a máte zájem o všechna usnesení, jsou vám k dispozici (i na vyzvednutí v písemné podobě) na sekretariátu
vedení města.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 22. 06 2015
souhlasí
 s celoročním hospodařením města
Kostelec nad Orlicí za rok 2014, a to bez
výhrad
 s odpisem pohledávek za zemřelými
občany ve výši 3.631 Kč
 s odpisem nedobytných pohledávek
vzniklých z titulu penále z místního poplatku za odpady, z titulu penále místního poplatku ze psů, exekuční náklady
ve výši 27.670 Kč
schvaluje
 rozpočtovou změnu – vytvoření položky Výměna oken a vstupních dveří
SDH Skála, orj. 40, org. 3251, § 5512,
pol. 5171 ve výši 40.000 Kč a přesun
peněz z položky orj. 40 WC – odpady budova MÚ § 3639, pol. 6121,
org. 0329
 rozpočtovou změnu navýšení položky Příspěvek – podíl v BD Jungmannova o 17.793 Kč s DPH s tím, že bude
navýšena z položek Projekty a ostatní služby o 3.488 Kč s DPH, Opravy
mobiliáře
a
majetku
města
o 8.507 Kč s DPH, Havárie o 5.798 Kč
s DPH
 rozpočtovou změnu – vytvoření položky v orj. 40 s názvem Přírodní zahrada
v Kostelci nad Orlicí, § 3111, pol. 6121,
org. 3021 ve výši 300.000 Kč
 účetní závěrku města Kostelec nad
Orlicí za rok 2014
nesouhlasí
 s bezúplatným převodem pozemku
parc.č. 1542/3 (zastavěná plocha) o výměře 7 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
panu xxxx, bytem xxxx
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neschvaluje
 v souladu s § 44 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), zahrnutí návrhu
č. 49 do pořízení změny č. 3 územního
plánu Kostelec nad Orlicí
určuje
 v souladu s § 104 odst. 1, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupováním v době nepřítomnosti starosty
města pana Františka Kinského jako
prvého v pořadí Ing. Tomáše Langra, uvolněného místostarostu města
a jako druhého v pořadí RNDr. Tomáše
Kytlíka, neuvolněného místostarostu
města
 Ing. Veroniku Stavrinou, vedoucí
organizačně-správního odboru, odpovědnou osobou za doplnění souboru
povinně zveřejňovaných informací
zveřejněných způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení
§ 5 odst. 1 a 2, zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
na internetových stránkách města,
a to dle struktury a se všemi údaji
požadovanými vyhláškou č. 442/2006
Sb. v termínu do 10. 07. 2015
 Ing. Veroniku Stavrinou, vedoucí
organizačně-správního odboru, odpovědnou osobou k pravidelné kontrole, úplnosti, aktuálnosti a zveřejnění
povinně zveřejňovaných informací
způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení § 5 odst. 1 a 2,
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, na internetových stránkách města, a to dle
struktury a se všemi údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb.

ukládá
 odboru správy majetku města vyvěsit
záměr obce na prodej pozemku parc.
č. 1542/3 - zastavěná plocha o výměře
7 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí a dále
jednat s panem xxxx, bytem xxxx o prodeji pozemku parc.č. 1542/3 - zastavěná
plocha o výměře 7 m2 v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí za cenu 100 Kč/m2
 Ing. Jiřímu Bartošovi předložit radě
města odůvodnění schválení peněžitých darů radním za výkon konkrétně
uvedených činností nad rámec funkce členů rady města, a to v období
od 01. 01. 2014 do 10. 11. 2014 v termínu do 26. 06. 2015
revokuje
 usnesení ze zasedání ZM č. 2/2015 ze
dne 20. 04. 2015, bod č. 2r), kterým byla
schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí číslo VS 40/2015 ve výši
1.400.000 Kč se SDRUŽENÝM KLUBEM
RABŠTEJN, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 36,
IČ: 46459731
ruší
 pověření JUDr. Jany Blezzardové zastupováním města Kostelec nad Orlicí
ve správních záležitostech stavebních
a územních řízení na území města
a dále ve věcech, kde město vystupuje
jako stavebník
 pověření pana Tomáše Dolka zastupováním města Kostelec nad Orlicí
ve správních záležitostech stavebních
a územních řízení na území města
a dále ve věcech, kde město vystupuje
jako stavebník

 závěrečnou prezentaci projektu Inovativní úřad ve městě Kostelec nad Orlicí,
CZ.1.04/4.1.01/89.00020.
 Zprávu o hospodaření Městských lesů
Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. v roce
2014
 Zprávu o činnosti Technických služeb
Kostelec nad Orlicí za rok 2014
 Zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Orlice za rok 2014
 zápis kontrolního výboru č. 7/2015 ze
dne 05. 05. 2015
 zprávu kontrolního výboru č. 8/2015 ze
dne 04. 06. 2015
 zprávu finančního výboru k forenznímu auditu ze dne 08. 06. 2015.

 pověření Ing. Aleny Cejnarové zastupováním města Kostelec nad Orlicí
ve správních záležitostech stavebních
a územních řízení na území města
a dále ve věcech, kde město vystupuje
jako stavebník
bere na vědomí
 Zprávu o stavu oprav a investic města
ke dni 19. 05. 2015
 plán investic a oprav na období 2015 –
2018
 informaci týkající se provedených rozpočtových opatření, schválených radou města do 08. 06. 2015

P os k y t o v á n í d ot ac í
z r oz p oč t u mě s t a
K os t e l e c n a d Or li c í

 protokol Ministerstva vnitra ČR o kontrole výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům města Kostelec nad
Orlicí provedené na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. 05. 2015.
Všechna usnesení RM/ZM jsou zveřejněna na internetových stránkách města
www.kostelecno.cz. Pokud nemáte možnost
připojení k internetu a máte zájem o všechna usnesení, jsou vám k dispozici (i na vyzvednutí v písemné podobě) na sekretariátu
vedení města.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

V souvislosti s touto změnou jsme posunuli spoj č. 7 o 30 minut. Tímto jsme
také docílili lepší návaznosti na vlakové spojení v 11:45 směr Letohrad.
Spoj č. 17 jsme označili jako Radiobus
– pouze na zavolání. Spoj č. 15 jsme
navrátili zpět mezi pravidelné spoje.

V rámci dotačních programů města
pro rok 2015 bylo rozděleno celkem
622 106 Kč, a to na 42 projektů.

Co je to služba RADIOBUS? Není to taxi
a není to běžný spoj, i když je vyznačen v jízdním řádu s označením R. Vyjede pouze tehdy, pokud si jej
cestující nejpozději 30 minut před odjezdem spoje telefonicky objedná. Při objednávce volá bezplatně na zelenou linku 800 10 15 20
a kromě času a místa odkud a kam jede, oznámí i své číslo telefonu pro
případ, že bude dispečink cestujícího informovat zpět.

V rámci „První výzvy roku 2015 poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.“ bylo podpořeno celkem
13 projektů ve výši 40 000 Kč.
Více o projektech naleznete na www.kostelecno.cz.
Š. Slezáková

Na základě požadavků z dotazníků a osadního výboru sdělujeme, že
firma AUDIS BUS je pro MHD schopna připravit i čipové karty, které
mohou sloužit jako elektronická peněženka (zejména vhodné pro
děti). Nejedná se o čipovou kartu IREDO, jenž platí v ostatních autobusech veřejné dopravy. Je určena pouze pro MHD. Její prvotní vyřízení
je ve firmě AUDIS BUS, Soukenická 242, Rychnov nad Kněžnou a nebo
v informačním centru Kostelec nad Orlicí. Vlastní „nabíjení“ finanční
hotovostí je možné i v autobuse.

Úpr a v y v M H D od z áří
Vážení cestující,
od 01. 09. 2015 vstupuje v platnost nový
jízdní řád, který obsahuje následující změny:
na základě požadavku osadního výboru jsme ukončili spoj č. 5 na náměstí. Nový spoj č. 55 s odjezdem z náměstí v 10:53 doplní spojení
z centra města zpět do Kostelecké Lhoty. Díky tomu umožníme rozvoz
cestujících od vlaku s příjezdem v 10:49 ze směru Náchod, Nové Město n. M., Týniště n. Orl. a zároveň přiveze cestující na vlak s odjezdem
v 11:10 směr Týniště n. Orl. (MHD přijede v 10:56 hod).

Milan Cedidla, jednatel společnosti

665021 Kostelec n.Orl.,Kozodry-Kostelec n.Orl.,Koryta-Kostelec n.Orl.,
Kost.Lhota-Kostelec n.Orl.-a zpět

Platíod
od1.9.2015
1.9.2015do
do31.12.2015
31.12.2015
Platí

Přepravu zajišťuje: AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz
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spoj 17 jede jen na objednání Radiobus - nutná telefonická rezervace na bezplatné tel. lince 800101520 nejpozději 30 minut před plánovaným odjezdem v době od 7:00 do 19:00 hod
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spoj jede po jiné trase

Na lince platí tarifní a přepravní podmínky vyhlášené společnosí AUDIS BUS s.r.o.Informace u řidičů autobusů.Aktuální jízdní řády - webové stránky www.audis.cz
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N ek o n č í p l a t nos t
va š e h o o bča n s k éh o p rů k az u ?

Zkontrolujte si dobu platnosti
Vašeho občanského průkazu

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme vám ověřit si,
zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze
u úřadu městské části Prahy 1 až 22.
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského
průkazu.

Občanský průkaz
vydávaný v současné době

Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze podat žádost o vydání občanského průkazu, je uveden na webových stránkách Ministerstva
vnitra (Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady).

Dato vé
schránky
Datovou schránku si může
fyzická osoba zdarma nechat zřídit na kterékoliv pobočce CzechPOINTu. Stačí
vám pouze doklad totožnosti. Domů si odnesete
potvrzení o zřízení datové
schránky, které obsahuje
její identifikátor. Přístupové údaje, které vám přijdou
poštou nebo e-mailem s aktivačním linkem, použijete
k přihlášení na přístupový
portál www.mojedatovaschranka.cz
Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.
Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který
nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci
s orgány veřejné moci. Všechny úřady mají povinnost komunikovat
prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji má zřízenou. Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma v počítači zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online
odkudkoliv.
Příklad využití komunikace prostřednictvím datových schránek:
Má-li držitel občanského průkazu nebo cestovního dokladu zpřístupněnu datovou schránku, Ministerstvo vnitra (v případě diplomatických a služebních pasů Ministerstvo zahraničních věcí) 60 dnů před
skončením platnosti tohoto občanského průkazu nebo cestovního
dokladu vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti občanského průkazu nebo cestovního dokladu.
Více informací na www.datoveschranky.info
OSO – převzato z databáze Ministerstva vnitra

INFORMACE PRO OBČANY
Rozp i s s l u ž e b
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou září 2015
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00
05. 09. MUDr. Beran Lubomír
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783
06. 09. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152
12. 09. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí
494 383 417

Oznamujeme občanům, že ve dnech 03. – 04. 09. bude uzavřeno pracoviště matriky. Ověřování listin a podpisů bude
v tyto dny zajištěno v kanceláři A102.
Děkujeme za pochopení.

20. 09. MDDr. Faltisová Kristýna
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

Se tkání Ko ste lců v ro ce 2 0 1 6
bude v naše m mě stě

26. 09 MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955

Chystá se velká sláva. Město bude v příštím roce slavit 700. výročí první písemné zmínky o Kostelci nad Orlicí. Součástí oslav bude i konání
jubilejního 25. Setkání Kostelců ČR a SR. Města a obce, která nesou
název Kostelec a Kostoloc se setkají v Kostelci nad Orlicí 25. června
2016. Chystaná velká sláva na poli kulturním a sportovním bude již
v našem městě počtvrté. Poprvé to bylo v roce 1996, podruhé v roce
2001, potřetí v roce 2008 a v roce 2016 to bude čtvrté přátelské setkání. Akce, která má celodenní program hodně nabitý, se může zdárně
uskutečnit jen za pomoci spolků pracujících ve městě, které budou
osloveny ke spolupráci. Děkujeme předem za jejich vstřícný přístup
a těšíme se, že o zábavu tedy nebude nouze.

27. 09. MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kněžnou
494 539 225

13. 09. MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 694

28. 09. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí
494 323 958

19. 09. MUDr. Dvořáková Soňa
Komenského ul. 44,
Rychnov nad Kněžnou
775 224 093

03. 10. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

O z n áme ní
s t om at olog i cká
or d i n ace
MUDr. Eva Ptačovská oznamuje,
že od 10. 08. ordinuje na nové adrese:
Poliklinika Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí. Tel. 603 933 466.
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Předání štafety starostovi našeho města v Kostelci na Hané 20. 06. 2015
- lfal -

Te nto krát míříme do hlavního mě s t a

KLUB SENIORŮ POHODA

P řip r a v u j e me n a ř í j en
Nebezpečná civilizační choroba cukrovka, podle
Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS),
postihuje v současnosti 750 000 obyvatel. Od roku
1985 se počet nemocných cukrovkou zdvojnásobil a léčených pacientů každým rokem přibývá 50 000. Varovná čísla
nás vedla k tomu, že jsme požádali paní MUDr. Veroniku Ambrožovou
z kostelecké diabetologické a interní ambulance o besedu k problematice onemocnění cukrovkou.
Termín nám ochotně přislíbila na úterý 27. 10. v 16:00 ve společenské
místnosti Klubu seniorů POHODA.
Přivítáme každého, kdo má zájem se dozvědět informace z úst nejpovolanějších. Pokud nejste členy klubu, máte také příležitost se besedy
zúčastnit. Budete vítáni!

N edá m e s e !
Motto cyklu pro seniory a to se netýká jen členů klubu seniorů. S nápadem přišla paní Běla Kovaříčková s jejím kolegou z odboru sociálních
věcí Mgr. Jiří Vídeňským. Prvním výsledkem bylo udělení certiﬁkátu
o absolvování Kurzu sebeobrany. Chválíme nejen lektory z doudlebského sportovního klubu, ale i patnáct účastníků tohoto kurzu. Prostředí
v klubu seniorů bylo vyhovující, nechyběly ani žíněnky a další pomůcky.
Když cyklus, tak musí mít své pokračování. A věřte, že opravdu lze
do něho zařadit i nadcházející zářijový kurz pro seniory na počítačích.
Zájem je obrovský, a tak se bude „nastavovat“ ještě další část kurzu,
aby měli možnost se seznámit s PC i náhradníci, tedy všichni zájemci.
Nechceme jen nečinně sedět doma a sledovat dění kolem nás. Chceme se aktivně zapojit do života města, vzdělávat se a poznávat. Nikdy
není pozdě, chce to jen snahu a také podporu od těch mladších.
Díky pochopení a vstřícnosti vedení Hasičského sboru České hasičské
jednoty Kostelec nad Orlicí, jmenovitě veliteli jednotky Tomáši Sršňovi
a starostovi sboru Janu Vodičkovi ml., se uskuteční pro seniory našeho města v úterý 15. 09. v 10:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
V průběhu dvou hodin budete mít možnost si prohlédnout technické
vybavení sboru, seznámit se s celkovou činnosti hasičů, třeba stupněm
vyhlášeného poplachu, se zásahy nejen u ohně apod. A máme přislíbenu i mimořádnou příležitost navštívit a občerstvit se U FLORIÁNA.
Všichni, kteří chtějí navštívit prostory hasičského sboru, tedy mohou.
A jen tak na okraj. Víte, že v příštím roce oslaví 145 let od svého založení? První hasičské cvičení se konalo 16. 08. 1871 na zahradě pivovaru.
Za léta své činnosti si postupně vychovali nástupce, a to i díky rodinné
tradici. Ti nejmenší z řad hasičů v současnosti dosahují na soutěžích
přední místa a jejich zájem jen potvrzuje, že v tradici hasičů si vzorově
vychovávají své nástupce. Vážíme si činnosti celého hasičského sboru,
a tak vítáme příležitost seznámit se alespoň částečně s jejich činností.
Za výbor i členy klubu seniorů PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu

Obdivují ji cizinci, pro nás je to stověžatá, tolik milovaná PRAHA. V září
ji navštívíme se zájezdem nejen členů klubu, který iniciovala členka
výboru klubu paní Marie Sajdlová. Dala podnět uspořádat plavbu
po Vltavě, a tak nechyběl i další nápad: navštívit historií „opředený“
Vyšehrad a obdivovat zajímavou přírodu ve středu Prahy v Botanické
zahradě UK, Přírodovědecké fakulty.
Skutečně se budeme pohybovat ve středu města a dokonce i na loď
nastoupíme nedaleko, na Dvořákově nábřeží. Vše jsme prokonzultovali
s odborníky známého turistického časopisu KAM po Česku, šéfredaktorem Luďkem Sládkem a produkční Zdeňkou Kubátovou. Musel se sladit čas a při sestavování programu jsme dbali na to, aby nebyly velké
přesuny po Praze. Také průvodce Vyšehradem nám doporučili v Informačním středisku Špička na Vyšehradě a potvrdila nám to i odbornice
z NKP (Národních kulturních památek Vyšehrad). Při zajišťování programu jsme se setkali vždy jen se vstřícným jednáním. Na závěr programu
Lodě, parníky Praha nám zajistí hodinovou jízdu po Vltavě, abychom
tentokrát obdivovali nejznámější kulturní památky přímo z vody.
Samozřejmě jsme také zadali místa v restauraci na oběd, 5 minut
od náměstí Míru, nově otevřenou KNAJPU, v Londýnské ulici. Budeme
se tedy „jen“ pohybovat po Královských Vinohradech, jedné z nejmalebnějších části Prahy. Autobusovou dopravu jsme opět volili
s osvědčenou firmou AUDIS Bus s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
Zbývá jen uvést datum zájezdu: čtvrtek 10. 09., odjezd z parkoviště
u kostela sv. Jiří v 06:00 hodin. Zájezd zajistila a vede PhDr. M. Nováková. Prodej byl zahájen 18. 08. a nám nezbývá než si přát příjemné
počasí a zážitky, na které budeme rádi vzpomínat.
Bližší informace ve vývěsní skříňce klubu seniorů u Železářství U Jahodů a na webových stránkách klubu. Zájezd je už obsazen.
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu seniorů

KLUB SENIORŮ POHODA
Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel. č. 773 781 172
E-mail: klubseniorpohoda@seznam.cz
www.klub-duchodcu-pohoda.webnode.cz
www.kostelecno.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

P ečo vate lská služba
Královéhradecký kraj připravil vzdělávací program pro
seniory s názvem „Nedejte
se“, který financovalo Ministerstvo vnitra. Program se
uskutečnil 09. 07. v Domě
s pečovatelskou službou
a zúčastnilo se ho 14 klientů
pečovatelské služby.
Cílem bylo účastníkům přiblížit rizika prodejních akcí, podomního a pouličního prodeje. Účastníkům bylo na základě divadelního představení ukázáno, jaké nátlakové
techniky na ně podvodníci uplatňují. Taktéž jim bylo vysvětleno, jak
mají v daných situacích reagovat. V rámci programu vystoupili herci
z Divadla Jesličky, psycholožka a policista. Program začal jako normální předváděcí akce. Účastníci nevěděli, co se děje, a někteří chtěli odejít. Což bylo účelem programu. Paní psycholožka velmi chválila naše
účastníky, že se jen tak „nedají“.
Program trval 3 hodiny a účastníci obdrželi drobné občerstvení a pití.
Od účastníků jsem se dozvěděla, že byl pro ně program velmi zajímavý a především poučný.

Foto: M. Rýdel

Klub seniorů POHODA Kostelec nad Orlicí
pořádá v rámci cyklu besed, kurzů, exkurzí

„NEDÁME SE“
DEN OTEVŘENÝCH dveří PRO SENIORY
Úterý 15. 09. v době od 10:00 do 12:00 hodin,
prostory hasičské zbrojnice Kostelec nad Orlicí – město.
Průvodci: Tomáš Sršeň – velitel výjezdové jednotky,
Jan Vodička ml. – starosta sboru.
Pro občerstvení účastníků bude otevřena sezónní restaurace
„U FLORIÁNA“.

Foto: archiv Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
Mgr. Jana Ribárová, vedoucí pečovatelské služby

9

Sbor dobrovolných hasičů České hasičské jednoty
Kostelec nad Orlicí – město
pro školní rok 2015 – 2016 zřizuje

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Hasičský kroužek mládeže

Z á s ah y j e d n o tk y
sboru dobrovolných hasičů
12. 08. Požár traktoru – Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána na požár traktoru do obce Čermná nad Orlicí.
Po příjezdu na místo události, byl požár lokalizován. Naše jednotka
byla ponechána na místě události jako záloha.
12. 08. Sepnutí EPS čidla – Kostelec nad Orlicí
Sepnutí čidla EPS (elektrická požární signalizace). Na místě proveden
průzkum, požár se nepotvrdil, jednalo se o planý poplach.
11. 08. Požár strniště – Libel
Jednotka byla povolána na požár strniště do obce Libel. Při příjezdu
na místě již zasahovala jednotka z požární stanice Rychnov nad Kněžnou a jednotka sboru dobrovolných hasičů Častolovice. Naše jednotka provedla doplnění vody z jedné cisternové automobilové stříkačky
a druhá zůstala na místě v záloze.
07. 08. Požár strniště – Kostelecká Lhota
Jednotka byla povolána
na požár obilí na poli o nahlášeném rozměru 20 x 20 m.
Po příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno, že se
požár velmi rychle šíří. Nasadili jsme útočné proudy C
a lafetové proudnice z obou
cisteren. Následně byla využita zemědělská technika
na obsekání obilí kolem požářiště a zaorání strniště. Dále jsme zřídili stanoviště pro doplňování vody do cisteren na nedalekém rybníce
za pomocí AS 16 IFA a plovoucích čerpadel. Spolupráce s jednotkami
požární ochrany, Policií ČR a Zopos Přestavlky.

Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají v pondělí v době od 17:00 do 18:00 v prostorách hasičské
zbrojnice – Příkopy čp. 267, Kostelec nad Orlicí.
V jarních a letních měsících jsou většinou schůzky
prodloužené do 19 hodin a konají se v okolí hasičské
zbrojnice.
Podmínky členství:
Kroužek je určen pro děti ve věku 6 – 13 let. Příspěvek na činnost
kroužku je 400 Kč na školní rok. V ceně je zahrnuto pojištění každého člena.
Náplň činnosti: hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových členů sboru dobrovolných
hasičů. Osvojování tábornických dovedností např. uzlování, orientace v přírodě, práce s mapou, ale i základy zdravovědy a poskytování
první pomoci.
V kolektivu jsou děti vedeny také ke kladnému a šetrnému přístupu
k přírodě, její ochraně i využívání. Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Rádi bychom se zapojili do soutěžní hry Plamen.
Kolektiv vedoucích kroužku hasičské mládeže:
Jaroslav Otčenášek, Míša a Honza Vodičkovi, Ing. Lenka Vodáková a Jaroslav Lipenský.
Zájemci se mohou hlásit osobně každé pondělí, nejdříve však od 07.
09. od 17:00 přímo v hasičské zbrojnici. Přihlášky je možné si vyzvednout nebo se přijít podívat na setkání dětí v průběhu celého měsíce září 2015. Více informací a kontakty naleznete na internetových
stránkách http://hasici.kostelecno.cz.
Michaela Vodičková, za kolektiv vedoucích kroužku

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

Prodej ze dvora
kravské mléko

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Foto: Müller Lukáš

24. 07.
24. 07.
23. 07.
22. 07.
11. 07.
08. 07.
08. 07.
07. 07.
04. 07.
03. 07.
01. 07.
27. 06.
27. 06.
20. 06.
14. 06.
11. 06.

Požár hnojiště – Synkov
Požár osobního vozidla – Kostelec nad Orlicí
Únik hydraulického oleje na komunikaci – Borovnice
Požár izolace zásobníku na asfalt – Doudleby nad Orlicí
Dopravní nehoda osobního vozidla v příkopě – Častolovice
Dopravní nehoda nákladního vozidla – Přestavlky
Odstranění spadlých stromů na komunikaci
Kostelec nad Orlicí
Požár strniště – Petrovičky
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Lípa nad Orlicí
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Záměl
Dopravní nehoda osobního vozidla – Kostelec nad Orlicí
Otevření dveří rodinného domu – Kostelec nad Orlicí
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Častolovice
Nouzové otevření dveří – Kostelec nad Orlicí
Odstranění stromu hrozící pádem na budovu
Kostelec nad Orlicí
Dopravní nehoda tří osobních vozidel
Rybná nad Zdobnicí – Helvíkovice

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

Tipy na nejzajímavější akce v září 2015:

RTIC
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

O T E V Í R A C Í D OBA:
ČERVEN – ZÁŘÍ
po – pá: 08:00 – 17:00
sobota: 09:00 – 13:00

S l u žb y
Informační centrum nabízí tyto služby: poskytování informací o regionu, dopravě, kulturních událostech, turistických cílech, možnostech
ubytování apod. Občané i návštěvníci města mohou také využít připojení k internetu, kopírování, skenování, laminování či předprodej
vstupenek. Naleznete u nás QR kód pro hru GEOFUN, mapky města
a okolí či aktuální informační materiály ke společenským, turistickým
a kulturním akcím a cílům ve městě a jeho okolí.
V centru lze nalézt také nabídku turistických suvenýrů a regionálních
výrobků. Aktuálně si přijďte prohlédnout či zakoupit např. keramiku
a koberečky ze Sdružení Neratov, Frolíkovu kávu či šperky, obrazy
a ručně malované upomínkové předměty klientů a pracovníků obecně prospěšné společnosti Helpion, o.p.s. (viz. foto). V RTIC získáte také
informace o činnosti a aktivitách neziskových organizací působících
kolem nás.

RETRO VÝSTAVA – 01. 09. – 29. 09. v Klubu seniorů Pohoda v Kostelci
nad Orlicí.
V. SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU – 05. 09. od 14:00 hodin.
Andrea Tögel Kalivodová – 11. 09. od 20:00 hodin, Nový zámek.
Posvícenský desetiboj – 12. 09. od 08:30 hodin, Kostelec nad Orlicí
na víceúčelovém hřišti, za Sokolovnou.
Kostelecké posvícení, aneb Jezme, pijme, bavme se – 12. 09.
od 10:00 do 22:00 hodin, Palackého náměstí.
Kostelecký multižánrový hudební festival 2015 – 11. 09. – 13. 09.
2015.
Rychnovská osmička – již 57. ročník mezinárodního festivalu amatérského filmu. Přehlídka se koná 18. – 20. 09. ve filmovém klubu v Rychnově nad Kněžnou.
ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM, 13 (NE) POKOJŮ KOSTELECKÉHO ZÁMKU
– výstava potrvá do 25. 10.
Simona Kalousková

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

c

Vladimír Komárek

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Foto: K. Slezáková

Pro čtenáře a sběratele knih či publikací s tématikou našeho i okolních
regionů nabízíme nejnovější vydání knihy pana Jindřicha Vanického
o poutním místě Homol a publikaci Ing. arch. Vladimíra Rozehnala
s názvem „Města Pardubického kraje“. V nabídce naleznete i skvěle ilustrovanou „Černou kroniku posla z Podhoří“ plnou smutných
i úsměvných „soudniček“ a malých příběhů lidí, kteří chodili stejnými
cestami, kterými dnes chodíme my, i když v dobách dávno minulých.
Připomínáme také výpravnou knihu o Častolovicích, Orlickou kuchařku, Album starých pohlednic Orlických hor a Podorlicka a mnohé další
zajímavé tituly.
Praktická informace: společnost Audis Bus, s.r.o. – vydala nový jízdní
řád s platností od 01. 09. 2015, informace o dopravním spojení a možnost vytištění jízdního řádu nabízíme u nás v RTIC.
V současné době pracujeme na rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb
informačního centra a prosíme občany, aby nám „dali vědět“, jaké služby by si v „íčku“ přáli, jelikož určitě nepřijdeme na všechno. Své představy a nápady můžete anonymně vhodit do krabice, která je pro tyto
účely připravena v centru, nebo nám je říci osobně. Další možností
komunikace s námi je e-mail (rtic@kostelecno.cz). Vaše tipy budeme
sbírat do konce září, o výsledcích budeme čtenáře informovat.
Na závěr si dovolujeme upozornit na projekt královéhradecké a pardubické policie, v jehož rámci vznikne 14 videí, jejichž společným tématem je prevence kriminality a negativních jevů společnosti. Videa
jsou zaměřena na nejrůznější situace, např. trestná činnost páchaná
na seniorech, rizika na internetu, vloupání do motorových vozidel
a další. Všechny video spoty je možné zhlédnout v prostorách centra,
a to od 01. 09. 2015.
Těšíme se na vaši návštěvu.

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po
St
Čt

Po
St
Pá

8:00 – 17:30
7:00 – 17:30
8:00 – 17:00

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

Výstava
Stoly spisovatelů
Městská knihovna zve všechny,
nejen čtenáře knihovny, na výstavu Stoly spisovatelů, kterou
připravila Společnost přátel
PEN klubu spolu s Petrem Kotykem. Putovní výstava se vydala
na pouť českými knihovnami,
školami a literárními kavárnami v roce 2008. Iniciátor celého
cyklu fotografií, básník, překladatel a publicista Petr Borkovec
oslovil Petra Kotyka, který celou
Foto: stůl Petra Borkovce
výstavu nafotil, již před Vánoci
roku 2005 v knihkupectví Fišer ve věci nově připravovaného časopisu.
Jak Petr Kotyk píše: „S obavami jsem začal postupně fotit, měl jsem
velký ostych z narušování soukromí autorů.“ V Rukopisu číslo 1 na jaře
roku 2006 byly otištěny fotografie stolů Josefa Hiršala, Václava Jamka, Karla Šiktance, Jáchyma Topola, Ludvíka Vaculíka a Jana Vladislava
s citlivým průvodním slovem Petra Hrušky. Na podzim roku 2006 v souvislosti s přípravou pražské Noci poezie 2007, kterou pořádala Česká
centra ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví Praha, byla
Petru Kotykovi nabídnuta možnost vystavit větší ukázku z cyklu Stoly spisovatelů. Ta zahrnuje stoly Michala Ajvaze, Jana Balabána, Petra
Borkovce, Terezy Boučkové, Zuzany Brabcové, Antonína Brouska, Miloše Doležala, Violy Fischerové, Petra Halmaye, Zbyňka Hejdy, Daniely
Hodrové, Petra Hrušky, Věry Jirousové, Emila Juliše, Alexandra Klimen-
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ta, Petra Krále, Jiřího Kratochvila, Edy Kriseové, Ludvíka Kundery, Ivana
Matouška, Přemysla Ruta, Pavla Šruta, Karla Švestky a Václava Vokolka.
Její rozšířenou podobu připravila v roce 2008 Společnost přátel PEN
klubu. Přibyly stoly Ivana Klímy, Jiřího Stránského a Jiřího Dědečka prezidentů Českého centra PEN klubu od roku 1990.
Výstavu si můžete prohlédnout do konce září 2015.

Tip na dárek
Černá kronika posla z Podhoří 1886 – 1916
Čtete rádi v novinách černou kroniku? Jestli ano, tak právě pro vás jsou určeny skoro
100 let staré zprávy z novin Posel z Podhoří.
Vybrala a k sepsání je připravila knihovnice
z Městské knihovny v Ústí nad Orlicí paní
Alena Janková. Originálními ilustracemi knihu Černá kronika Posla z Podhoří 1886
–1916 vyzdobil ilustrátor Jaromír František
Palme řečený Fumas. Knihu vydala Městská knihovna v Kostelci nad
Orlicí za finanční podpory grantu města Kostelec nad Orlicí. Přijďte
si ji prohlédnout a případně i zakoupit do knihovny (Krupkova 1154)
nebo vám ji můžeme zaslat na dobírku (cena knihy 100 Kč + dobírka
100 Kč).
Neváhejte!
www.biblio.cz, knihovna@biblio.cz, 494 321 430, 724 733 940
Připravujeme na říjen v rámci Maratonu čtení besedu se spisovatelem Jiřím Padevětem a spisovatelkou Martinou Drijverovou.

Třešničkou na dortu pro všechny rodiče bylo páteční vystoupení našich malých tanečnic a předvedení hawajského či scénického tance,
baletu a závěrečná vlastní choreografie mažoretkové skladby všech
17 děvčat.
Celý program na tomto tanečním táboře byl velice dobře naplánován
a zorganizován, a proto bych tímto ráda poděkovala hlavní vedoucí
tábora paní Martině Kuličkové a jejímu týmu milých a šikovných asistentek.
Z tváří rodičů a dětí byla vidět naprostá spokojenost, a tak věříme, že
se DDM podaří tuto akci uskutečnit i příští rok.
Děkujeme a těšíme se!
Za spokojené rodiče L. Mikysová

Další úspě ch Skale ckých hasič ů
Na 24. setkání Kostelců v Kostelci na Hané
se v netradiční hasičské soutěži, které se
zúčastnilo celkem 8 družstev, se družstvo
SDH Skála „A“ ve složení: Pavel Martinec,
Jan Martinec, Jaroslav Blažek, Petra Sejkorová, Božena Bolehovská a Lenka Pavlíková
umístilo na krásném 2. místě.
Družstvo SDH Skála „B“ ve složení: Karel
Hernych, Milan Navrátil, Jindřich Hostinský, Jan Hostinský, Bohumír Dobeš a Karel
Malátek na 6. místě.

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 – 08:00
Čtvrtek, pátek – 18:00
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz
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
Pastorační asistentka Petra Šenková
Bližší informace na vývěsce.
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.

NEUNIKLO NÁM
P oděk o v á n í

Foto: archiv Skaleckých hasičů
P. Martinec

J e de me pro Svě tlušku
V Kostelci nad Orlicí v úterý 12. 08. odstartovala
další etapa projektu „Jedeme pro Světlušku“.
Na speciální tandemové trojkolo nasedl nevidomý cyklista, jeho doprovod a hostující VIP cyklista, kterým byl bývalý hokejista Jiří Hrdina.
Během prázdnin posádka ujela v 50 etapách přes 1000 km a navštívila
deset krajů České republiky.
„Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.
Jde o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který je
založený na solidaritě a dobré vůli lidí. Projekt ‚Jedeme pro Světlušku‘ je
pak další možností, jak upozornit na problematiku lidí se zrakovým postižením a jak jim pomoci. Podobné akce naplňují další rozměr poslání
Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média a respektované instituce,“
uvedl generální ředitel Peter Duhan.

Děkuji všem členům LTC Kostelec nad Orlicí za to, že se mnou tak dlouhou dobu mého správcování na tenisových kurtech vydrželi. Zvláště děkuji novým členům výboru, a to Tomáši Altovi a Jiřímu Márovi
za vzornou spolupráci během mého působení.
Vladimír Kovaříček

P oděk o v á n í D DM K os t elec n ad Orlicí
za tan e č n í t á b or
Naše dcera se ve dnech 10. – 14. 08. zúčastnila příměstského tanečního tábora pořádaného DDM Kostelec nad Orlicí. Tento tábor byl letos
v nabídce táborů poprvé, a protože je naše dcera mažoretka a ráda
tančí, na tábor jsme ji hned přihlásili.
Spolu s dalšími holčičkami ve věku od 7 do 12 let tak ochutnaly základní prvky baletu, scénického a irského tance a samozřejmě tolik
oblíbeného mažoretkového sportu. Odpoledne si malé tábornice
zpříjemňovaly vycházkou a osvěžením v řece anebo vytvářely výrobky v „tvořivé dílničce“.
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Foto: Š. Slezáková
Š. Slezáková
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RETRO

V Ý S T A V A

01. 09. – 29. 09. 2015

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

dlouho. Nejvíce času bylo vynaloženo na sběr a třídění. A to jak tiskových materiálů a nashromážděných předmětů, tak, aby tvořily vždy
charakteristickou skupinu, nebo období. Navzdory velkému množství
předmětů a materiálů z doby dávno minulé však nebylo v našich silách všechny zapůjčené exponáty vystavit.
A jaký je další cíl výstavy?
Doufám, že pro řadu z příchozích budou vystavené předměty notoricky známé a návštěva tak pro ně bude představovat výlet do vlastní
minulosti. Současně tímto moc děkuji všem, kteří ochotně zapůjčili
svoje „poklady“ pro výstavu.
Je skvělé, že klub seniorů ožívá i díky výstavám, pořádaným městem,
jmenovitě Šárkou Slezákovou. Zajímá se o ně široká veřejnost a o to
nám vlastně jde, vítáme každou možnost zapojit se do dění ve městě. Proto si vážíme každého impulzu a možnosti „být při tom“. Osobně děkuji Šárce Slezákové nejen za upřímný rozhovor, ale i celoroční
kontakt a spolupráci, vzorové vedení webových stránek klubu, všeho
si opravdu vážím.
PhDr. Miroslava Nováková, vedoucí Klubu seniorů POHODA

„Hračky jsem milovala jako každé dítě, a proto bych ráda v budoucnu připravila i další výstavu, která by byla věnována právě dětem“.
„Dalo se tam ulehnout do voňavého sena prohlížet si staré poklady, nebo
střešním okénkem pozorovat svět tam dole“.

Výstava otevřena:
Úterý
01. 09.
02. 09.
08. 09.
15. 09.
29. 09.

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

–
–
–
–
–

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Pátek
04. 09.
18. 09.
25. 09.
Sobota
12. 09.

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí (u chrámu sv. Jiří)
Srdečně Vás zveme k návštěvě!

V Kostelci najdete retro, které pohladí po těle i duši a „zavoní“
dětstvím.
Kostelec nad Orlicí – Asi každý se ve vzpomínkách rád vrací k věcem
a předmětům, které ho obklopovaly, když byl malý. A mnozí si při jejich
pohmatu vybaví ty krásné chvíle dětství a vůni bezstarostných časů.
Pokud však takové věci nevlastníte a přesto se chcete opět v myšlenkách vrátit do retro času, neměla by vám ujít Retro výstava, kterou
pro vás připravil kostelecký Klub seniorů Pohoda pod taktovkou Šárky
Slezákové z místní radnice.
Právě ona stojí za myšlenkou návratu v čase skrze věci každodenní
a přitom již mnohdy zapomenuté.
V Klubu máte za sebou již dvě zajímavé výstavy fotografií. Co vás
vedlo pustit se do tohoto projektu?
Začátkem roku jsem četla zajímavý článek o Muzeu NDR v Berlíně
a stejně zaměřeného muzea v Drážďanech. Napadlo mě připravit malou samostatnou výstavu i u nás v Kostelci, která by se nesla v obdobném duchu.
Jak místní vaši ideu přijali? Byl zájem?
Nejprve jsem zkusila na jedné z besed v Klubu senioru Pohoda seznámit s nápadem uspořádat Retro výstavu jeho členy. Reakce byly
kladné a lidé pak sami od sebe začali nosit nejrůznější exponáty, jako
jsou hračky, domácí spotřebiče, noviny, ale i části oblečení a doplňky.
A které věci vzpomínáte ráda vy? Jsou to „jen“ hračky?
Asi to bude na jiné téma, ale já vzpomínám na své nejoblíbenější místo v babiččině domě, kterým byla půda. Líbilo se mi zaprášené harampádí, záhadné skrýše, ale také ticho a zvláštní světlo. Dalo se tam
ulehnout do voňavého sena prohlížet si staré poklady, nebo střešním
okénkem pozorovat svět tam dole.
A co milovaná hračka. Na kterou nejraději vzpomínáte?
Jednoznačně Mončičák. Když se zamyslím, tak šlo o plyšové zvířátko,
ale netuším jakého druhu. Dal se koupit pouze v Tuzexu, ale později
i v běžných obchodech. Původně byl hnědé barvy, ale posléze se objevil i ve světlomodrém, bílém, růžovém i žlutém provedení. Bohužel
ho už nemám. Hračky jsem milovala jako každé dítě ,a proto bych ráda
v budoucnu připravila i další výstavu, která by byla věnována právě
dětem, a to pravděpodobně pod názvem: Cesta do pohádky.
Jak dlouho trvala příprava výstavních panelů? A je něco, co vám
chybí a ráda byste tím „snem“ ještě výstavu doplnila?
Jak se začal blížit čas výstavy, vše dostalo vyšší obrátky a najednou začaly přibývat předměty a i velké množství fotografií. Když si uvědomíme, jak a při jakých příležitostech dříve fotografie vznikaly a že každá
z nich měla své kouzlo, bylo to opravdu těžké vybrat jen pár z nich,
které jsou vystaveny. Samotná příprava výstavních panelů netrvala

Š. Slezáková

SK RABŠTEJN

Aktuáln ě z Rabšte jna
– Letošní horké léto zvalo k návštěvě Letního kina
Rabštejn. Příjemnou atmosféru zelené oázy
v centru města včetně výborného počasí s námi
prožilo mnoho diváků. Děkuji všem návštěvníkům za hojnou účast
a příští rok v letním kině opět NA SHLEDANOU!
– Po velkém úspěchu filmu Domácí péče v letním kině ho zařazujeme
znovu do programu na září. Bolek Polívka se svou filmovou manželkou Alenou Mihulkovou pije každé ráno „panáka z prkénka“ – víte,
že máte tuto možnosti i v baru na Rabštejně?
– Od září opět promítáme ﬁlmy v E-cinema na sále Rabštejna. Díky nabídce ﬁlmových distributorů se podařilo zařídit do programu několik ﬁlmů,
které jsou krátce po premiéře. Ani dětský ﬁlmový divák nebude ošizen.
Pravidelně dvě nedělní odpoledne v měsíci budou patřit právě jim.
– Stále je v prodeji abonmá na divadelní sezónu 2015/16. Více
informací o výhodném předplatném získáte na našich webových
stránkách nebo osobně v divadelní kavárně SK Rabštejn.
– Rabštejn myslí na návštěvníka. Proto dva prázdninové měsíce mimo
jiné patřily opravám, drobným úpravám, malování a zlepšením interiéru kulturního domu. Máme radost, že se nám podařila i generální
oprava schůdků ze sálu na jeviště pro bezpečnou chůzi.

Taneční pro mládež 2015 – začínáme!
Jak je již dlouhou tradicí Rabštejna, i nyní v září začíná
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Letošní kurz opět povede taneční mistr Mgr. Josef Solár
s Mgr. Klárou Solárovou.
Každou sobotu se ku radosti své, svých maminek a svých
nejbližších budou mladí frekventanti scházet na lekce,
některé z nich prodloužené, jiné tématické. Jednou nám zazní opravdová živá kapela, jindy si zase připravíme dárečky pro své taneční
partnery/partnerky. Z každé lekce si odnesou nové poznatky a přiučí
se něco nového.
Zahájení bude v sobotu 05. 09. v 19:00 na sále Rabštejna. Všechny
lekce jsou veřejně přístupné.
Celý kurz bude tradičně zakončen slavnostním Věnečkem v sokolovně
v plesovém odění, coby oﬁciálním vstupem frekventantů do společnosti.
Samozřejmě, i tento rok bude navazovat pokračovací kurz pro taneční páry, které již základními tanečními pro mládež prošli. Pokračovací
kurz bude určen jak pro letošní frekventanty, tak pro všechny ostatní.

Tan čírny na Rabšte jně
Taneční buňky nenaleznou na Rabštejně nikdy klid. Proč? Odpověď je
jednoduchá. V rytmu tance budeme plout po parketu na pravidelných
tančírnách! Příjemný podvečer s taneční atmosférou je určen všem
milovníkům tance bez rozdílu věku, zkušeností a tanečních dovedností. Tančíme společenské tance (waltz, jive, valčík, cha-cha, …), ačkoli
občas se do playlistu zatoulá i country, ptáček či čtverylka! Tančírna
bude zařazena do programu každý měsíc.
Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky!
V září se na můžete těšit na tančírnu v pátek 25. 09. v 19:00.
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P ohy b o v é a k t iv i t y n a R ab št ej ně
Jóga
Zkusme spojit tělo i mysl do jediného celku. Skvělou cestou jest cvičení
jógy.
S počátkem dalšího školního roku začne i pravidelné cvičení duševní
i fyzické stránky těla. Lekce povede zkušený jogín Jan Dlabal. Čas zůstává nezměněn, tj. v pondělí od 19:00.
Pilates
Chcete si vytvarovat postavu? Opticky zeštíhlet?
Či se zbavit bolestí zad? Pak přijďte na cvičení Pilates. Je to cvičební program, který slučuje prvky
rehabilitačního cvičení a východních cvičebních
technik jako je joga, tai-chi, chi-kung, atd. My
Vám nabízíme možnost pravidelného cvičení
pod vedením Natálie Bekové. Zahájen bude ve čtvrtek 10. září bezplatnou úvodní lekcí. V 18:00 pro začátečníky, v 19:00 pro pokročilé. S sebou karimatku a sportovní oblečení.
Street dance-hip hop pro nejmenší
Potřebujete dostat energii z dětí zábavnou formou? Chcete, aby si užily zábavu? Pro děti ve věku od 5 – 9 let je na Rabštejně připravena
výuka moderního tance ve stylu street dance-hip hop! Odpoledne
nabitá tancem a energickou hudbou lektorka Eliška, která aktivně tančí ve street dance crew T-Bass v Hradci Králové. Průběžně v roce budete moci vidět své ratolesti na několika vystoupeních. Tančit se bude
v sále na Rabštejně. Zápis dětí na výuku Street Dance pro nejmenší
proběhne ve středu 09. 09. a 16. 09. vždy 15:00 – 17:00 v kavárně
Rabštejn (vchod z Palackého náměstí).

K řest k n i h y L ad i slav a Miček a
Ladislav Miček je autorem již dvou úspěšných historických románů z období 30 leté
L a d i s l av M i ček
války. Oba romány na sebe volně navazují.
První se jmenoval Smrt panského písaře
a druhý Hledání Čtyřokého. Nyní k nim přiPoslední
bývá třetí do trilogie.
haltýř
Tento historický román s detektivní zápletkou zavede čtenáře do doby Albrechta
z Valdštejna. Podplukovník Pavel Bláha, vedoucí zvláštní vojenské kanceláře, obdrží
od vévody dopis, v němž mimo jiné stojí:
Detektivní příběh
z doby třicetileté války
„Přeji si, abyste dohlédl na to, jak regent Taxis organizuje těžbu stříbra a železné rudy
na všech mých panstvích. Dále pánovi ukládám pilně se zabývat možností hledání drahokamů na území celého vévodství.“
Během plnění tohoto úkolu se Pavel Bláha a jeho lidé zapojí do vyšetřování vraždy pražských kupců, ke které došlo v Českém Dubu.
Je tomu přesně rok, co se na Rabštejně křtila kniha spisovatele, který
řadu let působí v Kostelci nad Orlicí v pozici učitele na místní střední
škole. Tehdy slíbil, že se hned pustí dalšího psaní. A výsledek? Nová
kniha je tu. Nese název „Poslední haltýř“.
Pokud byste rádi věděli, co to ten „haltýř“ je, tak mi dovolte, abych
Vás pozvala na slavnostní křest knihy, který proběhne na Rabštejně,
ve středu 30. 10. od 17:30.
Během příjemného podvečera se v poutavém vyprávění dozvíte mnoho zajímavostí. Nejen o vzniku knihy, ale též o reáliích zmíněné doby.
Součástí večera bude i autogramiáda autora. Jste srdečně zváni!
L.Miček-Posledni haltyr-obalka-OK.indd 1

17.8.2015 12:55:54

D iva d l o ž i j e ! – S ez ón a 2015/16
V prázdninovém čísle Zpravodaje jsem slíbila, že v září Vás ve stručnosti seznámím s obsahem divadelní sezóny na Rabštejně 2015/16.
Co nás čeká v úvodu?
Pravidelně zveme na zahájení divadelní sezóny vynikající hudebníky.
Jsme velice rádi, že letos naše pozvání přijalo skvělé hudební uskupení HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU. Tato skupina s vysokým interpretačním a autorským potenciálem se pohybuje na hranici lidové písně,
world music a ethno. Kdo slyšel jejich interpretace afrických písní
na evropské nástroje a moravské lidovky s australskou didgeridoo, mi
jistě dá zapravdu.
Říjen 2015
Na konci října první představení na Rabštejně uvede
divadelní společnost Háta
Praha. Komedie s velmi
trefným názvem Do ložnice
vstupujte jednotlivě se točí
kolem jedné velké postele,
která však bude protagonistům velmi těsná. O dobrou
zábavu se postarají Lukáš
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Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková a další
známé herecké osobnosti ze skupiny Olgy Želenské-Drápalové.
Listopad 2015
Kvalitních divadelních komedií na středověké téma je jako šafránu.
Mezi jednu z nich patří Příběh jednoho hradu divadelní společnosti
Karla Soukupa. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné
době na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování. Hrají Veronika Nová, Lukáš Langmajer, Ernesto Čekan, Anna Kulovaná a další.

Leden 2016
V povánočním čase přijde na řadu jeden nefalšovaný herecký koncert
Simony Stašové. Její one-woman show s názvem Shirley Valentine
měla již více než 400 repríz (a téměř vždy vyprodáno)! Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny
a manželka počestného občana, už dávno není. Snad proto podlehne
návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede
na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka.
Únor 2016
Komedie RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ je
o tom, co se všechno stane, když bývalá
milenka přijede za svým bývalým milencem přímo z pohřbu svého manžela.
Co se stane se vztahem, který měl čtyřicet let pauzu? Věřím, že náročného kosteleckého diváka jistě zaujme ztvárnění
jednotlivých rolí, ve kterých se na rabštejnských prknech poprvé představí
přední herci slovenské divadelní scény
a to Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan Kňažko.
Březen 2016
Tři příběhy, ač velice směšné, avšak plné lidského porozumění. Tyto
příběhy se mohou stát každému z nás a každý je řeší svým vlastním
způsobem. V představení Víš přece, že neslyším, když teče voda uvidíte vynikající herce v čele s Petrem Nárožným, Václavem Vydrou,
Libuší Švormovou a Naďou Konvalinkovou.
Duben 2016
Posledním divadelním představením sezóny bude hra od Divadla Litvínov, (naposledy se jim v Kostelci na Rabštejně dostalo ovací ve stoje
v představení Klára 3847). Zápletka hry s názvem Něžné dámy se točí
kolem dvou chudých herců, kterým osud do cesty postaví šanci získat
nevídané bohatství. Hrají Pavel Nový, Jan Révai, Petr Erlitz, Lenka
Lavičková a další.
I letošní ucelenou divadelní sezónu zakončíme zábavným pořadem.
Před létem k nám přijede oblíbený moderátor a bavič KAREL ŠÍP a věřím, že o zábavu bude dobře postaráno.
V současné době je stále možnost zakoupení abonmá na divadelní
sezónu 2015/16 (též ve formě dárkového poukazu). Zmiňované předplatné zahrnuje spoustu výhod – více na www.skrabstejn.cz.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

Mgr. Veronika Klašková, advokátka
Tyršova 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 604 136 548
e-mail: klaskova-advokat@seznam.cz

Poskytování právních služeb ve všech oblastech práva
(sepisování a revize smluv, zastupování v soudním Ĝízení,
vymáhání pohledávek apod.).
Trvalá spolupráce s JUDr. Vlastimilem Marhanem, advokátem.

NOVÝ ZÁMEK

P ozv á n k a n a zář í
Výstava Zámecké imaginárium otevřena až
do 25. 10.
Nenechte si ujít jedinečnou výstavu Zámecké
imaginárium – 13 (ne)pokojů kosteleckého
zámku, kterou jen za dva prázdninové měsíce navštívilo více než 3000
malých i velkých návštěvníků ze všech koutů republiky a to někteří
z nich, opakovaně.
Tři kamiony divadelních kulis a předmětů z různých představení divadla Bratří Formanů, různorodých loutek, pohyblivých hraček, textilních objektů, fotografií a obrázků zaplnily pod vedením Matěje
Formana celou Galerii Kinský a proměnily ji v úžasný imaginární svět
komediantů, loutkářů, malířů a cirkusových tanečnic. Projedete se
na lodi, seznámíte se s různými obludárními postavami, nahlédnete
do světa hybohledů a kukostrojů, užijete si pohyblivé hračky i loutky
a k tomu všemu se pobavíte veselými obrázky. Určitě neminete
lovecký salonek a až vás budou
bolet nohy, zalehnete na peřinu a odpočinete si. Ale hlavně si
můžete, skoro na všechno, sáhnout a sami rozpohybovat.
Na závěr si v pokladně můžete
zakoupit drobné suvenýry vztahující se k výstavě a také knihy
s ilustracemi Matěje Formana,
Jiří Stránský
které napsal český spisovatel
Jiří Stránský (mimo jiné autor
Zdivočelé země), který je také
duchovním otcem celé výstavy.
V září máme otevřeno denně
kromě pondělí a v říjnu ještě
o víkendech. Vstupné do galerie stojí děti, babičky a dědečky
50 Kč. Rodiče a ostatní dospělí zaplatí 70 Kč a k tomu ještě
všichni dostanete 10% slevu
Matěj Forman
na konzumaci v kavárně! Děti
Foto: archív zámku
do 6 let mají vstup zdarma.

Z a hu d b o u n a z ám ek
5. jubilejní Swingový festival na zámku
Přijďte v sobotu 05. 09. do areálu zámku na další ročník swingového
festivalu. Ve 14:00 ho zahájí vamberecká Pružná těla svými swingovými standardy a následně Vám swing, latin, jazz rock, funk i fusion
nabídnou náchodští Jazz Generation. Sobotní odpoledne zakončí vystoupení kapely Down Beat Dixieland Band z Jeseníku. Občerstvení
i zábava pro děti jsou zajištěny. Vstupenky zakoupíte na místě, stojí
100 Kč a pro děti je vstup zdarma.
Andrea Tögel Kalivodová
V pátek 11. 09. ve 20:00 přivítáme sólistku Národního divadla Praha
v Zrcadlovém sále. V programu koncertu konajícího se v rámci Festivalu F. I. Tůmy představí naše přední mezzosopranistka svůj široký
repertoár skladeb českých i světových autorů. Andrea Tögel Kalivodová vystoupí s klavírním doprovodem Ladislavy Vondráčkové. Vstupné
stojí 250 Kč.
Jaroslav Svěcený
SLAVNÉ HOUSLE 18. – 20. STOLETÍ
Julie Svěcená - housle, Václav Mácha - klavír
V pátek 16. 10. od 19:00 vystoupí v Zrcadlovém sále Jaroslav Svěcený
spolu se svou dcerou Julií a za klavírního doprovodu Václava Máchy.
Představí kromě skladeb Bacha, Mozarta, Beethovena, Smetany také
skladby Dvořáka, Paganiniho, Piazzolly, Šostakoviče a nabídne posluchačům k prohlédnutí množství cenných hudebních nástrojů. Večer
uzavře beseda s panem Svěceným coby uznávaným znalcem historie
a stavby houslí. Vstupné stojí 250 Kč.
Pavel Šporcl
BACHA NA ŠPORCLA - GENERALI TOUR 2015
V pátek 23. 10. od 19:00 představí v Zrcadlovém sále svůj nový
program Pavel Šporcl. V první části koncertu si vyslechnete výběr ze
Sonát a partit pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha a druhé
polovině večera, kdy bude partnerem Pavla Šporcla vynikající The
Czech Ensemble Baroque Orchestra, zazní Bachovy koncerty pro housle a orchestr.

Vstupenky na všechny jednotlivé výše jmenované koncerty lze zakoupit v Regionálním informačním centru a v pokladně zámku. Pro milovníky vážné hudby nabízíme zakoupení obou vstupenek na houslové
koncerty za speciální cenu 500 Kč.
Informace a pozvánky na další akce najdete na
www.zamekkostelecno.cz
nebo na https://www.facebook.com/novyzamekkostelecno
I. Jasníková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V ZÁŘÍ 2015
70 let oslaví

VANICKÝ Václav
MARTINEC Karel
80 let oslaví
MIKLA Jozef
KAPUCIÁNOVÁ Miloslava
85 let oslaví
KARÁSEK Karel
PODZIMKOVÁ Kristina
BOTLÍKOVÁ Helena
90 let oslaví
HROBAŘOVÁ Věra
92 let oslaví
CHMELAŘOVÁ Bohuše
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!

SŇATEK UZAVŘELI
Kostelec nad Orlicí
Častolovice
Iveta Zilvarová a Jan Vik
Michaela Tancošová a Jiří Hloušek
Šárka Jindrová a Milan Škorpil
Markéta Sirůčková a Petr Křivánek
Dana Hornychová a Martin Špaček
Kateřina Došelová a Lukáš Sedláček
Šárka Vostřelová a Kamil Morkes
Iva Neprašová a Jaroslav Kabrhel
Kateřina Petrlová a Vojtěch Šimek
Tereza Voláková a Pavel Řezník
Lucie Sekyrová a Jiří Proche
Jarmila Dyntarová a Tomáš Trejtnar
Ostatní
Mária Botosová a Jakub Šklíba
Radek Myšák a Denisa Černá
Monika Šmídová a Stanislav Bartoš
Jana Cupalová a Pavel Šrám
Dominika Kratochvílová a Ladislav Havlíček Monika Mančálová a Vladimír Guth
Marcela Zeithammerová a Jakub Šimek
Jana Dvořáková a Aleš Libotovský
Adéla Hercíková a Radek Provazník
Kristýna Stuchlíková a Tadeáš Strolený
Kateřina Karásková a Martin Čepelka
Lucie Mottlová a Lukáš Václavek
Hana Dědková a Milan Zářecký
Micheala Žůrková a Martin Kuna
Jana Šandorková a Jaroslav Minařík
Jana Lýrová a Petr Antes
Klára Hricová a Michal Valko
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Karolína Imramovská
* 1935
Marie Dušánková
* 1932
Vladimír Šik
* 1955
Ladislav Libotovský
* 1928
Miroslav Novák
* 1943
Zdeňka Lipenská
* 1925
Ilona Rytířová
* 1953
Martin Bolehovský
* 1993
Marie Čermáková
* 1938
Marie Dvořáčková
* 1920
Jiří Skýba
* 1940
Žižková Eva
* 1941
Koucký Jiří
* 1943
Terezie Lustyková
* 1939
Věra Řeháková
* 1929
Růžena Rybářová
* 1928
Milan Perger ml.
* 1976
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

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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VZPOMÍNKA
Děkujeme všem, kteří se v pátek 14. srpna přišli rozloučit s naší milovanou dcerou Verunkou
OTČENÁŠKOVOU. Děkujeme za soucitná slova,
květinové dary i písemné projevy soustrasti.
Dále za příkladnou péči všem lékařům a sestrám
z onkologického oddělení Fakultní nemocnice
Hradec Králové, zejména za jejich hluboce lidský přístup, obětavost a neocenitelnou pomoc.
Velký dík patří všem, kteří nám v těchto těžkých
chvílích pomáhali.
Rodiče Renata a Josef, sestra Lucie a přítel Míra

Všichni, kdo jste znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina
5. září uplyne 6 let, co nás náhle opustil
pan NAISAR Josef.

10. září to bude už 9 let,
kdy nám odešel manžel, tatínek a děda
pan Zdeněk Sršeň,
kterého jsme měli všichni moc rádi.
Dědo, stále na Tebe myslíme.
Manželka a děti s rodinami

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
Dovolte mi jménem celé naší rodiny poděkovat
za důstojné rozloučení s mým manželem
panem Jiřím KOUCKÝM.
Vím, že hasiči a vše co k nim patří, byli velmi
důležitou součástí jeho života. Čas, který věnoval hasičům mu hlavně v posledních letech dodával hodně životní síly.
Děkuji všem za projevenou soustrast
a květinové dary. Eva Koucká s rodinou
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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

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.
05. 09. (sobota) – 19:00
TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance a chování pro mládež. První lekce – zahájení. Lekce jsou veřejnosti přístupné.
06. 09. (neděle) – 09.00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.
07. 09. (pondělí) – 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
09. 09. (středa) – 15:00
Street Dance-Hip hop pro nejmenší
Zápis do výuky (15:00 – 17:00). Pro všechny kluky a holky, kteří tančí
rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
10. 09. (čtvrtek) – 18:00
PILATES
Cvičení pro zdraví a radost. V 18:00 začátečníci a v 19:00 pokročilí. První ukázková lekce zdarma. Pravidelně každý čtvrtek.
12. 09. (sobota) – 19:00
TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.
14. 09. (pondělí) – dopoledne
AFRIKA
Vzdělávací program pro školy Planeta Země 3000.
14. 09. (pondělí) – 16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

16. 09. (středa) – 15:00
Street Dance-Hip hop pro nejmenší
Zápis do výuky (15:00 – 17:00). Pro všechny kluky a holky, kteří tančí
rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
19. 09. (sobota) – 19:00
TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.
25. 09. (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
26. 09. (sobota) – 19:00
TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
09. 09. (středa) – 19:00
WHIPLASH
Vynikající hudební film o devatenáctiletém jazzovém hudebníkovi,
který sní o slávě. Drama o tenké hranici mezi šílenstvím a genialitou.
Film má 85 % na ČSFD. Hudební film USA 2015. Vstupné 70 Kč.
13. 09. (neděle) – 17:00
PRO DĚTI: ZVONILKA A TVOR NETVOR
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky
a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna
věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. Vstupné 70 Kč.
16. 09. (středa) – 19:00
DOMÁCÍ PÉČE
Bolek Polívka jako manžel ošetřovatelky Aleny Mihulkové (hrála
v Sestřičkách) na jihomoravském venkově. Velmi vtipně se zaobírají
otázkami konečnosti lidské existence… Dále hrají Tatiana Vilhelmová,
Zuzana Kronerová a další. Vstupné 70 Kč.
23. 09. (středa) – 19:00
NENASYTNÁ TIFFANY
Spojení sci-ﬁ hororu s komedií v kvalitním českém provedení. Jedno
z velkých překvapení MFF Karlovy Vary 2015. Pepa (Leoš Noha) tráví čas
po hospodách a vykrádáním chat. Změna nastane po objevu staré videokamery se záznamem cesty k pokladu. Cesta však není jednoduchá…
Hrají Leoš Noha, Petr Čtvrtníček a další. Film ČR 2015. Vstupné 70 Kč
27. 09. (neděle) – 17:00
PRO DĚTI: ASTERIX A SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů… Caesar se snaží zničit Galy výstavbou mrakoráků (předchůdci paneláků),
ale Asterix a Obelix svoji vesnici nade vše milují a jen tak se nevzdají.
Animovaný film Francie 2014. Vstupné 70 Kč.
27. 09. (neděle) – 19:00
RYCHLE A ZBĚSILE 7
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to
platí. Tentokrát se musí hrdinové vypořádat s bratrem Owena Shawa.
Akční krimi thriller plný superrychlých aut. USA 2015. Vstupné 70 Kč.
Připravujeme: Malý pán, Amy, Schmitke, Vybíjená,
pro děti: Velká šestka

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 září:
07. 09. (pondělí) – 09:00

HURÁ DO CVRČKA!

30. 09. (středa) – 17:30
KŘEST KNIHY LADISLAVA MIČEKA
Autor historických detektivních knih v září vydává novou knihu s názvem Poslední haltýř. Zveme Vás na křest knihy spojený s diskuzí s autorem.

09. 09. (středa)
Dopoledne i odpoledne.

POSVÍCENSKÉ TVOŘENÍ

10. 09. (čtvrtek) – 09:00

PEČENÍ POSVÍCENSKÝCH KOLÁČKŮ

23. 10 .(pátek) – 20:00
HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA
Koncert vynikajícího hudebního uskupení.

12. 09. (sobota) 10:00 – 16:00
KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ
Prodej výrobků, malování na obličej a dílnička na náměstí.

27. 10. (úterý) – 19:00
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Divadelní společnost Háta Praha. Hrají Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová, Martin Zounar a další.

17. 09. (čtvrtek) – 09:00

14. 11. (sobota) – 19:00

29. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
NA RABŠTEJNĚ
Příjemně strávený večer s lidovou písní.
27. 11. (pátek) – 19:00
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Divadelní společnost Karla Soukupa. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika
Nová, Anna Kulovaná a další.
19. 12. (sobota) – 19:30

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hostem letošního vánočního koncertu bude Jitka Zelenková.

VÝLET NA KOLECH
NA BABIČČIN DVOREČEK DO DOUDLEB
Sraz před Cvrčkem nebo v 10:00 v Doudlebách u zámku.
23. 09. (středa) – 16:00
MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT
Povídání o ekologické dopravě, závody odstrkovadel.

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
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05. 09. (sobota) – 07:00
OSTAŠ – TAJEMNÁ HORA
Sraz účastníků: 07:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 07:17 do Žďáru nad Metují. Trasa výletu: Žďár nad Metují, Samaritánka, Ostašský okruh (Skalní bludiště), Slůj Českých bratří, Kočičí
hrad, Žďár nad Metují. Návrat vlakem. Délka trasy: 12 km, převýšení
420 m. Vedoucí akce: Oldřich Zeman
19. 09. (sobota) – 07:30
BETONOVÁ HRANICE
Sraz účastníků 07:30 hodin na zastávce ČD Kostelec n. O. město.
V 07:46 hodin odjezd vlakem přes Letohrad do Prostřední Lipky. Trasa výletu: Prostřední Lipka, Vojenské muzeum – pěchotní srub K-S 14
prohlídka, Naučná stezka vojenské historie, Výšina, dělostřelecká tvrz
Hůrka, Králíky, Hedeč, rozhledna Val, Hedeč, Králíky. Návrat vlakem
v 16:35 hodin. Délka pěší trasy: 10 km. Převýšení 340 m. Vedoucí akce:
František Krch

01. 09. – 29. 09.

Retro výstava aneb
Takhle jsme žili, vzpomínáte?
V Klubu seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí. Pro někoho krásná vzpomínka, pro někoho nepříjemná zkušenost. Dovolená nejdále u Balatonu, poloprázdná masna, věčné fronty na cokoliv a k povinné četbě
Rudé právo….
13. 09. (neděle) – 17:00, chrám sv. Jiří Kostelec nad Orlicí
Filharmonie Hradec Králové
Vystoupí Filharmonie Hradec Králové a představitelé švýcarské dirigentské školy s programem:
Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 1, Johannes Brahms – Symfonie
č. 2. Vstup zdarma.
Tímto si dovolujeme ctěné p. t. Kostelečáky i příchozí co nejsrdečněji pozvat na sérii koncertů a divadelních vystoupení k potěše ducha i mysli.
12. – 15. 09. od 09:00 do 17:00

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.
Galerie Kinský
Zámecké imaginárium - 13 (ne)pokojů kosteleckého zámku
– Galerie Kinský, do 25. 10.
Koncerty a hudební akce
5. Swingový festival na zámku – areál parku, 05. 09. ve 14:00 hodin
Andrea Tögel Kalivodová – Zrcadlový sál, 11. 09. ve 20:00 hodin

JINÉ POZVÁNKY

Tradiční výstavu kaktusů
a sukulentů
Výstavu pořádá klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou v Domě
zahrádkářů na Poláčkově náměstí (u zámku) otevřeno denně. Prodej
přebytků a poradenská služba.
01. – 04. 10.
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Výstava se bude konat ve výstavním areálu
v Častolovicích.
Výstava bude otevřena každý den od 09:00
do 17:00 hodin. V neděli do 16:00. Parkoviště
zdarma. Vstupné dospělí 80 Kč, důchodci, studenti, ZTP 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 – 4 děti) 17 Kč. Bližší informace
na tel. 721 311 719.
07. 10. (středa) – 14:00
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
SPCCH, ZO Kostelec nad Orlicí a ÚSP Kvasiny srdečně zvou na zábavné
odpoledne, které se uskutečníí ve středu v SK Rabštejn. Součástí bude
prezentace výrobků a činnosti, kulturní program a tombola.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249

Mošt zase pro Vás 2015
Zahájení přijmu ovoce:

11. – 12. 09. Kostelecký multižánrový hudební festival 2015
13. Kostelecké posvícení a XII. Hudební festival F. I. A. Tůmy
11. 09. (pátek) – 20:00 Zrcadlový sál
Nového zámku Kostelec nad Orlicí
Andrea Tögel Kalivodová – (mezzosoprán) s klavírním doprovodem
Ladislavy Vondráčkové.
Po loňském vystoupení v rámci akce Česko zpívá koledy, kdy jsme ji
měli možnost slyšet naživo v zasněženém Jiráskově parku, tentokrát
přivítáme sólistku Národního divadla Praha v útulném Zrcadlovém sále.
Andrea Kalivodová, přední česká mezzosopranistka Andrea Kalivodová vystudovala konzervatoř v Brně a hudební fakultu Akademie
múzických umění v Praze. V současné době působí jako sólistka Národního divadla Praha, kde ztvárňuje významné role operního repertoáru. Rovněž se věnuje koncertní činnosti a vystupuje po celé Evropě,
Americe, Japonsku i v dalších zemích. Na sklonku roku 2011 byl vydán
debutový kompaktní disk Andrey Kalivodové Cestami lásky.
12. 09. (sobota), Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí
Kostelecké posvícení aneb Jezme, pijme, bavme se
Dovolujeme si vás pozvat na společensko – kulturně – sportovní rej.
Celodenní program na Palackého náměstí s ohňovou show.
Stejně jako v minulém roce budou řemeslníci s tradičními výrobky,
hospodští s posvícenskými dobrotami, řemeslníci, hudebníci, divadelníci a mažoretky po celý den připraveni na Palackého náměstí přilákat
co nejvíce vás, návštěvníků na své produkty a produkce.
10:00 Divadlo Chůdadlo a jejich dell arte – postavy s obříma rukama
10:05 Mažoretky Marlen Kostelec nad Orlicí
11:00 Divadlo Chůdadlo – Drak, Jiří a věž (pohádka)
11:30 Mladý týnišťský Big Band
13:15 CanOnYears
13:00 workshop Divadlo Chůdadlo – dětský koutek
14:00 Dětský pěvecký sbor Kvítek a Tůmy
15:15 Smíšený pěvecký sbor Orlice
16:00 Divadlo Chůdadlo a jejich dell arte – postavy s obříma rukama
17:00 Kostelecké trouby
18:15 Gpoint Funkction
19:30 Divadlo Chůdadlo – Fire hits KARIBIK
20:00 Věc Makropulos
Doprovodný program na víceúčelovém hřišti za Sokolovnou – Kostelecký desetiboj.
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sobota 05. 09. 2015
dále vždy v pondělí:
a v sobotu:

08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
08:00 – 12:00

Žádáme zájemce o:
Objednání termínu větší dodávky jablek
ve výše uvedených dnech – tel. 494 323 727.
Dodání přebraného ovoce bez hniloby a čistých vymytých lahví bez etiket!
Za 100 kg jablek obdrží pěstitel cca 80 lahví
moštu 0,7 l – dle výtěžnosti v ceně 13 Kč/láhev; 17 Kč/láhev bez dodaného ovoce s dodávkou lahví.
Podmínkou pro výrobu moštu je dodat předpokládaný počet lahví společně s ovocem. Nedostatek lahví nás nutí prodávat mošt
prakticky jen proti dodávce lahví.
Zálohu na láhev zvedáme na 3 Kč. Pro nečisté lahve žádáme o příplatek na mytí lahví 1 Kč za láhev. Odvezete si známý kostelecký tepelně ošetřený čirý mošt bez chemických přísad. Rádi vykoupíme
do odvolání padaná nehnijící jablka – 1,50 Kč za 1 kg, podmínkou
je předběžná dohoda. Pomozte nám: Vykupujeme prázdné čisté
lahve 0,7 l (IDA) a 0,65 l (boubelka) – cena 3 Kč/ks: Pomozte nám!
zahradkari.kostelec@seznam.cz, http://www.zahradkari.unas.cz/
informace též J. Šabata tel. 704 709 790

Město Kostelec nad Orlicí zve občany
na putovní výstavu pod názvem

„VOLÁME VŠECHNY ČECHY!“,
která se bude konat od 01. 09. do 30. 09.
ve vestibulu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.
Výstava byla připravena u příležitosti
k oslavám 70. výročí osvobození – květnovému povstání
českého lidu.
Všichni jste srdečně zváni.

Z NAŠICH ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA-JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z pr á v y z e š k o ly
Během prázdninových
měsíců se v naší škole
pilně pracovalo. Nejvýznamnější byly dvě
stavební akce v prostorách pro žáky 2. stupně
na náměstí. Proběhla
zde kolaudace šaten,
jejichž stavba začala
v minulém roce. Děti
a jejich rodiče na ně čekali mnoho let a jsme
velmi rádi, že na jejich
připomínky můžeme
odpovědět – je hotovo.
Protože se jedná o netradiční řešení takovýchto prostor, rádi umožníme zájemcům během
školního roku jejich návštěvu. Současně bude stát za zhlédnutí i přebudovaná vstupní hala, jejíž přestavba proběhla během měsíce srpna. Fotogalerie šaten i vstupu do budovy budou na našich webových
stránkách. Za zmínku rovněž stojí zahájení rekonstrukcí některých nevyhovujících elektroinstalací v budovách školy a nové vybavení učeben Na Skále a Komenského.
U příležitosti začátku školního roku přeji prvňáčkům radostné zahájení školní docházky, starším žákům hodně jedniček, rodičům radost
z úspěchů jejich dětí a dostatek trpělivosti při řešení občas přicházejících starostí, kolegům klid na práci a pevné zdraví.
Foto: archiv MěÚ
Mgr. Jiří Němec

nabízí kurzy angliētiny, nĢmēiny, francouzštiny,
ruštiny a španĢlštiny pro dĢti a dospĢlé.
Výuka v kurzech v zimním semestru zaēne v pondĢlí 7.9.2015.
Informace o kurzech naleznete na www.noctua-jazykovka.cz.

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Druhou zastávkou bylo Muzeum
Častolovicka, které se nachází
o patro níže. Bylo zde vystaveno
plno historických exponátů a zajímavých předmětů. Po prohlídce
následoval přesun do častolovického zámku. Zde proběhla hodinová prohlídka celého zámku, ze
které si studenti odnesli spoustu
informací o jeho historii a minulých i současných majitelích.
Po návštěvě zámku si studenti
mohli prohlédnout zámecký
park a přilehlou mini ZOO.
Když se blížila dvanáctá hodina, následovala poslední část exkurze,
a to oběd ve volnočasovém areálu. Hladoví jsme se pustili do grilovaných kuřat s hranolky. Po obědě jsme se všichni rozloučili a postupně
odjeli domů.

Foto: Míša Jarošová
Za studenty prvního ročníku OA T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
Iveta Polívková a Josef Hlaváček

SŠZE A SOU CHKT
SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí – 120 let zemědělského
vzdělávání v Podorlicku
Naše škola se připravuje na oslavy 120. výročí svého vzniku, které proběhnou v sobotu dne 10. 10. od 10:00. Srdečně zveme nejen bývalé
žáky a učitele, ale také širokou veřejnost.
Co Vás v areálu školy čeká?
• Výstava zemědělské techniky – specializovaní prodejci
• Prohlídka školy – den otevřených dveří pro veřejnost: laboratoře,
školní jídelna, učebny pro výuku cizích jazyků, učebny informatiky,
tělocvična, mechanizační hala (ukázky vybavení zemědělskou technikou)
• Expozice středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky, pro zájemce ukázka vybavení dílen odborné přípravy
• Prezentace o dějinách školy
• Občerstvení
• Ukázky výcviku psů
• Botanická zahrada, zookoutek
• Soutěže pro děti
• Vystoupení kosteleckých mažoretek
• Prezentace autoškoly Podorlicko
• Prezentace zemědělských podniků
• Minulost školy ve starých fotografiích a dokumentech
• Tabla bývalých tříd
Podrobnější informace zveřejníme v říjnovém čísle Zpravodaje a na webových stránkách školy – www.szeskostelec.cz.

Vla s t i v ěd n ý p roj ek t ov ý d en
v Č a s t o l o v i c í ch
Ve čtvrtek 25. 06. se třída 1. A společně se třídou
1. B vypravila na exkurzi, která probíhala v sousední obci Častolovice. Jedna skupina studentů vyrazila pěšky z Kostelce
nad Orlicí a zbytek už na ně čekal před budovou častolovického obecního úřadu. Když všichni studenti dorazili na místo, exkurze mohla
začít.
Jako první jsme navštívili galerii malířů Antonína a Jiřího Hudečkových, kde jsme měli možnost zhlédnout mnoho jejich zajímavých
obrazů, ale také se dozvědět něco více o jejich životě. Tam nás přivítala milá paní, která pro nás měla připravený poutavý výklad včetně
soutěže.

Foto: Kostelecké mažoretky během oslav 115. výročí školy
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
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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

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM – ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016
ROZVRH HODIN V DDM
PONDĚLÍ
14:45 – 15:45 KERAMIKA pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová, 50 Kč/lekce
16:00 – 17:30 KRESBA pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky: Iva Vejnarová, 350 Kč
17:30 – 19:00 KRESBA pravou mozkovou hemisférou pro pokročilé: Iva Vejnarová, 350 Kč
16:00 – 17:00 ŠIKULKOVÉ pro předškoláky: Soňa Burdychová, 350 Kč
16:00 – 17:30 MODELÁŘI od 4. tř. ZŠ: Petr Talavašek, 400 Kč
16.00 – 17.00 FOTOGRAFOVÁNÍ: Ing. Milan Zářecký, 450 Kč
ÚTERÝ
14:30 – 15:30
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
17.00 – 18.30

KLUB STOLNÍCH HER pro 1. - 5. tř.: D. Paulusová, příležitostně, 20 Kč/akce
VČELAŘSTVÍ: Ing. Miroslav Chaloupka (učebna SZEŠ), 300 Kč
BAREVNÁ PALETA pro 1. až 4. tř. ZŠ: Mgr. Renáta Dvořáková, 350 Kč
ZVÍŘÁTKA I. pro MŠ a 1. tř. ZŠ: Luděk Tuscher, 300 Kč
ZAHRADNICKÝ KROUŽEK: Kryštof Černý, 300 Kč
VÝTVARNÝ ATELIER 4. - 9. tř. ZŠ: Bc. Daniela Mrázová, 350 Kč
PROGRAMOVÁNÍ pro začátečníky: Ing. Veronika Andrlová, 350 Kč
PROGRAMOVÁNÍ pro pokročilé: Ing. Veronika Andrlová, 350 Kč
Klub kreativity pro mládež a dospělé: D. Paulusová
(1x za 14 dní), 80 Kč/lekce
17.00 – 18.30 Klub keramiky pro mládež a dospělé: D. Paulusová
(1x za 14 dní), 80 Kč/lekce
STŘEDA
14:30 – 15:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
15:30 – 17:00
15:30 – 16:30
15:30 – 17:00
16:00 – 17:00
16:30 – 17:30
16:30 – 17:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30

KUTILOVÉ od 1. tř. ZŠ: Drahomíra. Paulusová, 350 Kč
AJ pro začátečníky: Bc. Pavla Dušková, 350 Kč
KUTILOVÉ od 3. tř. ZŠ: Luděk Tuscher, 400 Kč
MÓDNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ: Bc. Jitka. Krčmářová, 300 Kč
ZVÍŘÁTKA II. od 2. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová, 300 Kč
ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI: Petr Urban, 350 Kč
DRAMAŤÁK pro I. stupeň ZŠ: BcA. Šárka Ziková, 300 Kč
MYSLIVOST: Stanislav Žid, 300 Kč
PC pro I. stupeň ZŠ: Veronika Andrlová, 350 Kč
VÝPRAVY ZA HISTORIÍ od 3. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová, 300 Kč
DRAMAŤÁK pro II. stupeň ZŠ: BcA. Šárka Ziková, 300 Kč
KLUB KYTARY pro pokročilé: Ivana Minaříková, 50 Kč/lekce
PC pro maminky na mateřské dovolené: Veronika Anderlová, 350 Kč

ČTVRTEK
10:00 – 11:00
14:30 – 15:30
14:30 – 16:00
14:30 – 16:00
15:00 – 16:30
15:30 – 17:00
16:00 – 20:00
16:00 – 17:00
16:30 – 18:00
17:00 – 18:30
17:00 – 19:00
17:00 – 17:45

KLUB MAMINEK: 200 Kč
ANGLIČTINA pro 1. -3. tř.: Petra Fiedlerová, 350 Kč
SPRÁVŇAČKY od 3. tř.: Drahomíra Paulusová, 400 Kč
ŠACHY pro ZŠ: Jan Malý, 300 Kč
KERAMIKA od 3. tř. ZŠ: Marcela Zahradníčková, 600 Kč
ZÁBAVNÁ FLÉTNIČKA: začáteč. i mírně pokroč. Petra Fiedlerová, 400 Kč
ŠACHOVÝ KLUB pro SŠ a dospělé: Mgr. Tomáš Blažek, 300 Kč
KYTARA bez not pro ZŠ: Ivana Minaříková, 400 Kč
KERAMIKA – točení na hrnčířském kruhu: Marcela Zahradníčková, 80 Kč/lekce
PALIČKOVÁNÍ A TKANÍ: Bc. Daniela Mrázová, 300 Kč
DRAČÍ DOUPĚ: Jiří Fuksa, 350 Kč
KEYBOARD: Petra Fiedlerová, 400 Kč

ROZVRH HODIN SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ
PONDĚLÍ
14:30 – 15:30 Fit balet pro předškoláky: Martina Kuličková (DDM), 400 Kč
15:00 – 17:00 Jezdectví pro začátečníky: Mgr. Marie Gregorová
(Ekofarma Borohrádek), 1500 Kč
15:30 – 17:00 Muzikálové tance I: Martina Kuličková (DDM), 400 Kč
15:30 – 16:30 Střelba ze vzduchové pušky I: Aleš Poláček (DDM), 400 Kč
15:45 – 16:45 Horolezectví I. pro 1. – 3. třídu ZŠ: Mgr. M. Sejkora, K. Mergancová,
(OA), 450 Kč
16:30– 17:30 Míčové hry pro předškoláky, 1. a 2. třídu ZŠ: Lenka Malíková, (ZŠ Kom.), 400 Kč
16:30 – 17:30 Střelba ze vzduchové pušky II.: Aleš Poláček (DDM), 400 Kč
17:00 – 18:00 Horolezectví II. pro 4. – 6. třídu ZŠ: Mgr. M. Sejkora, Mgr. P. Hladká,
(OA), 450 Kč
17:00 – 18:00 Fit balet pro II. st. ZŠ, SŠ a dospělé: Martina Kuličková (DDM), 400 Kč
ÚTERÝ
15:30 – 17:00 Judo: Štefan Trebatický (Pobytové středisko), 400 Kč
16:00 – 17:00 Cvičení rodiče s dětmi 1 – 3 roky: Mgr. Petra Hladká (OA), 350 Kč
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17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30

Gymnastická průprava I. 5 – 10 let: Karolína Malíková (ZŠ Kom.), 450 Kč
Cvičení rodiče s dětmi 3 – 6 let: Zuzana Fialová (OA), 350 Kč
Gymnastická průprava II. 11 – 18 let: Karolína Malíková (ZŠ Kom.), 450 Kč
Street dance pro II. st. ZŠ, Kristýna Mergancová (DDM), 400 Kč
Orientální tance: Jitka Horáková (DDM), 200 Kč + lekce

STŘEDA
14:30 – 15:30
15:00 – 16:00
15:30 – 17:00
15:30 – 16:30
15:45 – 16:45
16:00 – 17:00
16:30 – 17:30
16:30 – 17:30
17:00 – 18:00
17:15 – 18:15
18:00 – 19:00

Fit balet pro I. stupeň ZŠ: Martina Kuličková (DDM), 400 Kč
Airsoft pro II. st. ZŠ: Zdeněk Hroch (DDM), 450 Kč
Muzikálové tance: Martina Kuličková (DDM), 400 Kč
Sporťáček pro 1. až 3. třídu ZŠ: Lenka Dohnalová (OA), 400 Kč
Taneční průprava mažoretková: dívky 5 – 8 let: L. Malíková, (ZŠ Kom.), 450 Kč
Atletika: Bc. Pavla Dušková, Miroslava Langrová (Sokolovna), 400 Kč
Sportovky pro 4. – 7. třídu ZŠ: Lenka Dohnalová (OA), 400 Kč
Orientační běh: Ing. V. Hladký, Mgr. P. Hladká, (Hala Jungmannova), 400 Kč
Port de Bras aerobní cvičení pro ženy: Martina Kuličková, (DDM), 400 Kč
Stolní tenis: Bc. Pavla Dušková (Sokolovna), 400 Kč
Street dance pro SŠ, Kristýna Mergancová (DDM), 400 Kč

ČTVRTEK
15:00 – 16:00
15:30 – 17:00
15:40 – 16:40
16:00 – 17:00
16:00 – 17:30
16:40 – 17:40

Street dance pro I. st. ZŠ: Kristýna Mergancová (Sokolovna), 400 Kč
Judo: Štefan Trebatický (Pobytové středisko), 400 Kč
Softbal pro SŠ: Mgr. Miroslav Sejkora (OA), 400 Kč
Volejbal od 3. třídy ZŠ: Soňa Burdychová (Sokolovna), 400 Kč
Agility pro děti od 11 let, mládež a dospělé: Lucie Bočková, 50 Kč/lekce
Horolezectví III. 6. – 9. třída ZŠ: Mgr. Miroslav Sejkora (OA), 450 Kč

PÁTEK
15:00 – 17:00 Jezdectví pro pokročilé: Mgr. Marie Gregorová (Ekofarma Borohrádek), 1 500 Kč
SOBOTA
Klub orientačního běhu: Mgr. Petra Hladká – dle rozpisu závodů
NEDĚLE
18:30 – 20:00 Taneční skupina „Mamatým“ od 18 let: Lenka Malíková (F-klub), 200 Kč
Uvedené ceny jsou za I. pololetí školního roku, tj. od 1. 10. 2015 do 31. 1. 2016.
Termíny kroužků se mohou z organizačních důvodů změnit.
Na každý kroužek je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Vyplněnou přihlášku
odevzdejte osobně nebo do schránky na dveřích DDM, případně třídnímu učiteli, nejpozději
do 30. 09. 2015.

NOVÉ KROUŽKY V KOSTELECKÉM DDM Kamarád
FIT BALET pro předškoláky
pondělí 14:30 – 15:30
Fit balet pro děti rozvíjí pohybové schopnosti, rytmické cítění, fantazii dětí, správné držení
těla v období růstu. První schůzka 05. 10. v DDM. Vedoucí: Martina Kuličková.
MUZIKÁLOVÉ TANCE pro I. stupeň ZŠ
pondělí 15:30 – 17:00
Muzikálové tance Vás naučí nejen taneční kroky, ale také ponořit se do příběhu, vnímat hudbu a naučit se mluvit prostřednictvím těla. První schůzka 05. 10. v DDM. Vedoucí: Martina
Kuličková.
FIT BALET PRO SŠ A DOSPĚLÉ
pondělí 17:00 – 18:00
Balet vám pomůže zpevnit a protáhnout celé tělo, dodá sebevědomí, fyzickou kondici a vylepší vaši eleganci a ženskost. První schůzka 05. 10. v DDM. Vedoucí: Martina Kuličková.
ORIENTÁLNÍ TANCE
úterý 18:30 – 19:30
Objevte svou ženskou krásu a ladnost! Orientální tance pro ženy nabízejí zpevnění a vytvarování těla, načerpání nové energie. Lekce jsou vedeny v přátelské atmosféře. První schůzka
06. 10. v DDM. Vedoucí: Jitka Horáková.
AIRSOFT pro II. stupeň ZŠ
středa 15:00 – 16:00
Zacházení s airsoftovou zbraní, základy bezpečnosti, hry v přírodě. Podmínkou přijetí je vlastní základní airsoftové vybavení (zbraň, brýle, ochranné pomůcky, maskáčové oblečení). První
schůzka 07. 10. v DDM. Vedoucí: Zdeněk Hroch.
FIT BALET PRO I. ST. ZŠ
středa 14:30 – 15:30
Naučíte se základní pozice nohou, demi-plié, battement tendu, rond de jambe a mnoho jiných
rovnovážných prvků. Fit balet napomáhá správnému držení těla, posilování svalů, zlepšuje
koordinaci a rovnováhu. První schůzka 07. 10. v DDM. Vedoucí: Martina Kuličková.
MUZIKÁLOVÉ TANCE
středa 15:30 – 17:00
Muzikálové tance Vás naučí nejen taneční kroky, ale také ponořit se do příběhu, vnímat hudbu
a naučit se mluvit prostřednictvím těla. První schůzka 07. 10. v DDM. Vedoucí: Martina Kuličková.
PORT DE BRAS
středa 17:00 – 18:00
Aerobní cvičební sestava pro ženy s prvky moderního tance a baletu harmonicky posiluje
a protahuje celé tělo, mobilizuje páteř, zlepšuje pohyblivost kloubů, zapojuje hluboké svaly centra těla. Taneční pohyby Vás nechají zapomenout na každodenní starosti. Port de Bras
zvládne každý bez předchozí taneční průpravy. První schůzka 07. 10. v DDM. Vedoucí: Martina
Kuličková.
ZAHRADNICKÝ KROUŽEK
úterý 16 :00 – 17:00
Rádi se rýpete v hlíně a zajímá Vás příroda? Můžete se těšit na zahradnické pokusy, pěstování
a množení rostlin i pokojových, sušení rostlin, aranžování a dekorace. K dispozici je skleník
a zahrada u DDM. Určeno dětem, mládeži a dospělým. První schůzka v úterý 06. 10. v DDM.
Vedoucí: Kryštof Černý
AGILITY, cvičení s pejsky
čtvrtek 16:00 – 17:30
Agility je vhodné pro kohokoliv, kdo chce se svým pejskem aktivně trávit svůj volný čas.
Je vhodné pro téměř všechny pejsky, podmínkou je, že musí být zdraví! Kroužek je určen dětem od 11 let, mládeži i dospělým. Vedoucí: Lucie Bočková. Cvičení probíhá od září na zahradě
DDM v Seykorově parku.

T á bo r o v é l é t o DDM Kam ar ád
Pro letošní léto jsme opět připravili pro děti z Kostelce a okolí pestrou a poutavou nabídku prázdninových pobytů. Některé z nich byly
obsazeny již koncem dubna. Proběhly již tradiční: „Vodácký putovní
tábor na řece Otavě“, „Tábor železničních modelářů“, „Tábor sportovně
outdoorový“, „Expedice do světa rytířů a dvorních dam“, „Tábor v koňském sedle“, „ Mafie“, „ Tábor u moře v Chorvatsku“, „Tábor škola kouzel
a magie“, „Za zvířátky do pohádky“, atd. Nově a s velkým úspěchem
proběhl i „Taneční tábor“. Táborových her plných dobrodružství, sportování, soutěží a dalších společných aktivit si tento rok užilo cca 150
dětí společně s dospělými kamarády – externími vedoucími DDM.
Budeme se těšit na další společná setkání zase příští školní rok.

Foto: archiv DDM
Mgr. Petra Hladká

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

M l a d í mu z i k a nt i z e ZUŠ
K os t e l c e n a d Or li c í z ah r áli v S enátu
Mladí muzikanti ze Základní umělecké školy F. I. Tůmy v Kostelci nad
Orlicí vystoupili dne 13. srpna 2015 v pražských Valdjštenských zahradách v rámci kulturního léta v Senátu, kam je pozval senátor Miroslav
Antl. Pan senátor Miroslav Antl osobně provedl žáky, učitele i rodiče
prostorami Senátu. V 17 hodin začal hodinový koncert ve Valdštejnských zahradách. Pro všechny to byl jistě hluboký a nezapomenutelný
zážitek, zahrát si v tak impozantním prostředí.
Pan Miroslav Hofman, autor článku na http://www.miroslavantl.cz/ říká:
„Podívejte se na reportáž. Kostelecké děti jsou opravdu skvělé a talentované. Děkujeme celé výpravě z Kostelce nad Orlicí, tedy žákům, učitelům
i rodičům za vzornou reprezentaci našeho regionu.“
Srpnovému vystoupení předcházely společné prázdninové zkoušky.
Děkuji všem hudebníkům za vynikající výkon, učitelům (Václavu Klecandrovi a Jarmile Čechové) za přípravu žáků na vystoupení, panu Zdeňku Gregorovi za dirigování, panu Jaroslavu Habrovi za skvělé nazvučení
orchestru i všem rodičům, kteří své děti do Prahy doprovázeli. Všem
děkuji za příkladnou reprezentaci školy i města Kostelec nad Orlicí.

OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM
OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba během prázdnin:
Masáže kojenců a cvičení těhotných:
v červenci čtvrtek odpoledne
(je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498 )
Herna podobu prázdnin zavřená
www.cvrcek.org , cvrcek@cvrcek.org, tel.:774 321 111

Hurá do C vrčka
Říká se, že na dětech člověk nejvíc vidí,
jak čas letí. Každý rok touto dobou si to
uvědomuji ve Cvrčku s mnohem větší intenzitou.
Prázdniny se totiž rychle překulily a část
„našich“ dětí nastupuje do školek. Bude
nám po nich smutno, ale ty menší děti
zůstaly a najednou se z nich stanou „mazáci“. Těším se, a doufám, že ty školkové děti nám zachovají přízeň a přijdou
se na nás podívat ve středu odpoledne
nebo na nějakou akci.
Také se těším, že s příchodem podzimních plískanic, se k nám přijdou podívat nové děti s maminkami a naše řady
se zase rychle rozšíří. Vždyť ti nejmenší
mrňouskové, co byli ještě včera miminky, už dnes začínají potřebovat kolektiv
sobě rovných, aby se sami doma nenudili, a za nezbytné přítomnosti svých maminek si ve Cvrčku budou
rozvíjet svoje, nejen, sociální dovednosti.
Abychom všem dětem
a maminkám pobyt ve Cvrčku co nejvíc zpříjemnili,
přes léto jsme nezaháleli
a opět jsme naše prostory zvelebovali. Tentokrát
jsme pokládali novou
podlahu a udělali novou
kuchyňskou linku, kde
máme mimo jiné i nový
presovač na kávu. Nyní si
u nás přijdou na své i náročnější milovnice kávy.
Takže maminky s malými
dětmi, nebuďte jen doma,
přijdte k nám vyměnit si
zkušenosti, posedět, něco
vytvořit a při tom mít
svoje ratolesti pořád pod
dohledem a umožnit jim
vytvořit si společenské
dovednosti, které získají
jen pobytem v kolektivu
svých vrstevníků!
Srdečně vás zvu a těším se
na vás.
Foto: archiv MC Cvrček Kostelec nad Orlicí
Andrea Kocourková, jednatel OS Cvrček

ˇ
Beruška Zdravícko
D. Mlejnková
Tel. 737 17 88 16
Léčebné meditace: 10. 09., 24. 09.
Regresní terapie
Masáže
EAV měření zdravotního stavu
Osobní konzultace
Foto: M. Hofman
Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy

www.masaze-zdravavyziva.cz
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JUNÁK

I nter c a mp č l án ek
Po delší době se kostelečtí skauti zúčastnili mezinárodní akce. Konkrétně se dívčí družina Střelených kachen vydala na mezinárodní setkání skautů
a skautek ze zemí NATO s názvem Intercamp. Setkání se koná každý rok v jiné zemi, letos vyrazili
účastníci do Polska, konkrétně do Nysy, která není od našeho města
daleko. Program každého Intercampu se skládá z 2 částí – Plazza activities – aktivity v místě táboření a Hike – výlet do okolí. Letošní ročník
využil krásného prostředí pevnosti v Nyse a tak jsme prolétli historii
tohoto zajímavého místa. Mimo hlavní program je ještě řada programů doprovodných, jako jsou koncerty, pošta, výměna šátků a nášivek,
táborový oheň a další. Účast byla vysoká, celkem přijelo přibližně
2000 účastníků (12 – 17 let + vedoucí), největší zastoupení mělo Polsko (asi 800 účastníků) a hned za ním byla Česká republika (500 účastníků). Z Kostelce se do Polska vydaly 3 skautky se svojí vedoucí. A jak si
děvčata akci užila? Přečtěte si, jak popsaly Intercamp vlastními slovy:
„Když jsme přijely do Nysy, čekalo nás bouřlivé přivítání v podobě
rockového koncertu. Po tom, co jsme si správně „zahopsaly“, jsme
unavené padly do spacáku. Další den ráno bylo slavnostní zahájení,
sice jsme měly čas tak tak, ale zvládly jsme to. Celý zbytek dne jsme
pobývaly ve skupinkách, které jsme musely utvořit s někým jiné národnosti.“
„A na večer tam byl opět koncert, ale ten byl o hodně lepší než ten
první, ten se mi hodně líbil.“
„V neděli jsme spolu s ještě jednou družinkou absolvovali výlet, kde
jsme plnili různé úkoly z historie Nysy. Večer jsme se všichni sešli u táborového ohně a food festivalu.“
„MOJE HODNOCENÍ: Tak tahle akce se mi hóóóóódně líbila. Všechno
bylo super a klidně bych se tam ještě vrátila. Škoda že to bylo tak
krátké.“
Na Intercampu jsme se i seznámily s jinými skautskými oddíly, a to
s oddílem z Bruntálu a dokonce s jedním z Polska. S oběma oddíly
udržujeme kontakt a doufáme, že se nám někdy podaří vyrazit na společnou akci.
Příští rok se koná Intercamp u nás v České republice. Už teď se kostelecké skautky těší, takže doufáme, že na akci vyrazíme v hojnějším
počtu.

hadice. Jeden den nám napustili dva bazény v průměru asi 3 metry.
Na to množství lidí malé, ale i tak si to osvěžení dost lidí užila. Při programu inspiro jedni roveři představovali druhým jaké aktivity a hry dělají u nich v družině. Jeden z večerů byl pro nás připravený Obrokový
bál, který dopadl pařením pod pódiem jako na koncertu. V areálu byla
postavena kavárna, čajovna a krčma, kam jsme se chodili občerstvit,
seznámit se, pobavit se a odpočívat. Seznámili jsme se se spoustou
úžasných lidí, se kterými jsme zažili nové skvělé věci. V neděli 14. 06.
jsme se vraceli domů unaveni, ale nabití novými zážitky a tématy co
doma vyprávět. Už se těšíme za dva roky na další Obrok. Obrok 2017.

Foto: archiv Junák
Veronika Zákorová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ O.S.T.R.O.V.

SEYKORKY

Foto: archiv Junák
Článek napsala Martina Adamcová s využitím zápisů účastnic
Markéty Stojanové, Kristýny Cvejnové a Jany Bakešové

O br o k 2015
Obrok je největší setkání roverů v České republice. Přesněji setkání
skautů od 15 do zhruba 26 let, kteří touží něco zažít, něco nového
vyzkoušet a k něčemu dalšímu se povzbudit a namotivovat. Pár takových se našlo i v našem středisku. Na rozhodování není moc času. Volná místa mizí velmi rychle. Ostatně akce se koná jednou za dva roky,
ostatně jak je skryto v názvu. Přináším krátký zápisek jedné z účastnic.
Ve středu 10. 06. jsme se vydali na akci Obrok 2015. Sešlo se nás asi
1500. První den nás svým vystoupením přivítal Voxel a představil nám
novou písničku, kterou pro nás složil „TA NAŠE“. V dalších dnech jsme
pomáhali s pracemi na veřejných místech, jako je kostel, ski-areál,
přehrada a tak různě. Měli jsme možnost chodit na různé přednášky, které jsme si vybírali podle toho, co komu bylo blízké. Hráli jsme
takzvaně velkou hru, kde jsme přenášeli data v podobě barevných
kuliček k vysílačům. V průběhu hry nás dokonce kropili vodou z hasicí
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Taky jste se letos těšili na Seykorky? Přestože
počasí bylo nadmíru horké, proběhl v sobotu 8. srpna již 6. ročník tohoto happeningu v dobré náladě a příjemném stínu stromů v městském Seykorově parku.
Občanské sdružení O.S.T.R.O.V. oživilo park řadou volnočasových
aktivit, jak tradičních - stolní tenis, badminton, lukostřelba, tak i netradičních - slackline nebo indoboard. Zájemcům o provazolezení vytvořil mini lanový park mezi stromy Radim Chmelař. Až do večera bylo
možno se potrénovat ve zručnosti s diabolem, flowerstickem, v žonglování či točení s poi v žonglérské dílně za asistence členů sdružení
Ascarya z Hradce Králové. Děti i rodiče si mohli vyrobit krasohled nebo
vlastní potisk na tričko či tašku v kreativním koutku, kde udílela rady
a inspirovala, avšak nechávala volnou ruku Klára z výtvarné dílny Bosorka z Jánských Lázní. U Prokopa a Zuzky v čajovně se lidé chladili několika druhy lahodných ledových čajů a ovocných limonád. Milovníci
silných strojů obdivovali nablýskaný Ural Ranger pana Zdeňka Černého a nejen to, dokonce se povozili v sajdkáře. Následovaly Rytmy
sběrného dvora pod vedením Davida Andrše, který dokáže probudit
bubeníky ukryté uvnitř každého z nás a řádně je rozproudit. Do sudů
spolu s ním nadšeně „mlátili“ malí i velcí. V altánu pak zahrál Pověsti
české Tomáš Běhal s Toy Machine – loutkové divadlo pro děti i dospělé. Představení bylo naprosto úchvatné díky Tomášovu hereckému
nasazení, interakci s publikem a nádhernými netradičními loutkami.
Každá z loutek je originál vyrobený přímo z kousků lesa nebo jiných
rozmanitých, povětšinou recyklovaných materiálů. Po představení si
nejen děti, prohlédli loutky zblízka a pohráli si s nimi. Zástupci Šermířského spolku Šumperk přivezli ukázky své výzbroje. Příchozí si mohli
cvičné zbraně vypůjčit a zašermovat si s profesionály, kteří ochotně
a s úsměvem předváděli smělé kousky hodné opravdových rytířů. Jedinou změnou v programu bylo přesunutí fire show plánované na závěr celé akce. Kvůli trvajícímu extrémnímu suchu a nebezpečí vzniku
požáru, a tudíž zákazu rozdělávání ohňů, proběhlo představení ještě
za světla a bez plamenů. Show byla silným zážitkem nejen pro diváky,
ale i samotné členy Fire&light show ŠSŠ, kteří prošli „zkouškou ohněm
bez ohně“ a prokázali své nesporné kvality jako tanečníci.

Pak už se začalo stmívat a do altánu nastoupila kostelecko-hořická
kapela Prádelna (David Andrš – bicí, Ramil Gasanov – kytara, Milan
Kyral – basa, Vít Ryška – saxofon). Kapela osvěžila diváky v padajícím
soumraku libozvučnou směsí alternativ funky, dřezz jazz a reggae
blues. Jelikož se nemohly zapálit ani louče, které měly osvětlovat altán, hudebníci se brzy ztratili ve tmě. Jak se nám poté svěřili, byl to
pro ně nový zážitek – hrát zcela poslepu. Koncert byl velmi příjemným
zakončením happeningu Seykorky, jež se mohl konat díky partnerům
a sponzorům, jmenovitě Federal Mogul, město Kostelec nad Orlicí,
Toniova zámecká kavárna KnO, Městská knihovna KnO, Junák KnO
a DDM KnO. Jim i všem zúčastněným patří VELKÉ DÍKY.
O.S.T.R.O.V. – Občanské sdružení pro trvalý radostný ohlas veřejnosti

kuba Hajného, výborný nadhazovač Michal Holobrádek zneškodňoval
možné útoky soupeře v samém počátku a většina z nich byla strikeout. Čeští junioři bezchybně plnili taktické úkoly trenérů a postupně
zvýšili svůj náskok až na rozdílových 8:0, a tak bylo finále rozhodnuto
již po šesti směnách. Poslední osmý bod přidal po walk-off homerunu
kostelecký Jan Cabalka.
Česká juniorská reprezentace tak má „zlatý hattrick“ – obhájila zlato
z roku 2013 a 2011 (tehdy se konalo ME v Kostelci nad Orlicí) a nominovala se tak zároveň na mistrovství světa juniorů v roce 2016 v USA.
Držme palce kosteleckým softbalistům, aby se jim podobně dařilo
i za velkou louží.
Více informací, statistik i fotografií naleznete na stránkách ME - http://
euro2015.softball.cz/.

SPORT
SK KLACKAŘI
Softballový oddíl SK Klackaři Kostelec nad orlicí ve spolupráci
s Českou softballovou asociací pořádá

BEE BALL D

AY

Foto: XXXXX
-wendi-

otevřenou akci
pro neregistrované děti do 10 let

Akce se koná
na Softballovém hřišti Pod Strání
dne 28. 09. od 09:00.
Přijďte si vyzkoušet nejjednodušší
pálkovací sport.
Doprovodný program pro děti i dospělé.

M E j u n i o rů
Ve dnech 13. – 18. 07. probíhalo v Mostě 9. mistrovství Evropy juniorů
v softballu. O vítězství v turnaji bojovaly reprezentace Dánska, Izraele,
Chorvatska, Velké Británie, Polska a domácí výběr hráčů do 19 let.
Do 17 členného výběru ČR byla nominována i pětice kosteleckých
softbalistů Jan Cabalka, Matěj Jedlička, Michal Preclík, Šimon Urbánek
a Martin Zakouřil.
Hned v úvodu turnaje na sebe narazily týmy hlavních kandidátů na zlaté medaile – Dánsko a ČR. Až do čtvrté směny to vypadalo na hladký
průběh zápasu pro Čechy, kteří vedli 5:0. V páté směně nám však Dánové nadělili 6 bodů a utkání tak otočili ve svůj prospěch. Stav 5:6
vydržel až do sedmé směny, a tak Češi utrpěli první porážku. Jak se
nakonec ukázalo, tento počáteční nezdar však nezanechal v hráčích
žádné stopy a v následujících zápasech postupně porazili tým Izraele
(7:0), Chorvatska (9:0), Velké Británie (18:0) a Polska (11:0). V pátečním
boji o přímý postup do sobotního finále se tak opět utkaly týmy Dánska a České republiky. V dohrávce první směny Dánové třikrát bodovali a vedli tak 3:1, to však od nich bylo vše a od druhé směny režii
zápasu převzali na své pálky čeští hráči. Výbornou agresivní útočnou
hrou na metách postupně navýšili své vedení až na konečných 15:3.
Češi se tak vyhnuli opravnému zápasu, který svedl poražený z tohoto
utkání s vítězem utkání třetího a čtvrtého týmu po základní části mistrovství. Přímý postup do finále byl jasnou výhodou, neboť hrát dva
zápasy v jeden den, kdy v ČR padají teplotní rekordy, stojí hráče velmi
mnoho energie.
V horkém sobotním utkání se tak Dánové o finále utkali s Chorvaty,
kteří překvapivě otočili zápas s Izraelem v dohrávce poslední (sedmé)
směny. Izrael vedl 6:0 a v dohrávce nechal Chorvaty 7x bodovat. Bojovní Chorvaté drželi krok i s Dány a na konci sedmé směny byl stav
2:2, o vítězi tak rozhodovala krátká hra – tiebreak. V něm Dánové
oproti Chorvatům zabodovali a po těsném vítězství 3:2 se probojovali
do boje o zlato.
V sobotu v 18:00 bylo zahájeno finále ME mezi Dánskem a ČR. Odpočatí Češi nadělili Dánům hned v první směně 3 body po homerunu Ja-

MOTOCYKLOVÝ SPORT

Erik P ro vazník – ve do ucí je zde c
MMČ R SUP ERMOTO 2 0 1 5
Možná by Vás mohlo zajímat, že máme v Kostelci n. O. velmi úspěšného motocyklového závodníka teamu REGION racing cz Erika Provazníka. V současné době vede Mezinárodní Mistrovství České republiky
v Supermotu, kde skončil v loňském roce na 2. místě a to se tímto
sportem začal zabývat teprve před čtyřmi lety. Je pravda, že od svých
4 let jezdí závodně Motokros a jeho poháry a věnce za vyhrané motokrosové závody po celé české republice bychom již těžko spočítali.
Tyto motocyklové sporty jsou fyzicky ale i psychicky velmi náročné.
Díky tréninkům a fyzické přípravě na závody se Erikovi daří každý jiný
sport, ke kterému se postaví.
V den svých narozenin 24. 05. jel Erik závod MMČR ve Vysokém Mýtě,
kde skončil na krásném druhém místě ve své nejprestižnější kategorii
S1. Pogratulovat k jeho úspěchu a zároveň i k narozeninám mu tam
přijela opravdu celá jeho rozvětvená rodina.
Poslední závod v MMČR SUPERMOTO odjel Erik 04. – 05. 07. v Sosnové
u České Lípy. Vyhrát nebylo vůbec jednoduché, protože celý víkend
rtuť teploměru neklesla pod 30 stupňů a Erikovi se vůbec do kožené
kombinézy a helmy nechtělo. Ale odměnou za jeho píli a vytrvalost
bylo vítězství v tomto závodě.
Dalším jeho letošním úspěchem bylo vítězství na závodech v Supermotu v Maďarsku a druhé místo na závodech v Polsku.
Erikovi přejeme do dalších závodů v této sezoně, která ještě zdaleka
nekončí mnoho štěstí, síly a úspěchů.

Foto: archiv Erika Provazníka
Irena Provazníková
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TJ SOKOL

HASIČSKÝ SPORT

90 let Tyršova domu v Praze
Sokolové si letos připomínají 90 let výročí otevření vzdělávacího a kulturního centra ČOS – Tyršova
domu v Praze na Malé Straně. Sloužil jako centrum
vzdělávání cvičitelů Sokola, později jako institut
a fakulta UK pro výchovu pedagogů. František Albrecht mladší, bývalý profesor gymnázia v Kostelci, byl nadšeným gymnastou a za jeho
působení nastala zlatá éra gymnastiky v Kostelci. Není divu, že v průběhu 80. – 90. let mnozí gymnazisté studovali na FTVSUK, kde zanechali svoji „stopu“. Účastnili se sportovních akcí fakulty, vystupovali
jako gymnasté na akademiích, dále „Večerech družby“, pohybových
akcí SVOČ a svá studia zúročili tvorbou a prezentací pohybových
skladeb pro slety ČOS v letech 2000, 2006 a 2012. Podíleli se i na organizaci Sokolských slavností v Brně a v Liberci a organizovali republikové semináře pro cvičitele. „Fakulťáci“ (absolventi FTVSUK)
Kopecký, Martínek, Knotek, Pavelka, Semerád, Kovář, Dosedla, Sejkora, Hloušek, Čech, Novotný J., Novotný P., Rojek, Černohouz, ale
i děvčata Buchtelová a Šťastná si svého studia krásně užili a rádi
vzpomínají na Tyršův dům.
A tak mi dovolte, abych poděkoval hlavně Františku Albrechtovi ml.
za to, jak nás ke studiu připravil, a dále všem odborníkům FTVSUK,
kteří nás obohatili a vyučili řemeslu tělocvikářskému.

Sbo r do bro vo lných hasičů
Ko ste le cká L ho ta
Dne 11. 07. SDH Kostelecká Lhota pořádala již po patnácté netradiční
hasičskou soutěž „Lhotecký džbán“ spojenou s oslavami 120. výročí
založení sboru. Tato akce se uskutečnila díky finanční pomoci Města
Kostelce nad Orlicí, senátora JUDr. Miroslava Antla a za pomoci sponzorů, kteří nás každoročně podporují a jejich výčet je na našich webových stránkách. Moc si vážíme pomoci i podpory, děkujeme.
Počasí nám opět přálo, sešli jsme se v hojném počtu jak soutěžící
družstva, kterých bylo celkem 25, tak i návštěvníci, které jistě zaujal
bohatý kulturní program. Návštěvníci i soutěžící měli možnost vidět
i zúčastnit se této zábavy: jízda na koních, výstava historické hasičské
techniky, výstava historických dokumentů sboru, ukázka technického vybavení Policie ČR, zásahové jednotky hasičů Kostelec nad Orlicí, dále i pouťová atrakce jumping, skákací hrad, divadélko pro děti
HradDubáček , také nám napadl sníh díky hasičům z Kostelce nad Orlicí, ukázka AGILITY z kynologického spolku Rarášek, zatancoval FLORITEAM z Doudleb nad Orlicí a zazpíval písničkář Jindra Kejak a celý
program byl zakončen zábavou se skupinou MOP ROCK. Doprovodné
soutěže byly zahalené tajemstvím a opět jsme soutěžící překvapili.
Požární útok byl zpestřen o ležícího strojníka v noční košili, další doprovodná soutěž „ Levá, pravá, seno, sláma“ hovoří sama o sobě a netradiční doprava vody, kdo přišel viděl.
Závěrem bych ráda poděkovala především členské základně bez nich
by se tato organizačně náročná akce nedala pořádat, SDH Skála za pořadatelskou pomoc, SDH Číčová za ukázku historické požární techniky
a ostatním sborům a příznivcům, kteří nám byli nápomocni.
Letní prázdniny nám pomalu končí a členskou základnu čeká ještě
několik aktivit. Muži ženy a děti se zúčastní na podzim několika hasičských soutěží.
Dále se v hojném počtu zúčastníme exkurze na jižní Moravu a též společného posezení k ukončení aktivní sezóny 2015 spojené s grilováním
a soutěžemi pro mladé hasiče. Tyto dvě akce slouží jako poděkování
všem členům sboru za jejich celoroční účast na soutěžích, tréninku
dětí, brigádách a pomoc při pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
Sbor je aktivní téměř po celý rok. Doufám, že nám tento elán stále vydrží. Naše činnost udržuje hasičský a společenský život nejen
ve sboru, ale i v naší vesnici a zviditelnění hasičské tradice v okolních
městech a obcích.

Foto: TYRŠŮV DŮM
Děkuji PaedDr. František Dosedla, starosta TJ Sokol

Rok 2015 – rok Sokolské architektury
Vzdělávací odbor ČOS letošní rok vyhlásil rokem Sokolské architektury. Historická cena řady staveb sokoloven patří k tomu nejvýznamnějšímu, co v mnoha městech a obcích z architektonického pohledu
stojí. Stavba těchto objektů stála často nezměrné úsilí našich předků,
kteří z vlastních zdrojů a svépomocí je budovali. Objekty sloužily nejen pro tělocvičné a sportovní potřeby TJ, ale i pro spoluobčany, studenty škol a také jako centra kultury pro nejširší veřejnost (plesy, kina,
divadla a restaurace). Naše sokolovna byla postavena v roce 1927 a je
jednou z mála, která dodnes funguje – na rozdíl od mnoha, které bohužel byly uzavřeny nebo zničeny. Doufám, že za pomoci vedení města se nám podaří provoz sokolovny udržet ve prospěch všech občanů
Kostelce.

Foto: Lhotecký džbán
Za SDH Kostelecká Lhota Jaroslava Kytlíková, starostka sboru

L. T. C. KOSTELEC NAD ORLICÍ

Prázdninové léto na tenisových kurtech

Foto: sokolovna
PaedDr. František Dosedla, starosta TJ Sokol
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Letní měsíce jsou pro tenisty časem relaxace a odpočinku. Soutěžní
utkání mají přestávku s výjimkou odložených zápasů, a tak se tenisté
věnuji spíše tréninku a hrají letní turnaje.
Nejdříve však krátké shrnutí výsledků našich družstev v jednotlivých
soutěžích. Jak víte z předešlých vydání zpravodajů, L. T. C. má 4 soutěžní družstva. Nyní je odehráno 8 kol z celkového počtu 10 a v soutěži registrovaných je zatím naše družstvo A ve své skupině na 2. místě.
Družstvo B svoji skupinu vede a družstvo C je na průběžném 4. místě.
Co se týká našeho družstva A v soutěži neregistrovaných, tak to si také
vede velmi dobře a je na průběžném 3. místě.
A nyní zpátky k již zmiňovaným turnajům. V měsíci červnu se konalo
mezinárodní Mistrovství Seniorů v Karlových Varech a kostelecký tenis tam měl i své zastoupeni v podání našeho nejlepšího hráče Jirky

Tamáše. Jirka se probojoval až do finále, kde bohužel nakonec svému soupeři podlehl a obsadil tak skvělé 2. místo. Jirka se také účastnil v měsíci červenci Mistrovství České Republiky v Ústí nad Orlicí
a i na tomto turnaji byl jeho výkon perfektní. Své tažení turnajovým
pavoukem opět dotáhl až do finále. Velkým úspěchem skončila také
účast našich hráčů M. Zakouřila a L. Michery na mezinárodním turnaji
v Chorvatsku. Tohoto turnaje se zúčastnilo přes 80 hráčů a bylo vypsáno hned několik výkonnostních tříd. M. Zakouřil hrál v kategorii Medium A a celý turnaj vyhrál, L. Michera hrál v kategorii Medium B nad 50
let a skončil na krásném 3. místě. Společně pak hráli ještě čtyřhru Medium, kterou se jim po těžkých bojích podařilo vyhrát a v celém turnaji
tak skončili na 1. místě. Tato dvojice se také účastnila společně s další
kosteleckou dvojicí M. Jakl a J. Mára prázdninového turnaje konaného
v Českém Meziříčí, kde se umístila na 2. místě. Co se týká turnajů konaných na našich domácích kurtech, tak v červenci se konal pouze jeden
turnaj, zvaný Gentleman Cup, jehož hlavním znakem je hra ve společenském oděvu a také to, že dvojice jsou sestaveny losem. Tento velmi
vydařený turnaj nakonec vyhrála dvojice J. Tamáš a J. Roszlerová, která
ve finále porazila dvojici Z. Praus a M. Furda.
Nyní něco málo o připravovaných akcích LTC. V sobotu 05. 09. se koná
L.T.C. Masters, což je vrcholný turnaj určený hlavně pro členy oddílu,
ze kterého vzejde celkový vítěz oddílového žebřičku pro rok 2015, a to
jak v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii dvojic. V měsíci záři je také
plánován ještě jeden otevřený turnaj, a to tradiční Franta Cup, bude
se jednat o již 19. ročník turnaje, jehož hrající dvojice musí mít součet
věku minimálně 80 let.
Nakonec bych Vám všem rád oznámil, že naše kurty mají po krátké
pauze opět svého správce, nikoliv však jednoho, ale hned dva. Jsou to
J. Provazník a S. Forche. Pánové si mezi sebe rozdělí jednotlivé činnosti, které u nás předchozí správce vykonával. Od tohoto kroku si slibujeme vetší flexibilitu, zastupitelnost a dostupnost vždy min. jednoho
správce na kurtech po celou tenisovou sezónu. Novým správcům přejeme, aby se jim na kurtech líbilo, stali se tak součástí skvělé party lidí
a měli vždy hodně elánu do práce.
Vice informaci o veškerém dění na našich kurtech naleznete na web
stránkách www.tenis-kostelec.cz.
Za L. T. C., Zakouřil Martin, sportovní manažer

Poslední duel pak rozhodoval vše. Soupeř – Baník Rtyně v Podkrkonoší s elitním ex ligovým obranářem Koblížkem v kádru byl těžký oříšek.
Bylo to skutečné vyvrcholení celého dne. Zápas gradoval několika pětisetovými bitvami. V náš prospěch se zlomil teprve poté, když Karel
Malík právě v zápase s Koblížkem otočil ze stavu 0:2 na 6:10 a po sérii
6 odvrácených mečbolů dotáhl zápas do vítězného konce. Následně stejného borce deklasoval neuvěřitelně skvěle hrající Petr Brůna
a Kostelec se mohl radovat z výhry v poměru 6:4. Stal se tak vítězem
krajského kola Českého poháru s právem startu za náš kraj v republikovém kole, které začne počátkem září. TTC Kostelec nad Orlicí zahájí
svoji sezónu na domácích stolech v sobotu 12. 09..

SPORT – CLUB – SENIOR

P o děko vání
Milí sportovní přátelé! Dovolte mi, abych poděkoval organizačnímu
týmu S-C-S v čele s Jindřichem Faltou a Janou Hartmanovou, který
nám připravil nevšední zážitek v podobě zájezdu do tréninkového
centra akrobatického lyžování ve Štítech nedaleko Lanškrouna.
Tohoto zájezdu, který se uskutečnil 14. 07., se zúčastnilo 28 sportovců – seniorů. Všichni byli překvapeni nádherným areálem pro trénink
akrobatických skoků na lyžích, jehož zakladatelem je olympijský vítěz
Aleš Valenta. Měli jsme možnost zhlédnout výcvik mladých ruských
a kazachstánských reprezentantů v tomto sportu, kteří předváděli
úžasné a odvážné akrobatické skoky končící ve vodě, nad nimiž se
nám tajil dech.
Po prohlídce městečka Štíty a po dobrém obědě v areálu střediska
jsme odjížděli s krásnými zážitky obohaceni o něco, co se jen tak hned
neuvidí.
Děkujeme fotbalovému oddílu Kostelec n. O. za poskytnutí autobusu a hlavně řidiči panu Petru Kaplanovi, který nás bezpečně dopravil
do Štítů a zpět. Děkujeme znovu také všem těm, kteří se na přípravě
a uskutečnění této akce podíleli.
Kdo by se chtěl podívat, kde jsme byli, má možnost nahlédnout do vývěsní skříňky S-C-S, případně najít informaci na www.acrobatpark.cz.

TABLE TENNIS CLUB

T T C K o s t e l e c n ad Or li c í v í těz em
kra js k é h o k o l a f i n ále
Čes k é h o p o h ár u v e st oln í m t en i su
Významného úspěchu se podařilo
dosáhnout hráčům našeho oddílu
stolního tenisu. Po poměrně zdařilé
sezóně, kdy v divizní soutěži obsadilo A družstvo solidní 3. místo se
Kostelec prezentoval na jedničku
následně v českém poháru tříčlenných družstev.
Do vyřazovacích bojů se přihlásilo celkem 40 družstev Královéhradeckého kraje. Kostelec byl nasazen, takže první dvě kola měl volný los.
Po výhrách v Červeném Kostelci 10:0 a Novém Bydžově 8:2 se naše
družstvo probojovalo do závěrečného turnaje nejlepších čtyř celků,
které se utkaly každý s každým o 2 postupová místa do celostátního
kola, ale především o titul vítěze. Turnaj se odehrál během jediného
dne a na hráče kladl poměrně velké požadavky, co se týče psychiky
a fyzické připravenosti, protože během několika hodin odehrát 3 těžká utkání není zcela běžné.
Hrajícím kapitánem družstva, který rozhodoval o sestavě a napsání
zápisu byl jednoznačně zvolen zkušený mezinárodní rozhodčí Tomáš
Malík. Dále pak družstvo tvořili ostřílení borci našeho A družstva Petr
Brůna, Lukáš Malík a Karel Malík.
První zápas s Jánskými Lázněmi začal pro náš tým poměrně šokem. Tři
zápasy po sobě vyhrál soupeř 3:2, a tak se pomalu schylovalo k senzaci – prohrávali jsme 0:3, což je již na pováženou, protože se hraje do 6.
vítězného bodu. Od toho ale mělo družstvo kapitána, aby zasáhl. Stáhl
ze hry právě svoji maličkost a postavil odpočívajícího tatíka Karla Malíka. Kostelec předvedl pro soupeře těžko pochopitelnou otočku a ze
stavu 0:3 otočil na 6:3 v náš prospěch a první zápas byl doma. Dominoval především Lukáš Malík, který s přehledem vyhrál všechna svoje
utkání. Další soupeřem bylo velmi silné družstvo ze Stěžer. Zápas byl
plný velmi vyrovnaných zápasů, kdy všichni naši hráči předvedli dobré
výkony a především pevné nervy. Po vyrovnaném průběhu s množstvím nádherných výměn na obou stranách se nakonec radovaly naše
barvy a Kostelec zvítězil v poměru 6:4.

Foto: archiv S-C-S
Za všechny zúčastněné Petr Kozluk, člen S-C-S
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Záložníci: Klapal Petr, Tichý Tomáš, Umlauf Michal, Cvejn Matěj, Bartoš
Vladimír, Brandejs Michal, Kvasnička Jan
Útočníci: Krupka Dominik, Přikryl Tomáš, Šrámek Jakub
Realizační tým:
Pavel Krupka – trenér, Milan Bořek – vedoucí mužstva

FK Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s FAČR pořádá
v měsíci září nábor mladých fotbalistů do svých řad.
Je Ti 5 či více let?
Přijď mezi nás a staň se fotbalistou!

Ro zlo so vání do mácích zápasů
A+B týmu – po dzim 2 0 1 5

FK Kostelec nad Orlicí

Tímto zveme nové zájemce, těšíme se na Vaši účast.

05. 09.
06. 09.
19. 09.
19. 09.
26. 09.
03. 10.
10. 10.
17. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.
07. 11.

I nf o př e d n o v o u s ez ón ou

Více informací a kompletní rozlosování na stránkách FK Kostelec www.
fc.kostelecno.cz

Proč fotbal? Jedna z nejlevnějších volnočasových aktivit, nejrozšířenější sport v ČR, možnost najít si nové kamarády, učí děti pravidelnosti
a zodpovědnosti.
Proč FK Kostelec? Zavedený lokální klub, největší mládežnická základna v okrese, pořádání soustředění pro mládež, možnost přijít si
nezávazně vyzkoušet trénink.
Kdy? celé září, každé úterý a čtvrtek od 16:00
Kde? městskýstadion v Kostelci nad Orlicí
Kontakt: Petr Klapal, tel.: 776 880 798

Uplynulá sezóna byla pro náš klub jednou z nejúspěšnějších v novodobé historii klubu. A tým se po sedmi letech vrátil do nejvyšší Krajské
soutěže a stejně tak i B tým vybojoval postup.
V sezóně nadcházející je cíl jasný, pohybovat se uprostřed tabulky,
hrát líbivý fotbal a obě soutěže udržet i pro sezóny další. Pevně věříme, že si fanoušci najdou cestu na náš stadion a podpoří nás v co
největším počtu.
Změny v kádru A týmu:
Příchody: Šrámek Jakub (návrat z hostování – Doudleby), Bartoš Vladimír, Brandejs Michal, Marek David, Přikryl Tomáš, Cvejn Matěj, a Junek
Lukáš (všichni na hostování z AFK Častolovice)
Odchody: Bulavcsjak Milan (přestup Kostelecká Lhota), Svatoš Roman
(hostování Kostelecká Lhota), Cvejn Jiří (práce v zahraničí)
Soupiska A týmu:
Brankáři: Matoušek Tomáš, Junek Lukáš
Obránci: Řehák Antonín, Šrámek Lukáš, Kaplan Kamil, Mlynář Jan, Marek David, Kozel Tomáš
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17:00 Kostelec A vs. Týniště
17:00 Kostelec B vs. Doudleby
10:15 Kostelec B vs. Zdelov
16:30 Kostelec A vs. Jičín
10:15 Kostelec B vs. Černíkovice
16:00 Kostelec A vs. Provodov
16:00 Kostelec B vs. Borohrádek
10:15 Kostelec B vs. Solnice
15:30 Kostelec A vs. Č. Kostelec
14:30 Kostelec A vs. Náchod
10:00 Kostelec B vs. Lípa
14:00 Kostelec A vs. Chlumec

Tomáš Žežule, FK Kostelec nad Orlicí

H

LÉKÁRNA
Masarykova 729
517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 322 108
h.lekarna@email.cz
Na poliklinice v Masarykově ulici
je otevřena nová lékárna.

Otevírací doba

po – pá

07:30 17:00

MSD FLORBAL CUP

MK MSD Rychnov nad Kněžnou pořádá

MSD FL RBAL CUP
Všechny milovníky tohoto sportu zveme
do haly SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí,
Komenského 873 (vjezd z ulice Proškova)

dne 13. 09. od 08:03
Startovné 150 Kč za tým.
Hra: podle klasických pravidel, tým 5+1, zápas 2x8 min.
kapacita 8 týmů, 2 skupiny, play – off top 4 týmy.
Závazné přihlášky do 07. 09. na msdflorbalcup@seznam.cz,
kam můžete napsat i pro další informace.
Těšíme se na vás.

okenních osadách, v bočních po pěti. Oboustranný středový risalit má
v podélných průčelích tři osy a je opatřen na obou stranách předsunutým portikem, jehož sloupy před hlavním průčelím jsou do úrovně
prvního poschodí, kdežto na zadní straně dosahují téměř výšky budovy.
Původně v něm byla domácí kaple, která však byla přemístěna ještě
v 19. století do klenuté místnosti v suterénu. V zámecké kapli P. Marie
je obraz P. Marie od F. Tkadlíka z r. 1835 a kamenná soška Madony od E.
Maxe, znač. „Řím 1843“.
Vnitřní zařízení, především vybavení nábytkem, bylo navrženo J. Kochem v empírovém slohu. Mobiliář se zachoval, stejně tak jako bohaté
zámecké sbírky, hlavně rozsáhlá kolekce grafiky a obrazů z 1. poloviny
19. století.
Nad západním průčelím je alianční znak manželů hraběte Josefa Kinského a Marie, hraběnky Černínové z Chudenic. Narodilo se jim sedm
dětí – čtyři synové a tři dcery.
Po roce 1948 připadl objekt Výzkumnému ústavu pro chov prasat, který zde umístil laboratoře, sklady a kanceláře. V roce 1980 byl objekt
předán Památkovému ústavu v Pardubicích. V roce 1992 byl zámek
navrácen v restitučním řízení Josefu Kinskému. V roce 2003 předal rodinný majetek staršímu synovi Františku Kinskému.
Součástí zámeckého areálu je i novodobě anglicky řešený přírodně
krajinářský park. Byl založen již během výstavby empírového zámku.
Hodnotu parkové úpravy podmiňuje konfigurace terénu jihovýchodně až západně od budovy zámku, která je umístěna na pravobřežním
návrší terasy Divoké Orlice a nad údolní nivou řeky a ovládá široký
prostor přibližně 42 ha plochy.
K nejvzácnějším dřevinám v parku patří jedlovec kanadský, topol Wilsonův, paořešák jasanolistý a liliovník tulipánokvětý.
Poloha zámku je zvýrazněna soustavou širokých lučních průhledů,
probíhajících od zámecké budovy, pohledově ukončených na krajinných dominantách. Hlavní osový průhled je až ke zřícenině potštejnského hradu.

PŘEDSTAVENÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK
N ový z á me k
Kulturní památka zapsaná v rejstříku památek České republiky.
Nevelké panství Kostelec nad Orlicí koupil v roce 1796 Josef 4. kníže
Kinský od hrabat Cavriani. Když roku 1798 zemřel, panství zdědil Ferdinand 5. kníže Kinský. Po jeho smrti v roce 1812 se kostelecké panství
stalo majetkem vedlejší větve Kinských. Empírový zámek, nové sídlo
na západním okraji města, který si podle plánů vídeňského architekta
Jindřicha Kocha dal postavit v letech 1829 – 1833 syn knížete Ferdinanda hrabě Josef Kinský (1806-1862), měl umístěny ve zvýšeném přízemí reprezentační místnosti a první poschodí bylo určeno k obytným
účelům.
Jednopatrová stavba obdélníkového půdorysu se suterénem a zvýšeným přízemím, kde je v podélných průčelích vždy po jedenácti

Foto: Nový zámek v roce 1973.

Foto: Nový zámek dnes.
- lfal -
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CHCETE STUDOVAT PŘI ZAMĚSTNÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ?
Česká zemědělská univerzita v Praze, Konzultační
středisko Hradec Králové, Vám nabízí kombinované studium
při zaměstnání o sobotách a nedělích na fakultách
Provozně ekonomická
fakulta

v bakalářském stupni v oboru
VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
v magisterském stupni v oborech
PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA
VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

v navazujícím magisterském studiu oboru
ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU

Přihlášky ke studiu zasílejte elektronicky na https://is.czu.cz/prihlaska
Více informací na mob. 606 650 850 nebo na www.strediskoczuhk.cz
Kostelecký okrašlovací spolek ve spolupráci
s Městem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

NEJKRÁSNĚJŠÍ
OKNO, BALKÓN A PŘEDZAHRÁDKA

4.

ročník
fotosoutěže

Na vítěze čekají hodnotné ceny.
Své fotografie označené jménem a adresou můžete přinést
do Květinářství Pomněnka. Uzávěrka 31. 10. 2015.
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