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INFORMACE Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
uběhl měsíc od času, kdy jsme si prostřednictvím kosteleckého
zpravodaje i v rámci osobních setkání přáli úspěšný start do nového školního roku. Až uplyne ten nadcházející, bude to přesně rok,
co jsem byl díky vámi projevené důvěře zvolen do funkce starosty
města Kostelec nad Orlicí. Věřte, že jsem přijetí takové odpovědnosti velmi důkladně zvažoval. Navzdory svým jistotám jsem se vydal vstříc budoucnosti našeho města s nejlepším úmyslem, abych
nezklamal vás, kteří jste pro mě hlasovali. Do nelehkého úkolu jsem
se pustil se zkušenými kolegy. V jejich schopnosti a morálku věřím
i dnes.
V zářijovém vydání našeho měsíčníku jsem vám psal, že bych byl
rád poslem dobrých zpráv. O to víc mě mrzí, že zprávy o našem
městě a jeho vedení se v médiích i po městě samotném šíří výhradně v negativním světle. Nemyslím, že to je správná cesta k lepším
dnům každého z nás. Skutečnost, že na akci nereaguji stejnou reakcí, není dokladem mého nezájmu, neinformovanosti, či osobních
absencí, o nichž se dočítáte v tištěných i on-line médiích. Dívám
se dopředu a ze své přirozenosti neplýtvám drahým časem v bludných kruzích negací a mnohdy umělého vyhledávání problémů.
Jedním ze stále probíraných témat je odchod několika zaměstnanců úřadu. Osobně si myslím, že za každým takovým rozhodnutím
není vždy třeba hledat viníka. Je to realita, zcela přirozeně vyplývající z politických změn v důsledku jednotlivých volebních období. Je to proces postihující víceméně každou obdobně fungující
instituci, v níž i postoje úředníků mohou - a samozřejmě nemusí
- sympatizovat s politikou vedení města. Nemyslím, že je na tom
v dnešní svobodné zemi něco zásadně špatného. Práce na úřadě,
zvláště ve vedoucí funkci, práce ve službě a prospěch občanů města, je práce náročná, odpovědná, nelehká a přes nejlepší úmysly
někdy velmi nevděčná. I z tohoto důvodu lze chápat, že někteří
jsou časem unaveni a odcházejí možná do klidnějšího pracovního
života, ačkoli nabízí méně existenčních jistot. Můj osobní úsudek
může být v tomto případě třeba mylnou domněnkou, nikoli pravým důvodem každého z odcházejících. Důvody k odchodu mně
nikdo z nich nesdělil a já respektuji právo takového postoje a rozhodnutí. Nicméně nepopírám, že odchod klíčových zaměstnanců
je pro běžný chod úřadu komplikací, který si nikdo z nás skutečně
nepřeje. Důsledky považuji za naši starost. Prvořadé je jejích řešení, ke kterému dochází, a odcházející jsou postupně nahrazováni
novými spolupracovníky.
Proslýchá se též o mých absencích za starostovským stolem. Domnívám se, že právě od něho je dobře vyjít do terénu, řešit, jednat,
učit se. Současně jsem nadále také zastupitelem Královéhradecké-

ho kraje. I prostřednictvím tohoto místa se účastním mnoha jednání mimo úřad, ale vždy s nejlepším úmyslem ve prospěch našeho
města.
Tak jako na každém jiném pracovišti, tak i na úřadě máme každý
svůj díl práce. A každý jeden z nás je důležitý proto, aby proces fungoval. Každý v něm máme svoje odpovědnosti, svoje pravomoci,
oblasti, které vykonáváme či řídíme přímo, a pak ty, které jsou řízeny prostřednictvím dalších odpovědných spolupracovníků. I to považuji za standardní a nijak tím nepotvrzuji citace nejmenovaného
média, že úřad řídí oba místostarostové. Jsme tým. Každý řeší svoji
oblast, ale vzájemná informovanost je zde naprosto samozřejmá.
Dovolte mi, prosím, malé přirovnání: zkusme se na naše životy
podívat jako na představení. Jsme na pódiu, na každého z nás je
velmi dobře vidět a moc nám záleží na tom, aby se nám produkce
povedla. Budou diváci spokojeni? Ti, kteří nepřijdou čekat na chyby, nepřijdou s nepřejícím úmyslem a budou si chtít uchovat hezký zážitek, odejdou spokojeni. Ti s naprosto opačným přístupem
odejdou nespokojeni, otráveni a možná rozladěni. Jak je to možné,
když viděli stejnou produkci? Každé představení a život vůbec je
především o tom, jak jej chceme vidět.
Poslední zpráva, nevím, zda pro vás dnes dobrá či špatná: není pravdou, že bych se chystal z jakéhokoli důvodu opustit úřad a funkci
starosty města složit. Mám před sebou ještě tři roky. Dal jsem všanc
své jméno, které pro mě osobně znamená velkou pokoru do dávné
minulosti i velkou odpovědnost do budoucnosti.
Proto se i nadále se těším, na každou dobrou zprávu o životě v našem městě a věřím, že je nás v Kostelci nad Orlicí pro společnou
cestu za příjemným bytím stále dost.
František Kinský, starosta města

Slo vo šé fre dakto ra
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že jsem před několika dny obdržel rezignaci našeho člena pana Josefa Hejhala, chci mu touto cestou poděkovat za veškerou jeho činnost, kterou pro
zpravodaj vykonával. Jménem redakční rady bych mu rád
popřál do dalších let pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
Tomáš Kavalek, šéfredaktor zpravodaje Orlice

VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 24. 08. 2015
schvaluje

 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro
město Kostelec nad Orlicí“
 ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí,
spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Chaloupkova 1003, dohodu o ukončení pracovního poměru
ve společnosti Městské lesy Kostelec
nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003
s Ing. Janem Havránkem, bytem 517 54
Vamberk, Struha 787
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003, dohodu
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o ukončení smlouvy o výkonu funkce
jednatele společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003 s Ing. Janem Havránkem, bytem 517 54 Vamberk, Struha 787
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003, smlouvu
o výkonu funkce jednatele společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003 s Ing. Janem
Havránkem, bytem 517 54 Vamberk,
Struha 787
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003, smlouvu
o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad

Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003
s Doc. RNDr. Marianem Slodičákem,
CSc., bytem 517 73 Opočno, Dobříkovec 10
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003, smlouvu
o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad
Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003
s Ing. Leošem Stiborem, bytem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Roveň 85
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003, smlouvu
o výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad
Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kos-

























telec nad Orlicí, Chaloupkova 1003
s Ing. Lubošem Mottlem, bytem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Erbenova 1476
rozpočtovou změnu – navýšení položky orj 30/ § 6223 / pol 5511 o částku
7.000 Kč na základě schválení poskytnutí finančního příspěvku pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska
– Euroregion Glacensis, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Panská
1492 na spolufinancování projektu „Cyklobusy Orlických hor“
rozpočtové opatření č. 26 – dotace červenec
– Příjmy
rozpočtu
se
zvyšují
o 1.598.136 Kč
– Výdaje
rozpočtu
se
zvyšují
o 1.598.136 Kč
– Rozpočtové opatření snižuje saldo
rozpočtu.
smlouvu o provádění komplexní
technické péče frankovacího stroje
č. 909884 včetně Váhy Frama, model
S2 se společností XERTEC a.s., se sídlem 147 00 Praha 4, Údolní 212/1, IČ:
27399508 s účinností od 01. 11. 2015
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí, oblast podpory: Sport – jednorázové akce číslo JS 2/2015 ve výši
15.000 Kč se spolkem SK Kostelec Tigers, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Jungmannova 986, IČ: 26620910
rozpočtovou změnu – navýšení příjmů
víceúčelového sportoviště o 50.000 Kč
a jejich zapojení do výdajů v ORJ 41 –
víceúčelové sportoviště
platový výměr Mgr. Jiřího Němce, ředitele Základní školy Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45 dle přílohy s účinností od 01. 08.
2015
souhlasí
se zněním smlouvy o centralizovaném
zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad
Orlicí“
s vícepracemi v rámci akce „Rekonstrukce ulice Jungmannova“ v celkové
výši 72.792 Kč bez DPH společnosti Roman Hrdlička, se sídlem 530 12 Pardubice – Studánka, Erno Košťála 958
s vydáním územního souhlasu na vybudování nové elektropřípojky pro
parcelu parc.č. 577/3 v kat.ú. Kostelecká Lhota
s rozšířením MHD v Kostelci nad Orlicí
o zastávku v ul. Frošova u DPS na pozemku parc.č. 1840/7 v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí
s darováním jízdního kola, zn. DEMA 24
Iseo ve výši 5.000 Kč zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Gutha
– Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45, IČ: 70157332
s odkupem frankovacího stroje typu
Frama, výrob. č. 909884 včetně Váhy
Frama, model S2 za kupní cenu 6.840 Kč
bez DPH od společnosti XERTEC a.s., se

sídlem 147 00 Praha 4, Údolní 212/1, IČ:
27399508
 s navýšením počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí o jednoho pracovníka
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením
čtvrtletní odměny za 1. a 2. čtvrtletí
2015 v plné výši řediteli společnosti
Ing. Janu Havránkovi dle manažerské
smlouvy
nesouhlasí
 s umístěním sídla spolku SK TURISTA, o.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Komenského 881 na adresu Města Kostelce nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí
38
 s umístěním sídla spolku Občanské
sdružení Cvrček - mateřské centrum,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Příkopy 530 na pozemku parc.č. 402
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
jmenuje
 do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí pana
JUDr. Jana Šťastného s účinností ode
dne 25. 08. 2015.

Ze dne 03. 09. 2015
souhlasí
 s pokračováním soudního sporu s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
vedeného u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp.zn. 6C
85/2015
nesouhlasí
 s návrhem společnosti KENVI CZ s.r.o.,
se sídlem 517 54 Vamberk, Popluží 936,
IČ: 28825039, který vzešel z jednání
dne 03. 09. 2015.
trvá
 na usnesení z jednání RM č. 13/2015 ze
dne 08. 06. 2015, bod 1x), kterým schválila 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

Ze dne 07. 09. 2015
schvaluje
 smlouvu o právu k provedení stavby
„Vybudování bezbariérového přístupu
do provozovny České pošty, s.p. čp.
900 na pozemku parcelní číslo 11 v kat.
území Kostelec nad Orlicí“ s Českou
poštou, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1,
Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983
 smlouvu o dílo na akci: „Dodávka
a montáž umělého povrchu v nafukovací hale v Kostelci nad Orlicí “ se společností JM Demicarr s.r.o., se sídlem
684 01 Slavkov u Brna, Bučovická 180,
IČ: 63489163

 smlouvu o dílo na akci: „Přírodní zahrada v Kostelci nad Orlicí“ se společností
Tomovy parky s.r.o., se sídlem 511 01
Turnov, Radvánovice 11, IČ: 47470712
 pořadník na přidělení bytu č. 11/1043
v ul. Rudé armády čp. 1043, 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
02. 09. 2015
 rozpočtové opatření č. 29 – dotace srpen:
- Příjmy rozpočtu se zvyšují o 63.100 Kč
- Výdaje
rozpočtu
se
zvyšují
o 56.100 Kč.
Rozpočtové opatření snižuje saldo rozpočtu.
souhlasí
 s vícepracemi v rámci akce: „Rekonstrukce ulice Jungmannova“ v celkové
výši 15.016 Kč vč. DPH společnosti Roman Hrdlička, se sídlem 530 12 Pardubice – Studánka, Erno Košťála 958
 s umístěním odkládací schránky státního podniku Česká pošta, s.p., se sídlem
225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4
na pozemku parc.č. 1215/1 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí u čp. 120
 jako vlastník sousedního pozemku
parc.č. 2345/40 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí se stavebními úpravami objektu na pozemku parc.č. 2345/94 v obci
a kat.ú. Kostelec nad Orlicí. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř.
jiné opatření dotčeného orgánu státní
správy vyžadované zvláštním předpisem
 jako vlastník sousedního pozemku
parc.č. 1049/29 v kat.ú. Kostelecká Lhota s provedením stavby na pozemcích
st. parc.č. 3 a parc.č. 60 v obci a kat.ú.
Kostelecká Lhota. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem
 s navýšením počtu zaměstnanců odboru správy majetku města Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí o jednoho
pracovníka
uděluje
 JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi,
se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108, plnou moc k podání žaloby o vrácení mimořádných
finančních darů proti Ing. Luboši Mottlovi, Františku Sejkorovi, Ing. Luboši
Lerchovi a Ing. Jiřímu Bartošovi
bere na vědomí
 informaci o současném stavu dětských
hřišť, která město Kostelec nad Orlicí
provozuje
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
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T a jem n í k
Vážení občané města Kostelec nad Orlicí,
rád bych z činnosti úřadu přiblížil některé připravované novinky a probíhající práce. Odbor sociálních věcí zajišťuje v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb PC kurzy pro seniory, kurzy jsou
zdarma, proběhnou celkem čtyři, a to v září a v říjnu. Odbor sociálních
věcí také pořádá 06. 10. besedu Zásady první pomoci. Tato školení se
obvykle setkávají s velkým zájmem a nabyté znalosti mohou zachránit zdraví i životy. V následujících čtyřech měsících také OSV zajišťuje
preventivní program pro děti a mládež Triangl II., cílovou skupinou
jsou děti ohrožené rizikovým chováním. Nyní je také vyhodnocován
dotazník na zjištění zájmu občanů o novou službu Tísňová péče, která
je jednou z priorit Plánu rozvoje sociálních služeb na Kostelecku pro
období 2015 – 2017.
Odbor správy majetku města se podílí na projektu výměny umělého
povrchu sportovní nafukovací haly, termín dokončení je 23. 10. Odbor
také připravil na 9. a 10. 10. sběr a svoz nebezpečného odpadu. Podrobné informace jsou v tomto zpravodaji.
Odbor organizačně-správní vylepšil službu zasílání zpráv občanům
SMS InfoKanál. Nově budou SMS rozesílány i dle jednotlivých ulic, kterých se zprávy týkají. Například v případě odstávek pitné vody nebo
elektřiny v konkrétních místech města. Podrobnější informace ke službě naleznete v tomto vydání. Odbor organizačně-správní také působí
v oblasti památkové péče. O prázdninách proběhly výměny dřevěných oken v prvním poschodí na Staré radnici, domě čp. 17 v Kostelci
nad Orlicí. Budova je kulturní památkou a sídlí zde Základní umělecká
škola F. I. Tůmy. Další opravy probíhají u kostela sv. Anny v Kostelci
nad Orlicí. V místě sesuté zdi hřbitova na jižní straně areálu kostela sv.
Anny je vyzdívána část narušené zdi.
Přeji Vám příjemné prožití nastávajících podzimních dní.
JUDr. Jan Šťastný, tajemník MěÚ

„ Sen i o ř i k o m un i k u j í “
Mají seniorský věk, užívají si důchodu
i svých vnoučat, a přesto chtějí držet krok
s dobou, kam neodmyslitelně patří počítače. Deset seniorů přivítalo nabídku Nadačního fondu Livie a Václava Klausových
na čtyřdenní kurzy pro začátečníky, kde
hlavním partnerem při realizaci projektu je
Lyrix centrum, s. r. o.
Cílem projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Je zaměřený především na ty, kteří doposud
neměli příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a chtějí se je alespoň v základních funkcích naučit
ovládat, aby překonali handicap, kterým by budoucí generace seniorů
už neměly být tolik poznamenány. Lektoři se zaměří na základní obsluhu PC a využívání internetu, používání elektronické pošty a psaní
textu. Dále seniory seznámí s využíváním elektronického bankovnictví či nakupováním prostřednictvím e-shopu. Senioři se budou scházet v dopoledních hodinách v budově Městského úřadu, kde bude
zajištěna učebna včetně notebooků.
Po vyhlášení nabídky ve Zpravodaji byl obrovský zájem o volná místa a téměř na 20 seniorů se již nedostalo. Proto jsme oslovili s poptávkou Obchodní Akademii T. G. M. v Kostelci nad Orlicí, zda by pro
tyto zájemce kurzy nezajistili. Tímto velice děkuji vedení školy a paní
Mgr. Aleně Svátkové, zástupkyni ředitele pro doplňkovou činnost,
která nám vyšla vstříc a ochotně vše zajistila. Vážíme si nabídky i stanovení velice přijatelné ceny, což nám umožní realizovat ještě další
3 počítačové kurzy v učebně Obchodní akademie T. G. M.
Věříme, že se sejde skvělá parta lidí, všechny 4 kurzy se vydaří, senioři
se zdokonalí ve svých znalostech a naváží i nová přátelství.

vody a tato se bude týkat jen konkrétních ulic (částí obce), bude tato
SMS zpráva odeslána pouze občanům dotčených ulic (částí obce). Pro
případ celoplošných informací zůstává, že zprávy budou odeslány
všem přihlášeným.
Věnujte prosím pozornost údajům, které jste při registraci uvedli (především název ulice, pro kterou chcete SMS přijímat). Pokud požadujete změnu jakéhokoliv údaje, můžete postupovat několika způsoby,
stejně tak jako pro zcela novou registraci telefonního čísla:
Vyberte si jednu z možností:
1. Registrace nebo změna údajů online na stránce www.infokanal.
cz/cweb/reg/KNO.
2. Osobně na podatelně Městského úřadu. Stačí znát mobilní číslo,
na které Vám máme SMS zasílat a pracovnice s vámi vyplní žádost
o registraci či změnu údajů.
3. SMS registrace z mobilního telefonu, který chcete pro příjem SMS
zaregistrovat:
Bydlíte-li přímo v Kostelci nad Orlicí:
Text SMS:
REGISTRUJmezeraKOSTELECmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místních částí je SMS ve tvaru:
Text SMS: REGISTRUJmezeraKORYTAmezeraCISLOPOPISNE
Text SMS: REGISTRUJmezeraKOZODRYmezeraCISLOPOPISNE
Text SMS: REGISTRUJmezeraKOSTELECKAmezeraLHOTAmezera
CISLOPOPISNE
Pro odhlášení příjmu informačních SMS pošlete SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ
V případě, že budete chtít změnit nahlášenou adresu (v rámci obce)
pošlete znovu registrační SMS s novou adresou.
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 337 111
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi
slovy, zejména u víceslovných názvů ulic, tyto názvy uvádějte bez háčků,
čárek a v plné délce bez zkratek. Dvojslovné názvy oddělte mezerou, pro
registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID.
Technické informace nebo problémy se službou hlaste na telefonním
čísle: 494 337 222, případně e-mail: infokanal@muko.cz.
Jen dobré zprávy přeje vedení města Kostelec nad Orlicí.

Stará radnice má no vá o kna
Na Staré radnici, domě čp. 17 v Kostelci nad Orlicí, sídlícím na východní linii Palackého náměstí, při výjezdu do Tyršovy ulice, bylo v prvním
poschodí vyměněno osm dřevěných oken za nová. Práce na nemovitosti, která je kulturní památkou, probíhaly o prázdninách, nákladem
50 000 Kč. V budově dnes sídlí Základní umělecká škola F. I. Tůmy. Obnova okenních výplní respektovala stávající profilaci, rozměr, členění
i konstrukční uspořádání. Výrobu a montáž nových dřevěných oken
prováděl Josef Dvořáček, zakázkové truhlářství Borovnice.

Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí

S MS
Vážení spoluobčané, začátkem roku 2015
jsme Vás informovali o nové službě SMS InfoKanál, kterým je přímý komunikační kanál
radnice s občany města. SMS zprávy jsou
oblíbeným způsobem komunikace a zřejmě
proto v září 2015 dosahuje počet přihlášených odběratelů více než 230 mobilních
čísel, za což jsme rádi. Jistě si pamatujete,
že se jedná o bezplatnou službu, kterou si
může zřídit každý občan města nebo jeho místní části.
Nyní bychom vás chtěli informovat, že jsme přistoupili k zefektivnění
rozesílání SMS zpráv, a to cíleně do ulic, na které se odesílané informace vztahují. Pokud tedy bude radnice odesílat SMS o odstávce pitné
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Foto: archiv MěÚ Stav oken před výměnou ZUŠ
Správa majetku města

INFORMACE Z ÚŘEDNÍ DESKY

Zámě r o bce na pro náje m pro dejny
Upozorňujeme zájemce na možnost pronájmu volných nebytových
prostor označených č. 29/2 o celkové podlahové ploše 32 m2 umístěných v 1. NP vpravo od vchodu do budovy čp. 28, 29, 30 (prodejny „Orlice“) na Palackého náměstí, které jsou součástí pozemku parc. č. 20/2
– zastavěná plocha a nádvoří nacházející se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na listu vlastnictví č. 2230 vedeného

u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou. Písemné nabídky je možné podat do 16. 10.
2015. Bližší informace podá zájemcům odbor správy majetku města
Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, tel. č. 494 337 266, 724 895 712.

INFORMACE PRO OBČANY

P ron á j e m z a h rád k y v lok ali tě G r unda

Ro zpis služe b

Upozorňujeme občany na možnost pronájmu volné zahrádky v lokalitě Grunda (část parcely parc. č. 2346/1 díl č. IV o výměře 620 m2).
Roční nájemné za zahrádku činí částku 1 860 Kč. Bližší informace podá
zájemcům odbor správy majetku města Městského úřadu v Kostelci
nad Orlicí, tel. č. 494 337 266, 724 895 712.

stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou říjen 2015
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00

P ron á j e m v ý vě s n í skří ň k y
Upozorňujeme zájemce na možnost pronájmu volné vývěsní skříňky č.
7 umístěné v ulici I. J. Pešiny v Kostelci nad Orlicí. Roční pronájem činí
částku 300 Kč + DPH v zákonem stanovené výši pro spolky a 1.000 Kč +
DPH v zákonem stanovené výši pro podnikatele. Bližší informace podá
zájemcům odbor správy majetku města Městského úřadu v Kostelci
nad Orlicí, tel. č. 494 337 266, 724 895 712.

SBĚR A SVOZ
DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V ROCE 2015

Vá že n í o bča n é,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o.
oznamuje, že proběhne podzimní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na území města Kostelce nad Orlicí, a to:

v pátek 09. 10. a v sobotu 10. 10. 2015
Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem. Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle.
Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán!
Sbírat se budou následující odpady:
znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky,
plechovky od barev, plast. nádoby od olejů a postřiků, upotřebené (vyjeté) oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika
apod.

Svozový harmonogram
1. svozová trasa: v pátek 09. 10.
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
a odjezdu
1.
Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)
2.
Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)
3.
u výdejny plynu (ul. Pelclova)
4.
u hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)
5.
u trafostanice (ul. Proškova)
6.
Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)
7.
u firmy Renovak (ul. Trávnická)
2. svozová trasa: v sobotu 10. 10.
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
a odjezdu
1.
Skála – náměstíčko
2.
Kostelecká Lhota – dolní (u čp. 81)
3.
Kostelecká Lhota – horní (u prodejny)
4.
Koryta – odbočka ke hřišti
5.
Kozodry – náměstíčko

čas příjezdu
15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
čas příjezdu
09:00 – 09:10
09:15 – 09:25
09:30 – 09:40
09:45 – 09:55
10:00 – 10:10

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky a nefunkční elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty
apod. Tyto je možné bezplatně odevzdat po celý rok ve sběrně
firmy Recycling – kovové odpady a.s., umístěné v areálu Technických služeb Kostelec nad Orlicí.
Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder. Odvoz odpadu
z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na adrese:
EKOPART s. r. o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 522,
fax: 494 544 014 a bude proveden za úplatu.
POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!!!!
Případné dotazy Vám zodpoví na odboru správy majetku města – tel.:
494 337 286 (M. Černohorská).
Město Kostelec nad Orlicí

03. 10. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
494 532 330
04. 10. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
494 596 174
10. 10. MUDr. Kašparová
Voříškova 169, Vamberk
602 514 715
11. 10. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955
17. 10. MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696
18. 10. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí
494 515 696

24. 10. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775
25. 10. MDDr. Pavlová Simona
Zdrav. středisko
Rokytnice v Orlických horách
494 595 292
28. 10. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou
494 534 841
31. 10. MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783
01. 11. MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697

Vyhláše ní do tačních pro gramů
II. výzva
Rada města vyhlašuje dotační programy na základě Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, které
jsou vyvěšeny na úřední desce: http://www.kostelecno.cz/mesto/uredni-deska.
Jedná se o následující programy s lhůtou pro podávání žádostí
od 16. 10. 2015 do 26. 10. 2015:
Jednorázové akce pro děti a mládež
Kultura mládeže i dospělých
Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity „malé projekty“
Sport – jednorázové akce
Rada města dále vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí darů na podporu „malých projektů“ dle darovací smlouvy spol. Federal – Mogul Friction a.s. s lhůtou pro podávání
žádostí do 05. 10. 2015.
Více informací na: http://www.kostelecno.cz/mesto/granty-dotace

N o vé we bo vé stránky
Vážení spoluobčané občané, rozvoj webových technologií je nezadržitelný, a nejen proto pro vás připravujeme zcela nové webové stránky
města, které budou svým vzhledem i funkcionalitu odpovídat moderních trendům. V současné době probíhá přesun obsahu ze starého
webu do nových stránek. V některém z příštích vydání Zpravodaje
města vás budeme informovat o termínu jejich ostrého spuštění.
Snažíme se maximálně zachovat původní obsah, ale v některých případech jsme došli k závěru, že některé stránky na nový web přenášet
nebudeme. Vždy se jedná o stránku, která je z hlediska povinně zveřejňovaných informací postradatelná. Jednou z nich je soukromá nekomerční inzerce, kterou jsme před několika měsíci na současném webu
zrušili. Ke zrušení inzerce nás vedlo to, že se jednalo o dobrovolnou
součást webu města, ale především, že ne vždy byly dodrženy podmínky zveřejnění inzerátu a dokonce došlo i k podání lživého inzerátu. Věříme, že v době existence mnoha celorepublikových inzertních
portálů, na které je možné inzeráty vkládat zdarma, nebude absence
inzerce na našem webu nepřekonatelným hendikepem.
M. Rýdel

K O U P Í M P O L E N E B O L E S Y.
TEL: 602 308 774
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KLUB SENIORŮ POHODA

Nabídka
pr og r a m u k l u bu n a ř í j en
Pravidelné setkání s přáteli u kávy nebo čaje, posezení ve společenské místnosti, každé úterý
v měsíci od 13:00 do 16:00, součástí jsou i besedy v čase 14:00 a 16:00.
Možnost oslav jubileí (nahlásit předem), ochutnávka dobrot z kuchyně členů klubu, společenské hry, časopisy.
O pohodu členů klubu se vždy pečlivě starají jednotlivě členky výboru
s vedoucí klubu.
Připravili jsme nejen pro členy klubu, ale i zájemce z řad seniorů města:
06. 10. od 14:00
Besedu s panem starostou Františkem Kinským a místostarostou panem Ing. Tomášem Langrem „Zajímá nás“.
20. 10. od 14:00
Besedu „Zásady první pomoci“, připravilo a pořádá Město Kostelec
nad Orlicí a klub ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže.
27. 10. v 16:00
Besedu „Onemocnění cukrovkou“ s MUDr. Veronikou Ambrožovou
z kostelecké diabetologické interní ambulance.
Informace můžete sledovat nejen ve zpravodaji, ale i ve venkovní
skříňce klubu u železářství U Jahodů a v městském rozhlase.
Uvítáme rádi zájemce o akce v klubu seniorů města, kteří nejsou členy
klubu. Pokud máte zájem se stát členy klubu, můžete si vyzvednout
přihlášku. Členský příspěvek na rok je 50 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu v Klubu seniorů POHODA, Jiráskovo náměstí
69, u kostela sv. Jiří.
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu

R etro v ý s t a v a v k lu b u
Začátkem září, přesněji
01. 09. ve14:00, byla zahájena výstava RETRO. Autorkou výstavy je Š. Slezáková, která výstavu také
realizovala Úvodního slova se ujal starosta města
pan František Kinský a významně přispěl k příjemné
a přátelské atmosféře, která po celou dobu zahájení
v klubu panovala. Mezi
hosty jsme uvítali Ing. Růženu Ryglovou, předsedkyni Krajské rady seniorů
Hradec Králové, JUDr. Jana
Šťastného, tajemník a
Městského úřadu i předsedu Komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu
Ing. Vlastimila Šedu.
Zájem o zahájení výstavy,
která si kladla za cíl přiblížit návštěvníkům časy nedávno minulé prostřednictvím fotografií, ale i předmětů, které ochotně zapůjčili občané
města, byl značný. Dětem se nejvíce líbila auta, kočárek a panenky.
Ti starší vzpomínali, že „oni mají ještě doma taky takové“. Pozornost
poutaly i knihy dokumentující průběhy spartakiád, vystavené kopie
bankovek a tuzexových bonů a zejména ženská část „publika“ byla
nadšená rozsáhlou ukázkou dřívějších pracích a čisticích prostředků.
Nechybělo ani funkční kolo a atmosféru ještě podtrhla kytice oranžových karafiátů v „maminčině“ keramické váze. Tady se sluší podotknout, že paní Zdeňka Kvasničková z Pomněnky s námi opravdu
vzorově spolupracovala a přichystala květiny „retro“.
Naše poděkování patří všem, kteří ochotně zapůjčili předměty, včetně
uniforem a dalších předmětů dokumentující dobu před rokem 1989.
Na konci listopadu se uskuteční volné pokračování výstavy a tentokrát to bude „pouze“ RETRO děti. Máte se na co těšit. Přivítáme každého, kdo si rád prohlédne předměty, které dělaly radost nejen dětem,
ale i jejich rodičům. Pokud máte doma třeba „mončičáky“, vláčky nebo
třeba houpacího koně, budeme opravdu rádi, když je na výstavu zapůjčíte. Stačí se zastavit na Městském úřadě v přízemí, kde má kancelář Šárka Slezáková. Vše v pořádku se vám vrátí.
Příjemný zážitek vám za spolupořadatele akce přeje výbor klubu.
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Foto: ze zahájení výstavy

Re ce pt na záje zdo vý ko kte jl
Vezměte dobrý nápad, vhodný
čas, slunečné počasí, spoustu
ochotných lidí, kteří jistí“ turistické zajímavosti, skvělého řidiče z ověřené firmy, pohodové
účastníky zájezdu a také velkou
dávku snahy připravit zajímavý
program pro lidi. To vše když
smícháte, tak je zájezdová lahůdka připravena ke „konzumování“.
To se nám stalo 10. 09. při klubovém zájezdu do hlavního města
Prahy. Ještě je dobré doplnit, že
důležité je mít pohotového fotoreportéra a „po ruce někoho“,
Foto: Štěpánka Tetřevová - Vždy pohoda
kdo na to vše dohlédne. Pokud
ten někdo má ještě vedle sebe kamaráda, který je ochoten kdykoliv
a kdekoliv „přiložit ruku k dílu“, pak opravdu ručím za kvalitní výsledek.
Pokud nevěříte, tak se zeptejte všech 45 účastníků zájezdu, ti vám to
jen potvrdí. Navštívené turistické zajímavosti: Vyšehrad, Botanická zahrada UK Přírodovědecké fakulty, plavba parníkem po Vltavě a jako
bonus malá okružní jízda středem Prahy.
Dík patří všem, kteří se ochotně zapojili a pomohli a taky účastníkům
zájezdu. Pohodu totiž máme nejen v názvu klubu, je to i náš cíl.

Foto: Štěpánka Tetřevová - Na Vyšehradě

Nevšední zážitek u kosteleckých hasičů
Den otevřených dveří u kosteleckých hasičů byl doporučován všem
seniorům města. Uskutečnil se v dopoledních hodinách v úterý 10. 09.
a díky perfektní prezentaci nejen techniky velitelem zásahové jednotky Tomášem Sršněm a starostou sboru Janem Vodičkou mladším byl
pro všechny zúčastněné nevšedním zážitkem.
Děkujeme oběma a připojujeme i poděkování za ochotu panu Petrovi
Bednářovi, který se postaral i se svojí maminkou o občerstvení účastníků akce v prostorách sezónní restaurace U Floriána.

V listopadovém čísle zpravodaje se ještě vrátíme k průběhu Dne otevřených dveří.
Fotodokumentaci pořídil Martin Rýdel a my vám zatím předkládáme
„fotografickou ochutnávku“ průběhu akce, zařazené do klubového
cyklu „NEDÁME SE“.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

Z Do mo vinky
V uplynulých dvou měsících jsme s klienty Domovinky navštívili krásné výstavy v Kostelci nad Orlicí. Nemohli jsme chybět na „ZÁMECKÉM IMAGINÁRIU“, které nás naprosto nadchlo svou rozmanitostí
a hravostí. Vrátili jsme se do dětských let a vystavené exponáty jsme
si mohli nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet jejich pohyblivé mechanismy. Každý pohled do „bedýnky“ byl originální a zvědavost nás
vedla k dalším. Velkým překvapením byla obří duchna, na kterou jsme
se uvelebili a nejraději bychom zůstali do večera.

Foto: Obdiv a úcta k hasičům září 2015

P ozv á n k a
Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí vás srdečně zve na přátelském setkání s Ing. Tomášem Langrem a Ing. Tomášem Kytlíkem.
Dne 06. 10. od 14:00 v Klubu Pohoda.

Z á s ad y p r v n í pom oc i
Město Kostelec nad Orlicí a Klub seniorů Pohoda ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou vás
srdečně zvou dne 20. 10. Od 14:00 do Klubu seniorů Pohoda Kostelec
nad Orlicí na besedu „Zásady první pomoci“
- zásady první pomoci, ukázky a praktický nácvik život zachraňujících
úkonů,
- prevence úrazů v seniorském věku,
- zvládání náhlého zhoršení zdravotního stavu,
- praktické rady, jak poskytnout první pomoc partnerům, přátelům,
vnoučatům…
Vstup zdarma.

V druhém pořadí byla výstava v klubu seniorů Pohoda s názvem
„RETRO“. Především musíme moc poděkovat paní M. Novákové, která
pro nás výstavu otevřela v mimořádný čas a ještě nás pohostila koláčky. Bylo to příjemné ohlédnutí za dobou minulou. Nad vystavenými
exponáty jsme si příjemně zavzpomínali.

Bes e d a – O n e moc ně n í c u k r ov k ou
Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí
Vás srdečně zve

Dne 27. 10. od 16:00 na besedu do klubu
S MUDr. Veronikou Ambrožovou z kostelecké diabetologické
a interní ambulance na téma:
„Onemocnění cukrovkou“.
Vstup zdarma.
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu

Prosba: Máte-li někdo doma již nepotřebné knoflíky, korále, nitě
apod., budeme moc rádi za váš příspěvek, který využijeme k tvůrčí
a terapeutické činnosti. Materiál můžete přinést přímo do Domovinky,
která sídlí ve Frošově ulici 1414 (1. patro, Dům s pečovatelskou službou – žlutá budova) nebo ho můžete zanechat na podatelně Městského úřadu. Děkujeme.
Foto: archiv Domovinka
Alena Štantejská, Centrum denních služeb Domovinka
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Zásahy jednotky
sboru dobrovolných hasičů
04. 09.

Dopravní nehoda osobního vozidla
Vamberk směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla v příkopě. Na místě jedna zraněná osoba v péči zdravotnické záchranné
služby KHK. Zajistili jsme vozidlo proti požáru a úniku provozních kapalin. Dále jednotka řídila provoz na komunikaci do příjezdu Policie
ČR, která si poté řízení převzala. Po zadokumentování nehody Policií
ČR se ve spolupráci s jednotkou PS RK vozidlo vyprostilo z příkopu
pomocí navijáku.

Histo rická stř íka čka
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci nad Orlicí je skupinou velmi
aktivních a šikovných lidí, kteří se starají nejen o mladou hasičskou
generaci, ale neponechávají stranou ani péči o hasičskou historii. Před rokem se rozhodli za pomoci dotace i vlastních finančních
zdrojů opravit historickou stříkačku Smékal Praha z roku 1891. Celou
rekonstrukci si vzal na svá bedra člen kosteleckého sboru pan Karel
Walter. Celý rok, tedy stovky hodin, věnoval této opravě a s pomocí
kolaře pana Andrše z Rovného, kováře p. Černého z Ohnišova, truhláře
(a kosteleckého hasiče) p. Hrabiny a p. Morávka z Černilova vrátil této
více než stodvacetileté „krasavici“ původní podobu.
Panu Karlu Walterovi i těm dalším jmenovaným patří velký dík za skvělou a trpělivou práci. Děkujeme také panu senátorovi Miroslavu Antlovi za jeho podporu při získávání dotace Královéhradeckého kraje.
Náklady na rekonstrukci stříkačky činily 132 000 Kč, z čehož 100 000 Kč
bylo uhrazeno z dotace.

03. 09. Sepnutí EPS čidla – Kostelec nad Orlicí
Sepnutí čidla elektrické požární signalizace. Na místě proveden průzkum, požár se nepotvrdil. Jednalo se o planý poplach.
01. 09. Dopravní nehoda osobního vozidla – Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla se zaklíněním jedné osoby. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem
zjištěno, že osobní vozidlo je mimo komunikaci v příkopu. Dvěma
zraněným osobám jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu
zdravotnické záchranné služby KHK jsme dále spolupracovali s jejich
ošetřením a naložením do sanitních vozů. Dále ve spolupráci s příslušníky požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme zajistili vozidlo proti
požáru a úniku provozních kapalin. Na místě spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHk a Policií ČR.
26. 08. Sepnutí EPS čidla – Kostelec nad Orlicí
Sepnutí čidla elektrické požární signalizace. Na místě proveden průzkum, požár se nepotvrdil. Jednalo se o planý poplach.
24. 08. Nouzové otevření dveří – Kostelec nad Orlicí
Na žádost Policie ČR byla jednotka povolána do ubytovny na otevření bytu s podezřením na exitus. Za asistence Policie ČR jsme dveře
do bytu otevřeli speciálním nářadím a uvnitř byla nalezena osoba bez
známek života. Místo události jsme předali Policii ČR a vrátili jsme se
zpět na základnu.
19. 08. Dopravní nehoda osobního vozidla – Vamberk
Jednotka povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla.
Po příjezdu na místo události byla řidička v péči zdravotnické záchranné služby. Naše jednotka provedla protipožární opatření na vozidle
společně s příslušníky hasičského záchranného sboru a řídila kyvadlově provoz do příjezdu Policie ČR, která si pak řízení provozu převzala.

Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí
I. Jasníková

P o žární úto k ve te ránů
Po roce se naše družstvo opět zúčastnilo soutěže v požárním útoku
hasičských veteránů v Pekle nad Zdobnicí. Místní hasiči zde v areálu
„V Roští“ pořádali již 7. ročník Hasičského odpoledne pro seniory. Podle pravidel musí věkový průměr družstva přesahovat 50 let. Soutěže
se zúčastnilo 7 družstev a nejstaršímu soutěžícímu bylo přes 80 let.
Z toho je vidět, že pokud je chuť a vůle, ani věk není překážkou.
Za naše družstvo Kostelec nad Orlicí – město soutěžili: Pavel Šašek,
Zdenek Hroch, Miroslav Morávek, Jaroslav Otčenášek ml., Vlastimil
Tříska, Libor Koucký a Jiří Koucký. Věkový průměr našeho družstva byl
58 let. Soutěž jsme s kapkou štěstí vyhráli těsně před družstvy z Doudleb nad Orlicí (2. místo) a Kostelce nad Orlicí – Skály (3. místo). Naše
poděkování patří pořadatelům, kterým se opět povedlo soutěž perfektně připravit. Rádi se zúčastníme dalšího ročníku.
Za Kostelecké hasičské veterány Jaroslav Otčenášek ml.

SDH KOSTELECKÁ LHOTA

Bilance
aktivního ro ku 2 0 1 5

17. 08.

Odstranění spadlé větve z osobního vozidla a plotu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka povolána k odstranění větve spadlé na osobní vozidlo
a plot. Silná větev byla rozřezána motorovou pilou a prostor parkoviště byl poté uklizen.
14. 08. Únik benzínu z protržené nádrže – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku cca 20 litrů benzínu z vozidla na komunikaci. Jednotka zasypala skvrnu sorbentem a následně provedla
úklid vozovky.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz
Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí
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Čeká nás společné posezení – zhodnocení
aktivní sezony 2015 spojené s grilováním
a soutěže pro mladé hasiče. Tato akce slouží
jako poděkování všem členům sboru za jejich
celoroční účast na soutěžích, tréninku dětí, brigádách a pomoc při pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Máme možnost v klidu probrat
události a akce roku 2015. Když vyjmenuji několik větších aktivit, které můžeme pořádat, s podporou města Kostelce nad Orlicí a mnoho
dalších příznivců:
➢ V březnu jsme pořádali třetí Hasičský bál, který jsme plně vyprodali
a dobře jsme se pobavili
➢ Květen pro nás znamenal dětskou hasičskou soutěž „SOPTÍK“ v požárním útoku, zúčastnilo se 11 sedmičlenných dětských družstev.
Přišli se podívat rodiče diváci a společně jsme strávili krásné sportovní odpoledne.
➢ Červenec pro nás znamenal největší naší kulturní akci - netradiční soutěž 15. ročník Lhotecký džbán spojené s oslavami 120 výročí
sboru. Této sportovní akce se zúčastnilo 25 sedmičlenných družstev, tentokrát – mužů žen a dětí. Tato soutěž byla tradičně doplněná bohatým kulturním programem.
➢ Během roku jsme se samozřejmě zúčastnili několik hasičských soutěží.

Podzimní akce
➢ 19. září 2015 se konalo společné posezení SDH Kostelecká Lhota –
zhodnocení aktivní sezony 2015 spojené s grilováním a soutěžemi
pro mladé hasiče. Tato akce slouží jako poděkování všem členům
sboru za jejich celoroční účast na soutěžích, tréninku dětí, brigádách a pomoc při pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
➢ 20. září 2015 jsme odjeli do Rychnova nad Kněžnou na Odpoledne
s hasiči, které bylo v nové hasičské budově.
➢ 3. října 2015 u „požární nádrže“ v Kostelecké Lhotě uspořádáme
poslední přátelskou hasičskou soutěž v požárním útoku pro okolní
sbory.
➢ 24. října „Závod požární všestrannosti MH“ Slatina nad Zdobnicí.
➢ 31. října 2015 exkurze na Jižní Moravu za hasičskými tradicemi se
zakončením u dobrého vína.
Sbor je aktivní po celý rok. Když nevyjíždí na hasičské soutěže, kde se
můžou aktivně zapojit nejen družstva mužů žen a mladých hasičů, ale
i kategorie senioři, tak připravujeme aktivity a jiné akce, které nám
pomáhají financovat činnost sboru SDH Kostelecká Lhota. 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.
Na naši činnost mimo tradiční podpory města Kostelce nad Orlicí,
můžeme čerpat další finanční dotaci na jednotlivé akce v rámci
Grantů města Kostelce nad Orlicí. Nemůžeme zapomenout i další místní i „přespolní“ firmy i jednotlivce, kteří nám pomáhají jak
finančně, materiálně, či přiloží ruku k dílu. Jejich výčet najdete
na našem webu http://sdhkl.webnode.cz/. Chtěla bych vyzdvihnout pomoc okolních sborů, ale především SDH Skála.

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
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

Po zvánka na be se du
Městská knihovna zve na autorské čtení a besedu se spisovatelem
a ředitelem Nakladatelství Academia, autorem oceňovaných knih
Průvodce protektorátní Prahou a Krvavé finále, Jiřím Padevětem
v pondělí 05. 10. v 18:00 v sále knihovny.

Děkujeme.
Za SDH Kostelecká Lhota – starostka Jaroslava Kytlíková

SDH KOSTELEC N. O. – SKÁLA

Skalečtí hasiči opět na stupních vítězů
Družstvo SDH Kostelec n. O. – Skála se v sobotu 05. 09. zúčastnilo hasičské soutěže veteránů (nad 50 let) v Pekle nad Zdobnicí a umístilo se
na 3. místě za vítězným družstvem SDH Kostelec n. O. – město a družstvem z Doudleb n. O.
Za SDH Skála soutěžili: Karel Hernych, Milan Navrátil, Jindřich Hostinský, Jaroslav Blažek, Bohumír Dobeš, Jaroslav Maděra, Pavel Smítal
a Pavel Martinec.
za SDH Skála Pavel Martinec, starosta sboru

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 O BA:
ŘÍJEN – KVĚTEN
Po – Pá: 8:00 až 16:00
So:
Zavřeno
Ne:
Zavřeno

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

Beseda probíhá v rámci akce Maraton čtení, na kterou jsme získali
od SKIPu finanční podporu.

Be se da pro ško láky
V úterý 06. 10. v 10:30 zavítají do knihovny
žáci 1. stupně ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí na pořad s názvem „Postižené děti
mezi námi“. Spisovatelka Martina Drijverová
jim bude číst ze své knihy Domov pro Marťany, kterou si budou moci zakoupit a nechat si ji
podepsat.

Po zvánka na výstavu
Nenechte si ujít výjimečnou výstavu
velkoformátových barevných fotografií severoamerických indiánů, obyvatel
Skalistých hor – Černonožců, Kríi a dalších indiánských kmenů, kteří si říkají
Ni-tsi-ta-pi z kanadské rezervace, které nafotil náchodský fotograf a cestovatel Vladimír Prachař. Autorská
výstava přibližuje jejich život a dochované tradice, jako jsou posvátné a taneční obřady. Protože naše knihovna
již vlastní vitríny, můžete se těšit i na hmotné exponáty. Výstavu zahájíme vernisáží v úterý 06. 10. v 17:00, na kterou jste všichni srdečně
zváni. Prohlédnout si ji můžete v měsíci říjnu a listopadu 2015. K výstavě jsou přichystány interaktivní dílny pro 1. stupeň ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí.
www.canadatours.cz

Stáhn ěte si e Knihu
Tento projekt knihovna připravila ve spolupráci s portálem eReading.cz.
• E-knihy lze vypůjčit pouze přes nový katalog knihovny Carmen.
• Služba je našim registrovaným čtenářům poskytována zdarma.
• Musíte u nás mít zadaný email a na stejný email i provedenou registraci na webu eReading.cz.
• V této nabídce lze e-knihy číst POUZE na čtečkách eReading.cz, telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS pomocí
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•

•
•
•

aplikace eReading.cz, kterou si stáhnete z Google Play, nebo iTunes
App Store. Naše čtečka tyto e-knihy bohužel nepodporuje.
Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní, výpůjční lhůtu není možné zkrátit. Nevztahuje se
na ni proto pokuta z prodlení, výpůjčka sama zmizí z vašeho zařízení.
Zároveň si lze vypůjčit maximálně 2 tituly.
Stejnou e-knihu si samozřejmě může vypůjčit více čtenářů současně.
Pokud budete mít problém, zastavte se a pokusíme se poradit, případně se nezdráhejte napsat.

NEUNIKLO NÁM
Ko ste le cký multižánro vý hude b ní
fe stival o pě t zpe střil
Ko ste le c nad Orlicí
Návštěvníci festivalu se o druhém zářijovém víkendu bavili při
poslechu koncertů, zhlédnutí divadelního představení, řemeslného
trhu, návštěvě výstav a tvořivých dílen a jiných doprovodných programů. Organizátoři město Kostelec nad Orlicí, Základní umělecká škola
F. I. Tůmy, Základní škola Gutha-Jarkovského, Klub seniorů Pohoda,
Farní úřad – děkanství Kostelec nad Orlicí a Nový zámek uspořádali
13. Kostelecké posvícení a XII. Hudební festival F. I. Tůmy.
Děkujeme všem příchozím i účinkujícím, že přispěli k pohodové atmosféře letošního ročníku. Jsme rádi, že i letos si na festival našlo cestu
mnoho návštěvníků. Tento projekt podpořil Královéhradecký kraj.

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
Bohoslužby v říjnu: 04. 10. v 08:30 Den díkůvzdání za úrodu
18. 10. v 08:30 s hostem z Německa
Biblická hodina v klubu seniorů: čtvrtek 15. 10. v 16:00.
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;
email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.

MLADÍ MANŽELÉ KOUPÍ RODINNÝ DŮM NA RYCHNOVSKU
S M O Ž N O S T Í D O J Í Ž D Ě N Í D O K V A S I N ! T E L : 734 62 2 739
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Foto: I. Matyášová
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

K otlí k o v é d o t ac e

P o svíce nský de se tibo j

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva poskytována fyzickým osobám – majitelům rodinných
domů – prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
• kotel na pevná paliva,
• tepelné čerpadlo,
• plynový kondenzační kotel.

V sobotu 12. 09. se za podpory MěÚ a TJ Sokol konal v Kostelci nad
Orlicí již 10. jubilejní ročník POSVÍCENSKÉHO DESETIBOJE. Počasí nám
letos opět vyšlo na jedničku a mohli jsme plně využít celý sportovní
areál. 9 šestičlenných smíšených družstev se utkalo v deseti disciplínách: volejbal, nohejbal, basketbal, házená, florbal, hod mobilem,
tenis, ping-pong, přetahování lanem a šipky. Po skvělých výkonech
se nakonec týmy umístily v tomto pořadí: 1. Zlověstná koroptev, 2.
Sešlost, 3. Pěkná sobota, 4. Lůzři, 5. Tenisti, 6. Brutus, 7. Jarča ví, 8.
Orlický bloudil, 9. Ferodo.
Každé družstvo bylo odměněno drobnými cenami, za které bychom
chtěli poděkovat našim sponzorům: Federal Mogul a.s., ZOOS Federal Mogul a.s., MUDr. Eva Ptačovská, MěÚ Kostelec nad Orlicí, Velo Vít
Sport, MIKA, půjčovna lodí 2U, Květinářství Pomněnka, Masáže Dušková Nataša, Elektro Drahoš, Květinový ráj, Pomníky a náhrobní doplňky Jansa, Tejkl střechy a izolace s.r.o., Drogerie market p. Kovaříček,
AG TYP tiskárna, Jana Šimková zakázkové šití, Koupaliště Kostelec
nad Orlicí p. Marian Šípoš, Wande - výrobky z padákové šňůry, Vinotéka Červený, Chlorella Centrum, Fitmin, Český česnek z Podkrkonoší,
I Bar Sokolovna.
Velké poděkovaní patří i slečnám Janě a Monice, které připravily občerstvení nejenom pro sportovce, ale i početnou skupinu fanoušků
a diváků. Letošní turnaj se tedy opět vydařil a my už se těšíme na příští
11. ročník.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
•

instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).

•

„mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních
prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády
– eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna
vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken
za izolační dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max.
20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis.
Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude
činit:
• 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného
kotle (uhlí + biomasa),
• 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší
označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou,
Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká
Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební
práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná
paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního
kotle, resp. solární termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno
projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci
nového zdroje tepla pro vytápění),
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do
stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy „C“,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde
dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 07. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

Foto: R. Motyčková
Organizační výbor turnaje

Vadí–ne vadí a ne jle pší svě to vý
tane čník flame ngy A srae l Galván
Děti a studenti z Kostelce nad Orlicí reprezentují školy a město v Drážďanech. Tentokrát se budou prezentovat ne v pražské Arše, kde hrají 3.
rokem hru Vadí–nevadí, ale odjíždí 18. 09. do Německa, kde vystoupí
v rámci festivalu-Pocta romské kultuře – mezinárodní festival RomAmor, který pořádá Evropské kulturní centrum Hellerau.
Tato hra byla zařazena do pravidelného programu každý druhý měsíc,
včetně dopoledních představení pro žáky, po dobu dvou let. Také vystoupili v Plzni, v Brně v divadle Husa na provázku.
Letos je čeká ještě několik představení a v březnu 2016 zakončí své
působení derniérou v Kostelci nad Orlicí, kde byla původní premiéra
Země zaslíbená.
Myslím, že za tu dobu velmi osobitě a důstojně reprezentují nejen své
školy, ale město Kostelec nad Orlicí, neboť ztvárňují samy sebe a jsou
malým vzorkem našeho města.
A jak budou úspěšní v Drážďanech, o to se se čtenáři podělím.
Mgr. Jana Nováková

„ K O U P Í M “ S TA R Š Í Č Í S L A Z P R A V O D A J E
M Ě S TA K O S T E LC E N A D O R L I C Í .
N A B Í D N Ě T E N A S B E R AT E L K O S T E L E C  S E Z N A M . C Z .
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SK RABŠTEJN

Ak tu á l ně z R ab št ej n a
– Hned první sobotu v září jsme zahájili Kurz společenského tance a chování pro mládež první lekcí.
Všem tanečnicím i tanečníkům to velmi slušelo.
Od tanečních mistrů dostali pochvalu za velkou snahu a vynikající
výkon.
– Pohybové aktivity (Pilates, jóga a Street Dance) jsou zařazeny v přibližně stejných časech jako loni – viz naše stránky www.skrabstejn.cz
– S ohledem na Vaše četné dotazy týkající se tradičního setkání harmonikářů na Rabštejně Vám můžeme s radostí oznámit, že naše pozvání přijal také Pavel Mucha – klávesista Orchestru Václava Hybše.
Po svém excelentním výkonu v loňském roce se na nás rád přijede
podívat znovu. Tentokrát v moravském kroji.
– Po dvouleté přestávce bude na Rabštejně k vidění Travesti Show
Kočky z Prahy. Ale k tomu již více informací přineseme v příštím
Zpravodaji.
– Radostnou zprávou pro nejmenší diváky kina je, že dětské filmy
budou na Rabštejně promítány dvakrát měsíčně.
– Od října začnou kurzy angličtiny „Anglicky hravě v každém věku“
pro členy SPCCH Kostelec nad Orlicí. Kurzy budou probíhat nenásilnou hravou formou a budou zaměřeny hlavně prakticky.

D iva d l o H á t a
D o l o ž n i c e v s t u p u j t e j ed n ot li vě
Prvním divadelním představením sezóny 2015/16 je komedie s názvem „Do ložnice
vstupujte jednotlivě“. Tato
hra je nejčerstvějším divadelním kusem společnosti
Háta Praha, který nastudovala
na konci loňského roku.
O čem tato hra je?
I prostorná exkluzivní ložnice
s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná…
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků Raye Cooneyho a John
a Chapmana.
Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš prosperujícího nakladatelství dětské literatury Philip Markham se svou ženou Joanou původně plánovali strávit večer mimo domov. Byt proto hodlá k jednomu ze svých
četných mimomanželských záletů využít Philipův obchodní společník
Henry Lodge… Netuší ale, že za stejným cílem k Markhamovým směřuje jeho žena a Joanina kamarádka Linda, která se rozhodla nevěru
Henrymu oplatit. Velkolepému zmatku však nasadí korunu populární
autorka knížek pro děti, která se v bytě objeví nečekaně a chce svěřit
vydání svého díla právě nakladatelství, které patří Henrymu a Philipovi. Pro jejich skomírající podnik by to znamenalo záchranu. Dotyčná
paní je však nesmlouvavě mravopočestná. Kdyby zjistila, co se tu doopravdy odehrává, jejich naděje by se zhroutily. Je tedy třeba vyvinout
horečné úsilí, aby se vzájemné vztahy přítomných zdály normální
a nevinné.
Hra, která náleží k vrcholům společné tvorby obou autorů, se dočkala
mnoha nastudování na anglických scénách, stejně jako v divadlech
newyorské Broadwaye. Ještě doplním, že režisérského postu se ujal
Antonín Procházka.
Osoby a obsazení:
Joanna Markhamová – Mahulena Bočanová / Kamila Špráchalová
Philip Markham – Lukáš Vaculík
Alistair Spenlow – Filip Tomsa
Henry Lodge – Pavel Nečas / Martin Zounar
Linda Lodgová – Monika Absolonová / Adéla Gondíková / Kateřina
Lojdová
Silke Hauserová – Jana Birgusová / Sandra Černodrinská
Walter Pangbourne – Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka
Olivie Harriet Smithová - Ivana Andrlová / Olga Želenská
Slečna Wilkinsová –Jana Zenáhlíková / Vlasta Žehrová
Již tradičně Olga „Háta“ Želenská zdraví naše diváky. Proto jsem se jí
zeptala na následující otázky:
Paní Olgo, letošní léto bylo doslova tropické. Jak jste snášela,
resp. přežívala tyto dny?
Strávila jsem ho dobře. Moc jsem prázdniny neměla, protože jsem natáčela seriál Přístav. Během celého léta. Ale i tak mohu říci, že tepla snáším
vcelku dobře. I když u natáčení jsme se chvílemi skutečně hodně zapotili…
Co byste ještě divákům vzkázala ke komedii „Do ložnice vstupujte
jednotlivě“?
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Komedie je v našem klasickém „hátovském“ stylu, tak jak jsou diváci
zvyklí. Vždyť k Vám jezdíme opakovaně. A moc rádi. Diváci uvidí komedii o mezilidských vztazích, což je v dnešní době velmi důležité. Srdečně
všechny zvu!
Paní Olga odpovídala na otázky v krátké přestávce mezi natáčením.
Moc jí za všechny děkuji.
Divadelní představení „Do ložnice vstupujte jednotlivě“ bude uvedeno na Rabštejně v úterý 27. 10. od 19:00. Vstupné činí 230 Kč
v předprodeji a 260 Kč na místě. Divadelní představení je součástí
abonmá.

Hradiš ťan a J iř í P avlica
Na říjen jsme připravili koncert
jedinečného hudebního tělesa Hradišťan, které se postará
o nádherné zahájení divadelní
sezóny na Rabštejně.
Hradišťan vznikl již v roce 1950
v Uherském Hradišti. U zrodu
stály velmi výrazné osobnosti, jako například klarinetista
a básník Otakar Horký nebo
cimbalista Jaroslav Čech. V roce
1978 přebírá umělecké vedení
souboru tvůrčí osobnost, houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických,
geografických i společenských.
Hradišťan je profesionálním tělesem, které pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice
žánrů s různými hudebními osobnostmi celého světa (za všechny si
dovolím jmenovat jihoafrického hudebníka Dizu Plaatjiese či alikvotní
zpěváky Altai Kai). Není bez zajímavosti, že Hradišťan spolupracoval
i s Jumping Drums, kteří jsou u nás v Kostelci dobře známí.
Hradišťan s Jiřím Pavlicou vystoupí na Rabštejně dne 23. 10.
od 20:00. Vstupné činí 280 Kč v předprodeji a 320 Kč na místě.

Kv ětino vý ple s tanečních
Kurz společenského
tance a chování pro
mládež Podzim 2015
se pomalu přesunuje do své druhé poloviny. A proto, aby
si tanečníci a tanečnice vyzkoušeli, jak
to na „opravdovém
a správném“ plese
chodí, připravili jsme
pro ně Květinový ples.
Při tomto příjemném večeru se mohou na tanec těšit nejenom frekventanti tanečních, ale také rodiče, kamarádi a další příchozí. Podle
slov tanečního mistra Mgr. Josefa Solára určitě dojde nejen na klasiku
v podobě waltzu, valčíku, polky, jive a cha-cha, ale též na tance méně
obvyklé, veselé a zábavné.
Na Květinovém plese tanečních bude hrát živá hudba – jedna z nejlepších tanečních kapel – EGO Retro Music z Hořic.
Květinový ples tanečních bude na Rabštejně v sobotu 24. 10.
od 19:00.

Držitel Grammy Bill Evans na Rabštejně
Často na Rabštejně vídáme významné
osobnosti kulturního světa – herce,
hudebníky. V listopadu se však můžeme těšit na návštěvu excelentního
hudebníka a světové hudební ikony –
saxofonisty Billa Evanse.
Vystoupí spolu s dalším vynikajícím
americkým hudebníkem Michaelem
„Patchesem“ Stewartem za doprovodu
slovenského AMC Tria. Pro příští Zpravodaj mám přislíbený rozhovor s některými hudebníky.
Již teď se můžete těšit na 19. 11., kdy
na Rabštejně Bill Evans s doprovodem vystoupí.
Ing. Marta Klimešová,
ředitelka SK Rabštejn

NOVÝ ZÁMEK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

C o p r o v á s c h y st ám e –
zp r á v y z N o v éh o z ám k u

JUBILEA V ŘÍJNU 2015

Když jsme v lednu tohoto roku začali s autory připravovat výstavu Zámecké imaginárium
– 13 (ne)pokojů kosteleckého zámku, tušili
jsme, že připravujeme něco jedinečného, ale nakonec byly naše představy mnohonásobně překonány. Ještě ve chvíli, kdy do parku postupně najížděly kamiony s nákladem, jsme měli spíše obavy, jak se vše
do galerie poskládá, ale vše se nakonec vešlo a díky autorům v čele
s Matějem Formanem, vznikla opravdu nejpěknější výstava, jakou kdy
bylo možné v Galerii Kinský navštívit. Za prázdniny výstavu vidělo
nakonec více než 4000 návštěvníků (o 1000 více oproti předpokladu)
a v září dalších 1000. Při představě, že tuto výstavu budeme muset
na konci října ukončit, vše rozebrat a odvézt nám všem „zámeckým“
bylo tak líto, že jsme oslovili všechny výtvarníky s nesmělým dotazem,
zdali by souhlasili a výstavu v této podobě v galerii ještě nějaký čas
ponechali. Výsledkem jednání je souhlas všech autorů, aby výstava
v Galerii Kinský pokračovala. Takže všechny, kteří dosud výstavu neviděli, nebo ty, kteří se na ni ještě chtěli podruhé (potřetí, počtvrté)
podívat, si dovolujeme informovat, že výstavu Zámecké imaginárium
bude možné navštívit i v roce 2016.
Do konce sezóny, tedy během října, bude pro širokou veřejnost výstava otevřena o víkendech a během podzimních školních prázdnin.
Objednané školní výpravy mohou Zámecké imaginárium navštívit
i ve všední dny. Poté se výstava oddá zimnímu spánku a po náležité
údržbě se znovu otevře na začátku sezóny 2016.
Nejen výstavami živ je člověk a určitě se na zámek rádi vydáváte
i za hudebními zážitky. Říjnové houslové koncerty Jaroslava Svěceného a Pavla Šporcla jsou už beznadějně vyprodané, ale ještě pro vás připravujeme koncerty vánoční, opět s rychnovským souborem Carmina.
Co vás přesně čeká, se dozvíte v listopadovém zpravodaji. A co vás čeká
příští rok? V jednání je např. koncert Anety Langerové a již pevný termín je stanoven pro koncert skupiny Blue Eﬀect, která se vrací po pěti
letech na zámek a tentokrát s open air koncertem v areálu parku.
Na závěr si vás dovoluji pozvat do parku a do kavárny, v sobotu 31. října,
kdy si spolu se svými dětmi nebo vnoučaty můžete projít Dušičkovou
noční cestu. Akci pořádá Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Občanským sdružením bratří Kinských a Toniovou zámeckou kavárnou.
Informace a pozvánky na další akce najdete na
www.zamekkostelecno.cz nebo na https://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

70 let oslaví

Věra ŠLAJOVÁ

75 let oslaví

Božena ŠIMÁKOVÁ

80 let oslaví

Anna PELINKOVÁ

85 let oslaví

Jiří ŘÍČAŘ

90 let oslaví

Hana VENCLOVÁ

93 let oslaví

Vlasta KABEŠOVÁ

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

SŇATEK UZAVŘELI
Kostelec nad Orlicí
Barbora Charvátová a Pavel Vosáhlo
Pavla Bednářová a Tomáš Vacek
Aneta Říhová a Radek Mondík
Denisa Moravcová a Miroslav Sejkora
Miloslava Kohoutková a Tomáš Kotyza
Martina Horáková a Jiří Mimra
Lenka Mervartová a Pavel Krahulec
Aneta Mrázková a Jan Kubata
Iva Hovorková a Michal Faltys
Iva Provazníková a Tomáš Javůrek
Martina Burkoňová a Robert Švancara

Častolovice
Marie Kroupová a Milan Gujda
Kateřina Vosáhlová a Oldřich Tranta
Veronika Bubeníková a Petr Vecek
Ostatní
Kateřina Čiháková a Nikita Dudra
Kateřina Vaníčková a Pavel Hovorka
Veronika Hlavová a Vladimír Severa

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

JUBILEJNÍ SVATBY
50 let – zlatá svatba
Ludmila a Stanislav ČERVINKOVI
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Daniela DOBIÁŠOVÁ
Ludmila KLECANDROVÁ
Marie BOLEHOVSKÁ
Rudolf VANÍČEK
Antonín JANOVEC
Ludmila LOVĚTÍNSKÁ

* 1947
* 1926
* 1921
* 1925
* 1948
* 1925

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.
Foto: Archiv Nový zámek
I. Jasníková

GRATULACE
Dne 11. října
oslaví diamantovou svatbu
manželé
Zdeňka a Vladimír ZEMANOVI
z Kostelecké Lhoty.
Celá rodina
jim touto cestou děkuje
za celoživotní lásku
a přeje hlavně hodně zdraví
do dalších let.

GRATULACE
Dne 26. září oslavila krásné
85. narozeniny
paní Eva FIDLEROVÁ,
dlouholetá místopředsedkyně SPCCH.
Za její obětavou práci ve prospěch
druhých děkuje a vše nejlepší, hlavně
a především zdraví přeje
J. Vajglová, předsedkyně
SPCCH ZO Kostelec nad Orlicí
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
SK RABŠTEJN
tel. 494 321 588, e-mail: klimesova@skrabstejn.cz;
www.skrabstejn.cz.
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
středa:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek:
08:00 – 12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
01. 10. (čtvrtek) – 16:00

STREET DANCE-HIP
HOP PRO NEJMENŠÍ
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní
tanec.
01. 10. (čtvrtek) – 18:00
PILATES
Cvičení pro zdraví a radost. V 18:00 začátečníci a v 19:00 pokročilí.
Pravidelně každý čtvrtek.
03. 10. (sobota) – 19:00

TANEČNÍ 2015
– PRODLOUŽENÁ LEKCE
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.
04. 10. (neděle) – 09:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.
05. 10. (pondělí) – 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
17. 10. (sobota) – 19:00
TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.
23. 10 (pátek) – 20:00
HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA
Koncert vynikající hudebního uskupení pod vedením houslisty a skladatele Jiřího Pavlici. Vstupné 280 Kč v předprodeji / 320 Kč na místě.
24. 10. (sobota) – 19:00
KVĚTINOVÝ PLES TANEČNÍCH
Ples pro frekventanty, rodiče, kamarády a ostatní tancemilovné. Hraje
EGO Retro Music Hořice. Veřejnosti přístupné.
27. 10. (úterý) – 19:00
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Divadelní společnost Háta Praha. Hrají Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová, Martin Zounar a další.
Vstupné 230 Kč v předprodeji / 260 Kč na místě.

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
18. 10. (neděle) – 17:00
PRO DĚTI: MALÝ PÁN
Krásně vizuálně zpracovaný loutkový film. Malý Pán si žije spokojeně
ve svém domečku v Duté hoře. Po zvláštním snu se vydává na cestu
za tajemným domem, kde nalezne to, co mu schází. Loutkový film ČR
2015. Vstupné 70 Kč
18. 10. (neděle) – 19.00
AMY
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za jménem Amy Winehouse?
Celovečerní hudebně-dokumentární film nechává promlouvat Amy
z archivních záběrů, ale hlavně především skrze její hudbu a původní texty, které reflektovaly její životní situace a postoje. Film má 83%
na ČSFD. Velká Británie 2015. Vstupné 70 Kč.
28. 10. (středa) – 17:00
PRO DĚTI: VELKÁ ŠESTKA
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém
geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí
využívat svůj talent. Vstupné 70 Kč.
28. 10. (středa) – 19:00
VYBÍJENÁ
Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu
a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh
spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Vstupné 70 Kč.
06. 11. (pátek) – 17:30

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led a adrenalin.

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e-mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz
01. 10. (čtvrtek) 16:30 – 17:30 TANEČNÍ KROUŽEK
PRO KLUKY A HOLKY PŘEDŠKOLÁKY
Přijďte si zatančit s Pavlou Kamenickou do tělocvičny ZŠ Lávka. Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Pavla Kamenická
01., 08., 15. a 22. 10. (čtvrtek) 16:30 – 18:00
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Dílna pro starší děti, mládež a dospělé. Vzhledem k omezenému počtu
účastníků nutné předem rezervovat termín na tel. 773 781 162. Poplatek 80 Kč. Vedoucí Marcela Zahradníčková

14. 11. (sobota) – 19:00

06. 10. a 20. 10. (úterý) 16:00 – 17:30
KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
Pro všechny zájemce opět začínáme s keramickými dílničkami. Poplatek 80 Kč. Dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé.
Vhodné pracovní oblečení a přezůvky.
Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová

18. 11. (středa) – 19:00

09. 10. (pátek) – 18:00
TÁBOR V CHORVATSKU 2015
Nad fotografiemi povyprávíme a zavzpomínáme na zážitky z letošního tábora v Chorvatsku. Zveme všechny účastníky a jejich rodiče
do DDM.

30. 10. (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
29. ROČNÍK SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ NA RABŠTEJNĚ
příjemně strávený večer s lidovou písní. Speciálním hostem bude
Pavel Mucha.
TRAVESTI SHOW KOČKY PRAHA
– HVĚZDY PADAJÍ VZHŮRU
Večer plný hudby, zábavy a nádherných kostýmů. Vstupné 180 Kč.
19. 11. (čtvrtek) – 19.00

BILL EVANS (USA),
MICHAEL „PATCHES“ STEWART (USA)
A AMC TRIO (SVK)
Koncert ikon světového jazzu. Vstupné 350 Kč v předprodeji / 390 Kč
na místě.
27. 11. (pátek) – 19:00
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Komedie - Divadelní společnost Karla Soukupa. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Nová, Anna Kulovaná a další.
Vstupné 220 Kč v předprodeji / 250 Kč na místě.
19. 12. (sobota) – 19:30

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hostem letošního Vánočního koncertu bude Jitka Zelenková. Dále vystoupí Štěpán Růžička, Irena Kousalová, Filip Hořejš a Martina Dolečková. Samozřejmě Orchestr Václava Hybše.
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13. 10. (úterý) 16:00 – 17:30
TIFFANY VITRÁŽE
Práce s barevnými sklíčky, zhotovení drobných cínových vitráží. Dílna
pro mládež a dospělé.
Rezervace nutná na tel. 773 781 162. Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová
03., 10., 17., 24. 10. (sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, zdravé běhání v lesním prostředí. Zábava a pohyb pro
celou rodinu. Účast na závodech Východočeského poháru.
15. 10. (čtvrtek) 19:00
CAMINO DE SANTIAGO
Fotoprojekce z putování ONDŘEJE MLEJNKA v DDM. Sám na poutní
cestě. Pěšky z hranic Španělska až na Konec světa, 48 dní na cestě,
v nohách 1080 km, 34 nocí pod stanem. Vstupné dobrovolné.
27. 10. (úterý) 17:00 – 18:30
DRÁTKOVÁNÍ
Zavzpomínáme na léto a ozdobíme si drátkem kamínek jako rybku.
Dílna pro děti, mládež i dospělé, (vlastní drátek i oválné kamínky ne-

jsou podmínkou). Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová
31. 10. (sobota) 18:30 – 19:00
DUŠIČKOVÁ NOČNÍ STEZKA
Strašidelné putování po svíčkách pro odvážlivce! Start v 18:00 od kavárny u Nového zámku v parku. Startovné 20 Kč / dosp., 10 Kč / dítě,
strašidelné masky zdarma!
Pokud nechcete na startu čekat, můžete si od 1. do 30. 10. rezervovat
v kosteleckém Informačním centru startovní čas.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
29. – 30. 10. (čtvrtek – pátek)
POJEĎTE S NÁMI DO SKAL
Dvoudenní výlet vlakem do skal, tentokrát do Broumovských stěn
s přespáním v Broumově. Pouze pro předem přihlášené. Podrobnější
informace a přihlášky k dispozici v DDM nebo na webových stránkách
www.ddmkostelec.cz, Přihlášení do 22. 10. 2015.
PŘIPRAVUJEME:
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 2016
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovce Šerlišský mlýn proběhne v lednu a únoru (5 lekcí). Cena: 2 590 Kč (z toho hrazen autobus,
vlek, kvalifikovaný instruktor).
UMÍTE LYŽOVAT JEZDIT NA SNOWBOARDU A NEPOTŘEBUJETE INSTRUKTORA? Zúčastněte se lyžařské školy bez výuky lyžování. Cena
2 490 Kč (z toho hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu).
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 15. 12. do DDM, (platba na účet
č. 2200377848/2010, var. symbol 12348)
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz
ZMĚNY V ROZVRHU KROUŽKŮ V DDM:
Změna místa:
Pondělí: FIT BALET pro předškoláky: sál OA
Pondělí: MUZIKÁLOVÝ TANEC I.: sál OA
Pondělí: FIT BALET pro II. stupeň: sál OA
Změna času:
MÍČOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLÁKY: pondělí 15:30 – 16:30
ŠIKULKOVÉ: úterý 16:00 – 17:00
Nový kroužek:
Gymnastická průprava III.: čtvrtek 15:30 – 16:30, vedoucí Karolína
Malíková

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 ŘÍJEN:
07. 10. (středa) – 09:00
EKONOMIKA DOMÁCNOSTI 1.
Jak ušetřit při praní aneb výroba domácího pracího gelu.

24. 10. (sobota)
Studenskou zátoku
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: Těchonín, Studenecké skály, Vlčkovice, Pastviny (Studenecká zátoka), kolem Pastvinské přehrady k mostu. Návrat autobusem
(14:55) do Letohradu a vlakem. Délka pěší trasy: 12 km. Převýšení
400m. Vedoucí akce: Otto Šabart.

NOVÝ ZÁMEK
NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
e-mail: info@zamekkostelecno.cz,
pokladna zámku: 731 326 423
(během provozních hodin)
www.zamekkostelecno.cz
Otevírací doba:
Duben, říjen: sobota, neděle 09:00 – 17:00.
Pro předem objednané skupiny i ve všední dny mimo pondělí.
Květen – září: Denně kromě pondělí 09:00 – 17:00.
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Galerie Kinský
Zámecké imaginárium – 13 roztodivných (ne)pokojů kosteleckého zámku
Galerie Kinský, otevřeno o víkendech a během podzimních prázdnin.

JINÉ POZVÁNKY
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.
09. 10. (pátek) – 20:00
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
TJ SOKOL KOSTELECKÁ LHOTA oddíl kopané zve na tradiční lhoteckou
posvícenskou zábavu, na kterou všechny uctivě zve do Hostince u Hubálků. Hraje SONG. Těšte se na posvícenskou kachnu, skvělou zábavu
a hru o ceny. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v hospůdce „Na Penaltě“ a v Hostinci u Hubálků. Přijďte se pobavit do Kostelecké Lhoty.
19. – 23. 10.
TÝDEN PLNÝ ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
Úřad práce v Rychnově n. Kn. již několik let nabízí v průběhu jednoho
podzimního týdne řadu zajímavých akcí pro širokou veřejnost, které
spolupořádá se středními školami, vzdělávacími institucemi, zájmovými organizacemi, kluby a dalšími kulturními zařízeními našeho
regionu. Letošní program bude převážně zaměřený na vzdělávání dospělých, uplatnění dovedností na trhu práce, osobní rozvoj, komunikaci, rekvalifikace, dny otevřených dveří, spolupráci se zaměstnavateli
a také na možnosti využití volného času apod.
Akce povedou zkušení lektoři a věříme, že si každý z naší nabídky vybere. Aktivity budou probíhat v prostorách spolupracujících organizací a úřadu práce. Přijďte i letos, všechny přednášky, dílny a semináře
jsou zdarma. Kompletní program bude zveřejněn v regionálním tisku,
plakátovacích plochách a na www.kr-kralovehradecky.cz

14. 10. (středa) – 09:30
MALÝ ČLOVÍČEK HLEDÁ SÁM SEBE
Mgr. Zakouřilová, přednáška
22. 10. (čtvrtek)
RETROFOCENÍ
p. Nosálová, na tuto akci je potřeba si předem domluvit termín
na tel.: 774 321 111.
28. 10. – 01. 11.

.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (zavřeno)

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
10. 10. (sobota)
ÚDOLÍ JANOVSKÉHO POTOKA – HUSÍ KRKY
Sraz účastníků: 07:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 07:17 do Nového Města n. M. Trasa výletu: Nové Město nad
Metují, Spy, kolem Janovského potoka do Zákraví, Slavoňov, Blažkov,
Rezek, Nové Město nad Metují. Návrat vlakem.
Délka trasy: 14 – 15 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.

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
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OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z NAŠICH ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA-JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Adapta ční kurz o bcho dky
v ro ce 2 0 1 5

V P la s n i c i v O r li c k ý c h h or ác h
Po dvou dnech strávených ve školních lavicích spěchali ve středu
odpoledne 2. září žáci šestých tříd opět ke škole, aby stihli odjezd
na adaptační kurz.
V hloučcích jsme netrpělivě čekali na příjezd autobusu, těžké batohy
jsme naložili do vleku a v autobuse jsme se dohadovali, co všechno
nás čeká.
Po příjezdu na chatu Radost jsme šli do svých pokojů. Byli jsme z nich
příjemně překvapeni. Volný čas jsme částečně trávili tam. Ale protože nám počasí přálo, mohli jsme se vyřádit i venku na trampolíně či
na kolotoči. Nedříve jsme si zahráli zábavnou seznamovací hru a tipovali jsme pravdivé odpovědi o naší třídní. Podnikli jsme krátký výšlap
na Špičák, odkud jsme viděli přes Rozkoš až na Sněžku. Večer jsme
obě třídy společně v jídelně hrály hry, při kterých jsme si užili spoustu
legrace. Druhý den jsme celý strávili venku. Ve skupinách jsme běželi
po značené trase, hledali lístky a vybírali správné odpovědi. Následovala vybíjená. Ale nejvíc nás bavila hra na celníky a pašeráky. Škoda,
že jsme ji nehráli déle. Po chvíli volna a výborné večeři nás čekal program, na který si každý pokoj něco připravil. Myslím, že všechny naše
programy byly pěkné a bylo fajn, že jsme se jich mohli účastnit. Poté
nás čekala noc, při které jsme „šli hned spát“. Samozřejmě jsme druhý
den museli vstávat brzy, takže se ponocování nevyplatilo. Poslední
den jsme v dopoledním programu pracovali odděleně. Nejdřív jsme si
stanovili naše třídní pravidla chování, pak jsme malovali na naše třídní
trička. Uklízet pokoj a odjet domů se nám ani moc nechtělo.
Věřím, že si pobyt obě třídy užily jako já.
Jestli cílem tohoto pobytu bylo stmelení našich kolektivů, tak ze záměr učitelům podařil.

Letošní adaptační kurz žáků prvního ročníku se
odehrál od 02. do 04. 09. v táboře Jana Ámose Komenského v Bělči
nad Orlicí, kam jsme se dopravili vlakem a následně pěšky zhruba pět
kilometrů. Ubytovali jsme se v chatičkách po čtyřech lidech.
Po vydatném obědě nás čekala poučná beseda s příslušníky Policie
ČR, která zahajovala náš třídenní program. Zbytek dne se nesl v duchu
příprav na slavnostní imatrikulaci, při níž nás pan ředitel měl oficiálně
prohlásit za studenty Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci
nad Orlicí.
Druhý den adaptačního kurzu byl pro mnoho z nás možná stresující, protože probíhaly seznamovací aktivity, abychom se poznali
s třídním učitelem a novými spolužáky, se kterými budeme sedět
v lavicích celé čtyři roky. V odpoledních hodinách proběhla beseda s panem ředitelem a následně slavnostní imatrikulace. Na molu
zdejšího rybníka nás čekali „řečtí bohové“ a my jsme museli slíbit, že
budeme dělat vše pro to, abychom za čtyři roky úspěšně složili maturitní zkoušku. Velmi milým překvapením bylo vystoupení hudební
kapely složené z bývalých a současných studentů OA. Při jejich produkci jsme nezaháleli jak v tanci, tak v navazování a prohlubování
přátelství se spolužáky.
V den návratu domů jsme dopoledne ještě zhlédli film „Trust“, který
pojednával o nebezpečích a úskalích, která přináší internet.
Myslím si, že náš adaptační kurz se velmi povedl, určitě hlavně díky
hudební kapele, která navodila milou atmosféru ke sbližování se s novými lidmi.
Závěrem bych chtěla poděkovat kolektivu učitelů, kteří s námi absolvovali adaptační kurz, a nám, novým prvákům, přeji pevné nervy
a hodně štěstí na nové škole.
Ester Mucus, 1. C

SŠZE A SOU CHKT

1 2 0 le t Ro lnické ško ly ane b
J ak to vše chno začalo ?
V příloze tohoto čísla Zpravodaje
jste jistě našli vložený list s informacemi o oslavách 120. výročí založení
kostelecké zemědělské školy, které
proběhnou 10. října. S termínem
této pro naši školu výjimečné akce
jsme se „trefili“ téměř přesně – dejme slovo kronice:
„Den 1. měsíce října 1895 zůstane pro město Kostelec n. Orl. i celé širé
okolí památným. V ten den slavnostně zahájen první ročník nově zařízené školy rolnické“ (Pamětní kniha Rolnické školy v Kostelci n. Orl., 18951959, s. 8).
Při četbě 120 let starých zápisů se člověk nemůže ubránit pocitu,
že za onoho později tak nenáviděného Rakousko-Uherska měl český živel dostatek prostoru pro uplatnění rozumných a pokrokových
(nezatracujme toto slovo) myšlenek. Následující řádky jsou většinou
citacemi z kroniky. Je skutečně zajímavé, za jakých okolností a s čí
podporou škola vznikla:
„Ve vyšších rozhodujících kruzích počalo se vážně uvažovati v severovýchodních Čechách zříditi rolnickou školu. Cestou soukromou zvěděl
o úmyslu tom horlivý jednatel hospodářsko-průmyslové jednoty v Kostelci n. Orl. p. Karel Feirabend, odborný učitel měšťanské školy chlapecké
a v sezení výboru výše zmíněné jednoty dne 28. října 1894 podal na uváženou, zdaž nebylo by s prospěchem, aby podobný ústav v městě Kostelci
n. Orl. byl zřízen a přivedl k rokování otázku, jak dala by se věc zdárně
uskutečniti“ (s. 1).

Foto: 6.A a 6.B
Filip Dubský, 6.A
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Události nabraly spád. Dnes se nám ani nechce věřit, že za necelý rok
od prvního projednání ve výboru místního hospodářského spolku
škola vznikla a zahájila výuku. Bez široké podpory v místě vzniku by to
nebylo možné. V kronice dále čteme:

„Výbor hospodářsko-průmyslové jednoty s nadšením pozdravil učiněný
návrh, poznal a rozvážil veliký a významný dosah jeho, jménem rolnictva, které zastupoval, ujistil, že tuto radostně myšlénku pojatou uvítá a že
ji ze všech sil a všestranně podporovati bude“ (s. 2).
„Zas jen ze soukromé strany zpraven byl o tomto usnesení měšťan a městský radní v Kostelci n. Orl. pan František Bís. Týž seznav vážnost a důležitost věci, nevyčkával, až korporace předem zmíněné svůj úsudek vysloví,
nýbrž počal s horlivostí a obětavostí úctyhodnou chystati předběžné kroky, aby do jednání zastupitelstva již přesná, správná a spolehlivá udání
byla snesena“ (s. 2).
Vše probíhalo tak rychle, že se tomu ani nechce věřit. Dne 22. listopadu 1894 padlo v Kostelci zásadní rozhodnutí:
„Městská rada se jednohlasně usnáší všemožně pečovati o zřízení rolnické školy v Kostelci n. Orl. a zahájiti okamžitě akci, aby žádost na zřízení té
ještě v letošním zasedání sněmu byla předložena“ (s. 3).
Nešlo však jen o to, aby školu povolil zemský sněm. Především bylo
třeba zajistit podporu v místě nejbližšího okolí. Vyberme z kroniky alespoň některé pasáže:
„Ve valné schůzi okresního zastupitelstva dne 10. prosince 1894 … učiněno jednomyslné usnesení, aby na vydržování školy rolnické povolena
byla roční dotace 500 zl., … aby okresní výbor byl též zplnomocněn povoliti na výlohy zařizovací přiměřenou podporu“ (s. 3).
„Mezi tím vypracována ve smyslu usnesení městské rady jménem této
a jménem okresního výboru žádost k Jeho Excellenci panu hraběti Bedřichu Karlu Kinskému, majiteli velkostatku v Kostelci n. Orl. a zaslána
dne 27. listopadu 1894 do jeho zimního bydliště ve Švýcarsku. Již dne 1.
prosince 1894 odpovídá Jeho Excellence, že bude velice potěšen, zřídí-li
se v Kostelci n. Orl. rolnická škola a že jest ochoten ji dle možnosti podporovati“ (s. 3).
K podpoře školy se zavázaly místní finanční korporace – spořitelna
a okresní hospodářská záložna. Pozadu nezůstalo ani město:
„Slavná městská rada v Kostelci n. Orl. ve své schůzi dni 8. prosince 1894
po zprávě podané p. Frant. Bísem, najmě pokud se týče nákladu na rolnickou školu a úhradu jeho, usnesla se, v předpokládání schválení městského zastupitelstva, ku zřízení školy rolnické přispěti zatímní budovou
a obnosem 250 zl. ročně“ (s. 4).
Následovala řada jednání, během nichž bylo třeba prosadit na vyšších
místech myšlenku založení školy:
„… a bez průtahu dne 14. prosince 1894 podána žádost za povolení
a blahosklonné podporování školy rolnické v Kostelci n. Orl. veleslavnému výboru zemskému, doprovázená četnými peticemi okolních
obcí, v nichž totéž se dožaduje; žádost stejného obsahu vys. c. k. ministerstvu orby a zároveň podána odůvodněná žádost veleslavnému
českému odboru rady zemědělské pro království České, aby blahovolně nutnost a potřebu zřízení školy té uznati a ji příznivě doporučiti
ráčil“ (s. 4).
Současně s odesláním žádostí se do Prahy vypravila tříčlenná deputace a navštívila vedoucí úředníky, kteří měli rozhodující vliv – knížete
Jiřího z Lobkovicz, Dr. Pražáka a H. Jandu:
„Na všech místech tlumočila deputace tato potřebu rolnické školy pro
okres kostelecký a prosila za blahovolné vyřízení podaných žádostí. Oběma výše zmíněným žádostem dostalo se velice příznivého slyšení a vyřízení“ (s. 5).
Co napsat závěrem? Chcete-li se dovědět, kde se zpočátku vyučovalo, kdo se stal prvním ředitelem školy, jak vypadal nově vybudovaný areál rolnické školy, čeká na Vás prezentace nazvaná Jak
šel čas. Kde a kdy? Ve společenské místnosti kostelecké „zemědělky“ v sobotu 10. října 2015.
PaedDr. Ladislav Miček,
učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

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
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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

P odz i m v e C v rčk u
Ve Cvrčku se pomaličku dostáváme do toho správného tempa. V září
jsme tvořili s dětmi výrobky na prodej na Kostelecké posvícení, zajeli jsme náš nový sporák a pekli jsme posvícenské koláčky, byli jsme
na dvou výletech za zvířátky (Častolovice a Doudleby) a oslavili jsme
společně Mezinárodní den bez aut.
V říjnu budeme pokračovat a, kromě běžného provozu herničky,
vytvoříme výrobky z podzimních přírodnin, budeme mít přednášku Mgr. Zakouřilové, která nám poradí s výchovou malého človíčka.
Na konci října pak proběhne tradiční focení ve Cvrčku, tentokrát v retro stylu s p. Nosálovou. A také zahájíme náš cyklus workshopů Ekonomika domácnosti. V prvním díle se dozvíme, jak ušetřit při praní
a prakticky si vyzkoušíme, jak uvařit domácí prací gel.
Tímto zveme všechny maminky s malými dětmi, aby přišly mezi nás
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
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SPORT
SKI KLUB KOSTELEC NAD ORLICÍ

4 0 . výročí činno sti klubu
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí v číslech a datech k 40. výročí činnosti klubu.
V roce 1975 vznikl při TJ SOKOL Kostelec nad Orlicí oddíl lyžování.
1. ročník LŠ se uskutečnil 17. 01.1976, poplatek činil 150 Kč na osobu
za 6 kurzů. LŠ se zúčastnilo na svahu u vleku MNV ve Zdobnici 42 dětí,
pod vedením instruktorů z Kostelce nad Orlicí a Týniště nad Orlicí.
Prvními vítězi při závodech na ukončení kurzu se stali: Iva Bočková
– mladší žákyně, Aleš Brandejs – mladší žáci, Marie Stavovská – starší
žákyně, Pavel Rözsler – starší žáci
Z LET MINULÝCH
Od 01. 01. 1977 byl zprovozněn lyžařský vlek v katastru obce Zdobnice v Orlických horách s těmito parametry: malý závěsný vlek o délce
250 m, výkonnost 300 přepravených osob, rychlost přepravy 1,6 m/
sec., umístění na svahu s převýšením 67 m.
Jaro 1977 dovoz rozpadlé maringotky.
3. kurz LŠ bylo přihlášeno 142 zájemců, stav musel být zredukován
na 100.
V roce 1981 byla zbudována dřevěná lávka přes Zdobnici, která sloužila do roku 1985, kdy byla postavena lávka železná s dřevěnými kuláči.
Na této lávce bylo odpracováno 425 hodin a slouží nám dodnes s občasnou výměnou kuláčů a novým nátěrem. Ovšem letos má za sebou krásných 30 let služby a v roce 2016 se chystáme na její generální opravu.
V roce 1988 byl vybudován nový vlek TATRAPOMA o délce 400 metrů,
s délkou sjezdové tratě 400 metrů a převýšením 100 metrů.
Dosloužila nám i maringotka, a tak jsme se rozhodli v roce 1990 vybudovat nové zázemí na parkovišti u lávky. Nová budova má 2 místnosti,
které slouží k odpočinku lyžařů, k posezení u dobré svačinky, kterou
přichystala maminka, a k vypití výborného horského čaje, který již 40
let připravuje hodná teta Růža Bubnová.
NĚCO MÁLO ZE SOUČASNOSTI
Postupně se nad oběma budovami udělalo prostorné podkroví, kde
dnes může přenocovat až 10 osob.
V roce 2005 byla zakoupena ROLBA. O upravenou sjezdovku a trasu pod vlekem se nám stará šikovný a zodpovědný rolbař a elektrikář Otík Hampl. Bez
jeho úprav sjezdovky by se nám již sešlapávat sníh, jako před lety, nechtělo.
K výročí SKI KLUBU jsme pro lyžařskou sezonu 2015/2016 zakoupili
mobilní dětský provázkový vlek v délce 40 metrů, a to hlavně z toho
důvodu, že od roku 2011 pořádáme LŠ pro nejmenší, která je pro děti
od 4 let. Tato LŠ je pro 12 – 15 dětí, které již chodí do MŠ, jsou samostatné, a vydrží celý den bez rodičů. O mrňata se stará hlavně Zuzka
Hanousková a Míša Kiezlerová, a k tomu jim je k ruce ještě asi 5 dalších
pomocníků, kteří dosud fungovali jako vlek, zvedači a pomocné tety.
Bohužel SKI KLUB stále nevlastní umělé zasněžování, a za roky co LŠ
funguje, se neuskutečnila pouze v letech 1988, 1990 a 2013, protože
to byly zimy i na Zdobnici bez sněhu.
V průměru vychází, že se velké LŠ ročně zúčastní 80 – 85 dětí, a to
z Kostelce, Týniště a jejich okolí. Některé děti se rády vracejí a zopakují
si LŠ i několikrát po sobě.
LŠ je vedena kvalifikovanými instruktory. Z Týniště je to hlavně Hana
Kučerová, rodina Skalických, manželé Samkovi a Lakosilovi.
Z Kostelce se o děti starají Jakub Duchoň, Alena Altová, Iveta Petrláková, noví instruktoři Jitka a David Motyčkovi a Jiří Láska.
Samozřejmě velký dík za vznik a fungování LŠ patří i bývalým instruktorům: manželům Duchoňovým, J. Černé, L. Linhartovi, M. Žákovi, V.
Chmelařovi, J. Ludvíkovi, I. Bočkovi, J. Štěrbovi, manželům Dosedlovým, a mnoha dalším ochotným lidem, kteří dělají něco pro děti. Velkou zásluhu na fungování LŠ má také obsluha vleku na dolní i horní
stanici z řad chalupářů a nejenom jich. Bez nich by to také nešlo.
Ovšem největší poděkování patří panu Zdeňku Altovi, a to nejen za jeho dlouhodobé fungování předsedy spolku, ale především
za jeho ochotu, píli a jeho volný čas, který všemu věnoval. Za celý SKI
KLUB bychom mu chtěli popřát především pevné zdraví.
Ještě jednou děkuji všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří kdy
byli, nebo jsou součástí fungování SKI KLUBU KOSTELEC NAD ORLICÍ.
Přihlášky do LŠ 2015/2016 od 12. 10. 2015
Kostelec nad Orlicí – Hračky BAHA B. Bolehovská, Z. Hanousková
Týniště nad Orlicí – p. uč. Hana Kučerova – tel. 736 437 892, M. Skalický
– tel. 603 336 220
Podrobnější informace:
• www.skiklubkostelec.cz
• www.facebook.com/groups/skiklubkostelec
• tel.: 606 783 456, 732 812 555 nebo 732 177 712
• ve skříňce Ski-klubu
Božena Bolehovská

MO ČRS KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z cec h u r y b ářsk éh o
V dnešním čísle zpravodaje si Vás rybáři místní organizace, dovoluji seznámit s výsledky
rybářských závodů, které aktivní členové
pořádají během letních dní. První akcí byl o
víkendu 05. – 07. 06. 2015 Memoriál Josefa
Padriána – pohár veteránů v muškaření. Letos
do Kostelce zavítalo celkem 18 špičkových
borců v lovu na umělou mušku. V kategorii do 60 let zvítězil světový muškařský mág ing. Klíma Jiří, druhé místo obsadil Tuschl Zdeněk
a bronzovou placku bral Volena Josef. V kategorii nad 60 let zvítězil
Mazura Václav, druhé místo Milerski Rudolf a jako třetí, jediná žena
v celé startovní listině, Kuchaříková Ivana. Celkovým vítězem se stal
Klíma Jiří. Doby, kdy na Orlici vládli lipan podhorní a pstruh obecný
jsou nenávratně pryč, a tak největší ulovenou rybou byla ostroretka
měřící 475 mm.
V pořadí druhou velkou závodní rybářskou akcí jsou OTEVŘENÉ
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které proběhly v neděli 09. 08. v areálu
a rybníku Podhorná ve spolupráci s městem Kostelec n. Orlicí. Parta
lidí kolem P. Maříka připravila skvělé závody o hodnotné ceny. Mladí
rybářští borci bojovali za úmorného vedra opravdu statečně a všem
patří za předvedené výkony obdiv. Jako vítěz nakonec vzešel Ladislav Neumann z Domanína u Třeboně, druhé místo Kryštof Balvín
z Ústí nad Orlicí a bronzovou medaili získala domácí závodnice Hanka
Fingerová. Ve vložené soutěži v rybolovné technice, disciplíně zvané
Arenberg, zvítězil Pavel Lochman, před Tomášem Krejzou a Davidem
Liškou. Závěrem pozvánka pro nové kluky a holky se zájem o rybařinu.
Kroužek zahajuje činnost opět na konci září pod dozorem pana Maříka, který Vás naučí nejen jak rybařit, ale i mnoho o přírodě a vztahu
k ní. Vrcholem letní rybářské aktivity jsou velké rybářské závody, spojené s celodenním programem, soutěžemi, muzikou a pokrmy z ryb.
Máme radost, že po letech stagnace se na závody opět sjíždí velké
množství závodníků, letos to bylo 87 borců, kteří nachytali dohromady úctyhodných 703 kusů ryb. A vítězem letošního klání se stal Jan
Pešek z Chrudimi, druhé místo Jiří Krobot z Dolní Čermné a třetí místo
obsadil Miloslav Klečák, Uhlířské Janovice.
Tolik statistiky a čísla, závěrem mi dovolte poděkovat Všem našim věrným podporovatelům, kteří nás opět nenechali na holičkách a mohli
jsme tolik úspěšných akcí zorganizovat, vážíme si toho a děkujeme.
V příštím čísle si dovolíme jednotlivé organizace jmenovat. Hezký začátek podzimu přejí všem kostelečtí rybáři.

1. kompletní strojové vyčištění podlahy sálu a přísálí
2. oprava vytyčení čar
3. lakování podlahy
4. oprava osvětlení sálu a vyčištění výbojek
5. opravy nátěru sloupů a dveří
6. celková údržba sociálního zařízení
7. umytí všech oken
8. drobné malby
9. opravy stolů a podia
10. úprava a kontrola 400 ks židlí
Náklady na materiál přesáhly 25 000 Kč (lak, barvy, lešení, nové výbojky, čisticí prostředky a zapůjčení čisticího stroje).
Tyto práce provedli dobrovolníci z oddílů Ženy, Muži, Karate a Basketbal. Do prací se zapojilo více než 30 členů TJ Sokol, kterým za tuto
aktivitu tímto děkuji. Dobrovolná činnost ušetřila z rozpočtu přes
25 000 Kč. Celkem bylo odpracováno přes 200 hodin.

Luboš Chlajn

TJ SOKOL

N oc s o k o l o v e n
Letošní rok byl vyhlášen Rokem architektury sokoloven, které slouží do dnes prakticky po celém
světě. Proč? Protože Sokol je mezinárodní organizace a naši předci stavěli sokolovny i v zemích, kam
odešli za prací. Své kamarády mají kostelečtí sokolové nejen v Česku,
ale i ve Francii, Kanadě, USA, Slovensku i Slovinsku. Mnozí z nich měli
možnost tyto sokolovny v zahraničí navštívit.
S nápadem Roku sokoloven se zrodila myšlenka, která kopíruje světově známé akce: Noc muzeí, Andersenova noc nebo Noc divadel. Proto
byla vyhlášena i Noc sokoloven, a to na 11. 10..
Tuto noc bylo otevřeno přes 200 sokoloven po celé České republice.
Tam probíhaly pestré aktivity (turnaje, divadla, taneční zábavy nebo
zábavné přespání dětí na žíněnkách). Činnost Sokola začíná v polovině září a končí s koncem školního roku.
Výbor TJ se připojuje k Noci sokoloven a naše sokolovna se Kostelci
otevře ve středu 07. 10. od 17:00. Zveme veřejnost a zástupce dobrovolných spolků a organizací na prohlídku sokolovny, kde se dozvědí
mnoho zajímavého o historii i novinkách TJ Sokola Kostelec.
Starosta TJ Sokol Kostelec nad Orlicí, PeadDr. František Dosedla
Lucie Vacková, Anastasija Makarčuková

„ ST A R Á D Á M A OMLÁDLA“
Tak jako každý rok, poslední týden v srpnu proběhla generální příprava na cvičební rok. Letos se akce opravdu zdařila, protože bylo provedeno:

Foto: archiv Sokol
PeadDr. František Dosedla, Lucie Vacková, Anastasija Makarčuková
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TTC KOSTELEC NAD ORLICÍ

T T C K o s t e l e c n ad Or li c í v í těz í
i v r e p u b l i k o v é f áz i Česk éh o p oháru
Oddíl TTC Kostelec nad Orlicí letos zvítězil v krajské části Českého poháru s právem startovat za náš kraj v nadstavbové republikové části.
Již to byl ohromný úspěch.
První kolo vyřazovacích bojů nám přiřklo silný tým TTC Mohelnice,
který disponuje velmi silným kádrem, a tak naše družstvo nebylo
v tomto utkání favoritem na postup.
Zápas proběhl dne 10. 09. v herně TTC Kostelec za přítomnosti řady fanoušků nejen našeho družstva, ale přijela i početná výprava fanoušků
z Mohelnice, kteří byli hodně optimisticky naladěni a prohru si absolutně nepřipouštěli.
Naše družstvo nastoupilo v sestavě Brůna Petr, Malík Karel a Malík
Lukáš a ve čtyřhře pak i Ježek Robert – tedy to nejsilnější co kádr
v současné době má. Neuvěřitelně vyrovnaný zápas přinesl hodně
dramatických momentů, nádherné souboje i nečekané zvraty.
Brůna s Ježkem měli v úvodní čtyřhře dobře rozehraný zápas, ale vedení 8:4 ve třetí sadě neudrželi a Mohelnice šla po čtyřhře do vedení
1:0. Hned na to ale naše barvy bleskově otáčí, když Brůna i Lukáš Malík
s přehledem vyhrávají svoje zápasy a vedeme 2:1. Nastupuje Karel Malík proti soupeřově jedničce, a byť těsně v koncovkách, tak prohrává
a je srovnáno na 2:2. Brůna opět vítězí a jdeme do vedení 3:2. Vypadá
to skvěle, Karel Malík má v dalším zápase proti Hojgrovi mečbol a zdá
se, že miska vah se začíná pomalu ale jistě naklánět na naši stranu. Leč
soupeř mečbol odvrátil, vynutil si rozhodující set a v něm v koncovce
vyhrává! Namísto vedení 4:2 je tedy srovnáno a stav 3:3. Když mezitím
prohraje se soupeřovou jedničkou jak Lukáš Malík a hned poté i Brůna tak to s námi vypadá bledě. Prohráváme 3:5 a před námi hrají se
poslední dva zápasy. Na stole č. 1 nastupuje Karel Malík a na stole č.
2 pak Lukáš Malík. Pokud chce Kostelec myslet na postup, pak musí
oba naši hráči zvítězit, a nejen to. Musí vyhrát co nejvyšším rozdílem,
protože při rovnosti bodů se počítají sety, vzhledem k vyrovnanosti
celého utkání je ve hře i dramatická varianta a to, že by o postupujícím
do druhého kola rozhodly míčky získané v celém utkání.
Karel Malík 3:1 vyhrává a snižuje na 4:5. Lukáš Malík má pak skvěle
rozehraný zápas a vede jednoznačně 2:0 na sety. Zápas graduje, soupeř srovnává a hraje se poslední set. Když vyhraje soupeř, postupuje
Mohelnice, když vyhraje Lukáš, pak se počítají sety ze všech odehraných zápasů! Diváci ani nedutají, někteří skoro nedýchají, v herně by
bylo slyšet špendlík, kdyby spadl na zem. Lukáš však koncovku zvládá
s neuvěřitelnou chladnokrevností a zápas vyhrává.
Je dobojováno a na ukazateli skóre svítí stav 5:5. Jeden tým však musí
postoupit a počítají se sety ze všech zápasů. A věřte nebo ne Kostelec
bere postup! Na sety vyhráváme 20:19 a o jediný set porážíme favorizovaného soupeře!
V dalším kole se naše družstvo utkalo s třetiligovým Žďárem nad Sázavou. Utkání bylo odehráno po uzávěrce tohoto vydání a o jeho průběhu budeme čtenáře informovat v příštím zpravodaji.

přičemž etapa první byla časově omezena (květen – srpen), kdy hráči
mezi sebou bojovali o lepší umístění pro konečné finálové nasazení.
Druhou etapou byl samostatný turnaj Master, konaný 05. 09. kdy se
hráči mezi sebou utkali o 1. místo vyřazovacím způsobem. Z každé
etapy byl hráči připsán odpovídající počet bodů a poté se tyto body
sečetly a vzešlo tak konečné pořadí pro sezonu 2015. V kategorii „jednotlivců“ celkově vyhrál Tamáš J., o 2 body za ním se umístil Zakouřil
M. a na 3. místě skončil Jakl M. V kategorii „dvojic“ vyhrála celkově
dvojice Zakouřil M. a Rőszler P., na 2. místě skončila dvojice Jakl M.
a Hamm J. a na 3. místě se umístila dvojice Tamáš J. a Koza J.
Kromě již zmiňované RTL soutěže a oddílového žebříčku byly pořádány také samostatné turnaje a naši zástupci se jich celkem pravidelně účastnili. Tradičně poslední prázdninový víkend je pořádán velmi
kvalitně obsazený turnaj registrovaných hráčů v Třebechovicích p./O.,
kde se dvojice Zakouřil M. a Duchoň J. umístila na skvělém 3. místě.
Další turnaj byl pořádán v Rokytnici v Orlických Horách, kde jsme měli
dva zástupce, dvojice Jakl M. a Hamm J. postoupila do čtvrtfinále, kde
nakonec po těžkém boji prohrála s dvojicí z Náhořan u Nového Města
nad Metují, a dvojice Zakouřil M. a Duchoň J. vybojoval na tomto turnaji opět 3. místo.
V rámci připravovaných akcí na září a říjen bych Vás velmi rád pozval
na tradiční Franta Cup, konaný 26. 09., a dále pak na poslední turnaj
sezony, tzv. End Cup, který se bude konat 10. 10..
Více informací o veškerém dění a plánovaných akcích na našich kurtech naleznete na web stránkách www.tenis-kostelec.cz.
Za L. T. C., Zakouřil Martin, sportovní manažer

SPORT – CLUB – SENIOR

N e zahálí, je stále aktivní
V pátek 04. 09. jsme se zase viděli, a to už na 150. sešlosti. Na toto
jubilejní setkání nás přišlo dvacet a 8 soutěžilo v pokutových kopech
na fotbalovou branku. Vše se odehrávalo na Stadionu mládeže. Bývalí
fotbalisté i nefotbalisté soutěžili o putovní pohár. Aby to nebylo tak
lehké, do brány se postavil ne senior, ale mladý nadějný brankář kosteleckého „áčka“ Tomáš Matoušek. „Naši“ chlapi měli co dělat, aby ho
překonali. Nakonec se o nejlepší tři místa zasloužili: Pavel Hartman,
Jiří Kotásek a pohár obhájil již potřetí nestor kosteleckého fotbalu
Zdeněk Hampl.
Všem zúčastněným děkujeme za podporu soutěžících a doufáme, že
se budeme i nadále scházet a v rámci možností a schopností i soutěžit.

J. Dušek

L. T. C. KOSTELEC NAD ORLICÍ

T eni s o v ý p o d zi m
Každoročně je pro nás tenisty září měsícem,
kdy nám končí oficiální soutěžní sezona.
Jak všichni víte z předešlého vydaní zpravodaje, naše 4 soutěžní družstva si v průběhu
sezony vedla velmi dobře a tento výsledek
udržela i do závěrečných kol. V celkovém
pořadí Regionální Tenisové Ligy 2015 se
naše družstvo A ve složení Tamáš J., Koza
J. a Lipovský P. umístilo ve své výkonnostní třídě na krásném 3. místě. Družstvo B
ve složení Zakouřil M. a Duchoň J. svoji třídu celkově vyhrálo a postoupilo tak do nejvyšší třídy. Družstvo
C ve složení Jakl M., Hamm J. a Mára J. se umístilo stejně, jako naše
družstvo A ve složení Alt T., Hudousek J., Hladík V. a Poláček A. v soutěži neregistrovaných na celkovém 4. místě. Chtěl bych touto cestou
všem hráčům, kteří se do soutěží zapojili a pomohli reprezentovat
naše město, poděkovat a popřát jim minimálně stejně dobré výsledky
i v dalších sezonách.
Tenisová sezona skončila také pro členy L. T. C., kteří se zapojili do oddílového žebříčku. Oddílový žebříček byl nově rozdělen na 2 etapy,
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Foto: archiv S-C-Sí
J. Hartmanová a J. Falta

MAŽORETKY MARLEN

M is t r o v s t v í E v r op y p očt v r t é
Mistrovství Evropy v jakémkoliv sportovním odvětví patří mezi vrcholné události
země i města, ve kterém se koná, a především pro zúčastněné sportovce. Nejinak tomu je v mažoretkovém sportu. Pro
mažoretky Marlen z Kostelce nad Orlicí
bylo tímto vrcholem sezóny ME mažoretek 2015, které proběhlo ve dnech
20. – 23. 08. v Brně. Po loňské chorvatské
premiéře juniorek a kadetek byla letošní
výprava mnohem početnější (55 děvčat)
a také nominací do jednotlivých věkových kategorií (kadetky, juniorky, seniorky) a disciplín (formace pom, formace
mix, minimix, miniformace pom, duo
pom) bylo více než v roce 2014.
Nic nebylo ponecháno náhodě. Děvčata absolvovala během prázdnin
5 několikahodinových soustředění, kde pilovala se svými trenérkami
choreografie skladeb a jejich provedení. A protože některé dívky nezahálejí ani o prázdninách, bylo možné skladby obohatit o velmi obtížné gymnastické prvky, které samostatně natrénovaly.
A pak již přišel odjezd do Brna. Tam čekalo na kostelecká děvčata 12.
patro na VŠ kolejích, ohromná basketbalová hala Vodova, vedro, všudypřítomná hlasitá hudba a neustálé hlasité povzbuzování z řad publika srovnatelné s fotbalovým stadionem, stovky diváků přelévajících
se z ochozů ven na vzduch a zpět a všude, úplně všude, mažoretky
– na soutěžní ploše, v ochozech pro diváky, na chodbách, v šatnách,
na chodnících, na parkovištích, mezi věžáky kolejí – stovky, tisíce mažoretek z 10 zemí Evropy. Neskutečně hustá atmosféra, jejíž součástí
se stalo i 55 kosteleckých dívek se svými trenérkami.
Během tří dnů na ně čekalo několik vrcholů, které si Marlenky opravdu užily. Prvním vrcholem bylo samotné zahájení ME 2015, kterého
součástí bylo vystoupení Mamatýmu kosteleckých mažoretkových
maminek (Mistryň ČR 2015), které byly za své svižné rokenrolové vystoupení odměněny bouřlivým potleskem zaplněné haly a především
svých holčiček.

Potom již následovala soutěžní vystoupení. Jako první zasáhly do bojů
nejmladší kadetky s pomponovou miniformací – Adéla Hanzlová, Nikola Kijonková, Denisa Klapalová, Eva Kotyzová, Adéla Mrázová, Veronika Páralová, a Denisa Plocková – a vytančily si 9. místo. Páteční
dopoledne bylo dalším kosteleckým vrcholem. Pomponové seniorské
duo Karolína Malíková a Tereza Slezáková fantasticky sladěným výkonem útočily na medailové pozice, od kterých je nakonec dělil necelý jeden bod. Tento rozdíl je nakonec poslal na vynikající 6. místo.
Vystoupení malých formací završily juniorky s miniformací mix a 12.
místem. Odpoledne pak zahájily soutěž velké pomponové formace
předvedením defilé na 100 metrů. Všechny tři kostelecké formace
podaly skvělý výkon na hranici svých možností a vytvořily si výborné
výchozí pozice pro sobotní část soutěže. Marlen IV juniorky byly na 5.
místě, Marlen V seniorky na 6. místě a Marlen III kadetky na místě 7.
Páteční program uzavřely juniorky v soutěži velkých formací mix, kde
dosáhly na 9. místo.
Sobotní odpoledne proběhlo ve znamení špičkových výkonů předních českých i evropských skupin a soutěž byla až do konce nesmírně
dramatická a napínavá i pro kosteleckou výpravu. Zejména juniorská formace Marlen IV podala tak skvělý, přesný a harmonický výkon
ve skladbě autorky Karolíny Malíkové nazvané „Úžasňákovi“, že si právem myslela na medailové umístění. Nakonec z toho byla nepopulární
bramborová medaile o pouhých 0,7 bodu. Přesto výkon obdivuhodný.
Formace seniorská se skladbou Karolíny Malíkové „Zlatá pavučina“
a kadetská s choreografií „Alenka v říši divů“ autorky Denisy Kalouskové pak obhájily svá umístění po defilé, takže Marlen V skončily na 6.
místě a Marlen III na 7. místě.
Děvčata zaslouží velké uznání a obdiv za své výkony, za přístup,
za chování a vystupování, za reprezentaci České republiky a Kostelce
nad Orlicí.
Neméně obdivuhodná byla ovšem ještě jedna stránka této akce, a to
je divácká podpora. Kostelečtí rodiče vytvořili pro své dcery neskutečně motivující atmosféru a svých neutuchajícím fanděním je hnaly
ke špičkovým výkonům. Za což jim patří právem velké díky.

Foto: archiv mažoretky Marlen
M. Kalousková
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PŘEDSTAVENÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK
P ortá l ( b ý v a l éh o Dv or ečk u )
Dvoreček – pozdně renezanční
jednopatrový trojosý panský dům
s figurálními sgrafity byl dostavěn roku 1610 za Anny Kateřiny
Hrzánové z Harasova – majitelky
panství. Nacházel se na severní
straně města za hradebním příkopem. Roku 1894 byl jako zchátralý
z bezpečnostních důvodů zbořen.
Zachován zůstal pouze portál.
Zbytek zámečku zvaného Dvoreček v podobě hodnotného portálu, druhotně osazeného v západní
stěně novostavby na původním
místě najdete severně od Palackého náměstí, na Příkopech, Tylova
ulice. Subtilní renesanční římsou

hy) s helmicemi, klenoty (vlevo šest pavích per, vpravo zkřížené parohy před dvěma křídly) a fafrnochy, nad nimi úzké obdélné kartuše,
v rolverkových rámech, s drobnými nápisy. Na cviklové ploše nasazen
na profilovaném kladí plochý vlys a výrazná profilovaná přímá římsa.
Restaurování bylo provedeno v roce 1996, kdy byl objekt rodinného
domu čp. 268 přestavěn pro Telecom.

ukončený klenutý kamenný portál, zdobený dvěma erby a skulpturní ozdobou závěrečného klenáku je zasazen do západní zdi domu
čp. 268, postaveného na místě tzv. Dvorečku, na pozemku parc. č. 401,
k. ú. Kostelec nad Orlicí.
Půlkruhově zaklenutý otvor bývalého vstupu má po stranách sloupky,
zdobené obíhajícím profilovaným vrypem a ukončené profilovanými
římsovými hlavicemi, na něž dosedá plocha cviklů, bez profilované archivolty. Cviklovou plochu obíhá opět vryp stejného profilu, uprostřed
je rozdělena plastickým maskaronem, na bocích reliéfní erby, tvořené
renesančními štíty (na nich vlevo dva knoflíky, vpravo zkřížené paroFoto: archiv MěÚ
- lfal -

25. Setkání Kostelců ČR a SR
25. června 2016

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.
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Autoservis
Miroslav Cetel

KOSTELECKÁ LHOTA

V ŘÍJNU VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA:

JircháƎská 1483, Kostelec nad Orlicí

AKCE

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

9. – 23. 10.

9. 10.

Objednávky na tel.: +420 603 499 537

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

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

č.p. 40

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

24. – 31. 10.
24. 10.

POSVÍCENÍ

POSVÍCENSKÉ SPECIALITY
N A J Í D E L N Í M L Í S T KU

P O S V Í C E N S K Á Z Á B AVA
S E S KU P I N O U S O N G
( P O Ř Á D Á T J S O KO L K L )

V E P Ř OV É H O DY
PRODEJ
Z A B I JA Č KOV Ý C H
VÝROBKŮ

V L I S T O PA D U S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T
N A S VAT O M A RT I N S K É H U S Y A M L A D Á V Í N A
Stále aktuální infomace o akcích na webu a facebooku.

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

ˇ
Beruška Zdravícko
D. Mlejnková
Tel. 737 17 88 16
Léčebné meditace: 08. 10., 22. 10.
06. – 08. 11. Odpuštění, cesta ke svobodě –
víkend na Hedeči
Regresní terapie, Masáže
EAV měření zdravotního stavu
Osobní konzultace

www.masaze-zdravavyziva.cz
Prodej ze dvora
kravské mléko

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

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

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT.
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Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
17. øíjna 2015
Vìci, které nám pomáhají!
J
Letní a zimní obleèení - dámské, pánské, dìtské
J
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, látky - minimálnì 1 m2
J
Boty (nepoškozené),páry svázané nebo spojené gumièkou, aby se neztratily
J
Pøikrývky a polštáøe péøové a vatované, deky
J
Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky - vše nepoškozené
J
Drobné elektrické spotøebièe - vše funkèní (žehlièky, varné konvice, ...)

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

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

Vìci prosím zabalte do igelitových pytlù èi krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteèní v sobotu 17. øíjna 2015 od 8 do 11 hodin
v prostorách Hasièské zbrojnice – mìsto, ulice Pøíkopy
a ZŠ Na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 224 316 800, 491 524 342.

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!

