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INFORMACE Z RADNICE
V roce 2016 bude také 145 let Hasičskému sboru České hasičské
jednoty Kostelec nad Orlicí, jehož ustanovení bylo schváleno
v roce1871. Myslím, že tato záslužná iniciativa z řad našich občanů má jeden ze zásadních podílů v dlouhé historii našeho města.
Proto si i toto nadcházející výročí zaslouží naši pozornost a uznání, kterému se budeme věnovat.
Informace o akcích spojenými s oslavami vázajícími se k roku
2016 budou spolu s ostatními informacemi z městského úřadu
postupně zveřejňovány na zbrusu nových webových stránkách
našeho města. Věřím, že i ony přispějí k pružnější a přehlednější
informovanosti.
Konec jedenáctého kalendářního měsíce je již časem adventním.
Těším se, že se s Vámi všemi setkám při tradičním rozsvícení vánočního stromečku o první adventní neděli: 29. 11. na Palackého
náměstí.
František Kinský

Vážení a milí spoluobčané,
vstupujeme již do jedenáctého měsíce letošního roku a tak přirozeně začínáme s rozvahami nad rokem nadcházejícím. Ten
se v Kostelci nad Orlicí ponese ve znamení oslav: první zmínka
o našem městě coby ohrazené kostelní osadě se totiž ve Zbraslavské kronice uvádí od roku 1316. V roce 2016 tedy oslavíme
významných 700 let od jeho založení. Při této příležitosti se bude
na různých místech Kostelce nad Orlicí konat mnoho akcí a projektů. Oslavy vyvrcholí v sobotu 25. června, v den kdy se v našem
městě sejdou zástupci a přátelé z Čech a Slovenska na jubilejním
dvacátém pátém slavnostním setkání Kostelců. Za tímto účelem
byl městem vybrán tým pracovníků, který již nyní pečlivě připravuje rozpočet, pracuje na jednotlivých kulturně – společenských
programech a jejich organizačních, propagačních i technických
zajištěních s vizí připravit atraktivní a příjemná setkání. V rámci
nich samozřejmě počítáme se zapojením městských organizací
z oblasti kultury i sportu, otvíráme se nápadům a představám
z řad Vás, spoluobčanů.

T a jem n í k
Vážení občané,
dovolím si přiblížit některé novinky z Městského úřadu. Město spustilo
nové webové stránky, kromě zcela jiného vzhledu zde najdete i různá
vylepšení funkcí a věřím, že se i vám bude nový web líbit. Tato nová
prezentace města je i přípravou na 700. výročí první písemné zmínky o Kostelci nad Orlicí. Pozitivní zprávou také je, že celý úřad bude
od listopadu telefonovat levněji. Ve spolupráci organizačně-správního
odboru a odboru správy majetku města bylo ve výběrovém řízení dosaženo nižší ceny za telefonní služby i výhodnějších podmínek. Odbor
dopravy upozorňuje vlastníky vozidel vyřazených z provozu na novou
povinnost, podrobnější informace najdete ve Zpravodaji. Odbor sociálních věcí v souvislosti s dotazníkovým šetřením, které bylo zaměřeno na průzkum zájmu o zřízení služby Tísňová péče, vyvolal jednání
s poskytovatelem této služby, určené především seniorům. Následně
se bude v dohodnutém termínu realizovat prezentace pro širokou
veřejnost. Pro velký zájem o počítačové kurzy pro seniory odbor sociálních věcí zajistil pokračování navazujících lekcí pro účastníky, kteří dokončili kurz pro začátečníky. Kurz pro mírně pokročilé realizuje
Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí a zúčastní se jej 33 zájemců,
kteří budou rozděleni do 4 skupin. Závěrem bych chtěl zmínit, že pracovnice tohoto odboru p. Běla Kovaříčková byla nominována na Cenu
Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách 2015. Také
PhDr. Miroslava Nováková získala nominaci v projektu SenSen (Senzační senioři) od Nadace Charty 77. Nominaci na Cenu Senior roku 2015
získala za svoje aktivity v Klubu seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí, kde
ve funkci vedoucí klubu skvěle reprezentuje město a zájmy seniorů.
Krásný podzim.
JUDr. Jan Šťastný, tajemník MěÚ
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Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE
• Na sobotu 3. října byla ohlášena demonstrace radikálů a pochod
proti pobytovému středisku v Kostelci nad Orlicí. Víkendovou stráž
nad pořádkem města držely všechny složky policie a strážníci. A
z vedení města byli přítomni pan starosta František Kinský a místostarosta Tomáš Langr, kteří byli připraveni za město řešit tuto
událost. Ohlášená akce však byla nakonec pořadatelem telefonicky
zrušena, nikdo totiž nedorazil.
• Den 6. říjen měli označený ve svém kalendáři starostové měst,
ve kterých je umístěno některé z přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek pro cizince. Do Zastávky u Brna vyrazil také starosta města František Kinský, aby monitoroval vývoj
při umisťování uprchlíků do těchto zařízení. Největšímu tlaku
jsou v tuto chvíli vystavována takzvaná detenční zařízení, kterými musí uprchlíci projít při vstupu do České republiky. Středisko
v Kostelci nad Orlicí patří mezi pobytové, slouží tedy k ubytování
cizinců, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku a jsou žadateli o azyl v Česku. Starosta města
byl znovu ujištěn o tom, že se v blízké budoucnosti neočekává
výrazný nárůst počtu azylantů v Kostelci nad Orlicí a navyšování
kapacity střediska. Jednání v Zastávce u Brna bylo také důvodem
nepřítomnosti pana starosty na besedě s vedením města, kterou pořádal kostelecký klub seniorů Pohoda. Tohoto setkání se
za město zúčastnil pan místostarosta RNDr. T. Kytlík a pan tajemník JUDr. Šťastný.

o svěřené dítě osobám pečujícím a pěstounům ve správním obvodu
Kostelce nad Orlicí. Služba měla být financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, to se však nedělo.
Současné vedení města službu zrušilo usnesením Rady města dne
21. 09. 2015 neprodleně poté, co si ověřilo, že je poskytována za zcela
odlišných, pro město nepřijatelných podmínek a v rozporu s původním usnesením Rady města. Nejen, že hlídání dětí bylo poskytováno
rodičům, kteří nejsou pečujícími osobami nebo pěstouny, ale nebyl
dodržen ani správní obvod Kostelce nad Orlicí ani způsob financování.
Není bez zajímavosti, že 75 % hlídání, celých 2802 hodin, využívalo
pouze 7 rodin, nešlo o pěstouny. Ani úhrada poskytovaných služeb
nebyla v souladu s původním plánem. V konečném důsledku tak město zaplatilo 580 000 Kč z kapitoly „ostatní osobní náklady na zaměstnance města”, aby umožnilo malé skupince rodičů levné hlídací služby.
JUDr. Jan Šťastný, tajemník MěÚ

Foto: archiv MěÚ

• V podvečer dne 8. října se konala za účasti starosty města Františka
Kinského a místostarosty RNDr. Tomáše Kytlíka schůzka koordinačního týmu pro organizaci oslav 700 let od první písemné zmínky
o Kostelci nad Orlicí ve Zbraslavské kronice. O plánovaných akcích
budou občané informováni mimo jiné také na stránkách Zpravodaje.
• 9. října se pan starosta Kinský zúčastnil v rychnovském Pelclově divadle konference Rozvoj průmyslu a bytové výstavby na Rychnovsku pořádané Královéhradeckým krajem a Centrem investic, rozvoje
a inovací, na které byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi krajem a starosty města a obcí, kterých se týká rozšíření průmyslové
zóny Kvasiny.
• Ve středu 14. října přijal starosta města František Kinský pozvání do Hradce Králové na setkání s ministryní pro místní rozvoj
Karlou Šlechtovou, která se chce zasadit o rozvoj všech krajů,
a svou snahu již podpořila několika legislativními kroky. Novela stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek
a o regionálním rozvoji jsou výsledkem práce ministryně, která je ve svém úřadě teprve rok. Na daném setkání se pan Kinský spolu s hejtmanem a ostatními starosty kraje zajímal nejen
o tyto legislativní změny, ale také o zajištění finančních zdrojů
na jejich uvedení v praxi na úrovni měst a obcí. Tento den se
také místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík a radní Ing. Vlastimil Šeda
zúčastnili v Hradci Králové v malém sále Nového Adalbertina setkání náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové
a Jany Malíkové, ředitelky kabinetu ministryně Karly Šlechtové.
Byli seznámeni s novými možnostmi čerpání dotací a i změn
ve veřejných zakázkách.
• Ještě týž den večer se pan starosta účastnil jednání s občany Havlíčkovy ulice a okolí, kteří si opakovaně stěžují na problém soužití s obyvateli ubytovny zřízené v prostorách bývalého internátu
chladírenského učiliště. Problém narušování občanského soužití
bude řešen Městskou policií; z diskuse vyplynulo, že se spíše než
ubytovny týká návštěvníků některých hudebních produkcí. Oblasti
ale bude věnována větší pozornost.

P o zo r,
máte vo zidlo vyřaze né z pro vozu?
S novelou zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vznikla
vlastníkům vozidel, kteří mají vozidlo vyřazeno z provozu (v depozitu),
nová povinnost. V případě, kdy vyřazení vozidla trvá déle než 12 měsíců, musí se vlastník takového vozidla dostavit na příslušný registr silničních vozidel a oznámit umístění vyřazeného vozidla a jeho využití.
Tato povinnost se vztahuje na všechny vlastníky vyřazených vozidel.
Ten, kdo tuto povinnost nesplní, může mimo jiné přijít o možnost
znovu své vozidlo provozovat. Vozidla, u kterých doba jejich vyřazení
z provozu k 01. 01. 2015 přesáhla 18 měsíců a vlastník do 31. 12. 2015
neoznámí na příslušný registr silničních vozidel umístění vyřazeného
vozidla a jeho využití, zaniknou. To znamená, že takovému vozidlu
bude zrušena technická způsobilost a bude trvale vyřazeno z registru
silničních vozidel. Nebude tedy již možné znovu na takové vozidlo žádat vydání registrační značky a osvědčení o registraci.
V případě dotazů se můžete obrátit na pracovníky registru vozidel.

Foto: ilustrační
Zdeněk Tejkl
pověřen vedením odboru dopravy – obecního živnostenského úřadu

• V pátek 16. října zastupoval starosta František Kinský a místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík město na konferenci k dotačním možnostem
pořádané Královéhradeckým krajem a Centrem investic, rozvoje
a inovací.
JUDr. Jan Šťastný, tajemník MěÚ

R ozh o d n u t í R ad y mě st a
o zr u š e n í s l u ž b y h lí d án í dět í
V Deníku Rychnovska byl 30. 09. uveřejněn krátký článek o rozhodnutí
Rady města Kostelec nad Orlicí, zrušit ke dni 30. 10. 2015 službu hlídání dětí. Ta prý, za výhodných finančních podmínek, umožňovala rodičům vyrazit za kulturou nebo sportem. O tom, že se jedná o službu
pro rodiče bez babiček, aby získali volný čas a mohli jej aktivně využít,
informoval dříve ve svých reportážích také Český rozhlas s tím, že nápad na poskytování této služby vznikl v kanceláři bývalého tajemníka
kostelecké radnice Jaroslava Brandejse. Ten jej údajně jen velmi těžko
prosazoval v tehdejší Radě města a tehdejším starostou byl pověřen
vedením této služby.
Poskytování služby hlídání dětí v domácnosti odsouhlasila bývalá
Rada města dne 03. 06. 2013. Cílem mělo být naplnění zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tj. zajistit pomoc při zajištění osobní péče

3

VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 14. 09. 2015
schvaluje
 výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění hlasových a datových telekomunikačních
služeb pro město Kostelec nad Orlicí
a jím zřizované organizace“ dle následujícího pořadí: 1) Vodafone Czech
Republic a.s., se sídlem 155 00 Praha 5,
Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2,
IČ: 25788001 s nabídkovou cenou
908.954,42 Kč vč. DPH
 rámcovou smlouvu o prodeji zboží
a poskytování služeb Vodafone OneNet
na akci „Zajištění hlasových a datových
telekomunikačních služeb pro město Kostelec nad Orlicí a jím zřizované
organizace“ se společností Vodafone
Czech Republic a.s., se sídlem 155 00
Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových
2808/2, IČ: 25788001
 smlouvu příkazní na výkon projekčních
a administrativních činností při přípravě projektu „Úspory energií při provozu
stravovacího areálu SŠ obchodní Kostelec nad Orlicí“ se společností Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem 549 01
Nové Město nad Metují, Sadová 1539,
IČ: 28771044
 smlouvu příkazní na výkon projekčních
a administrativních činností při přípravě projektu „Úspory energií v areálu
Technických služeb města Kostelec
nad Orlicí“ se společností Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem 549 01
Nové Město nad Metují, Sadová 1539,
IČ: 28771044
 rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí na podporu jednotlivých dotačních programů na základě Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí dle přílohy
souhlasí
 se zveřejněním dotačních programů
na základě Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí dle přílohy
 se zveřejněním výzvy pro předkládání
žádostí o poskytnutí darů na podporu
„malých projektů“ dle darovací smlouvy se společností Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233

 smlouvu o nájmu a poskytování služeb
č. 12514295 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol.
s r.o., se sídlem 628 00 Brno, Žarošická
13, IČ: 00176150 s účinností od 01. 10.
2015
 rozpočtovou změnu – přesun částky
10.000 Kč z orj 11, položka mezinárodní
spolupráce na položku dar pro Hasičský sbor České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí
 darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč s pobočným
spolkem Hasičský sbor České hasičské
jednoty Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267,
IČ: 75055791
 rozpočtovou změnu související s poskytnutými dotacemi z rozpočtu města
dle přílohy
 rozpočtovou změnu – přesun částky
10.000 Kč z orj 11, položka mezinárodní
spolupráce, do rozpočtu Technických
služeb Kostelec nad Orlicí organizační složky na nákup protipovodňových
pytlů
 rozpočtové opatření č. 29 – dotace srpen:
– Příjmy rozpočtu se zvyšují o 66.200 Kč
– Výdaje
rozpočtu
se
zvyšují
o 56.100 Kč.
– Rozpočtové opatření snižuje saldo
rozpočtu.
 ukončení poskytování Služby hlídání
dětí v domácnostech občanů, odsouhlasenou RM dne 3.6.2013, č. 15/2013
ke dni 30. 10. 2015
souhlasí
 s provedením víceprací v rámci akce
„Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy
č.p. 983 v Kostelci nad Orlicí“ ve výši
21.280 Kč bez DPH, společností KERSON spol. s r.o., se sídlem 517 93 Dobré,
Dobré 80, IČ: 45536040
 s poskytnutím finančního daru ve výši
10.000 Kč pro pobočný spolek Hasičský sbor České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí, se sídlem Příkopy 267,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 75055791
bere na vědomí
 rezignaci pana Josefa Hejhala na pozici
člena redakční rady zpravodaje města
Kostelec nad Orlicí „Orlice“ ke dni 07.
09. 2015

Ze dne 21. 09. 2015

Ze dne 05. 10. 2015

schvaluje
 nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2345/40 – ostatní plocha v areálu bývalých kasáren
v Kostelci nad Orlicí, a to parkovacího
místa označeného číslem P5 o rozloze
70 m2 se společností Pegema s.r.o., se
sídlem Praha 15, Hostivař, Bratislavská
1527/15, a to na dobu určitou s účinností od 01. 10. 2015 do 30. 04. 2016

schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku s názvem „Výměna
aktivních prvků sítě pro město Kostelec
nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením zakázky malého rozsahu
 sazebník ročního nájemného za pronájem vývěsních skříněk ve vlastnictví
města, a to pro podnikatele za cenu
1.000 Kč + DPH v zákonem stanovené
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výši, pro spolky za cenu 300 Kč + DPH
v zákonem stanovené výši, pro fyzické
osoby (nepodnikající) za cenu 300 Kč +
DPH v zákonem stanovené výši s účinností od 06. 10. 2015
 zvláštní plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi k zastupování v soudním řízení
vedeném proti žalované xxxx ve věci
žaloby o zaplacení 105.654 Kč s příslušenstvím, včetně zastupování v řízení
o případných řádných a mimořádných
opravných prostředcích
 ceník víceúčelového sportoviště s účinností od 06. 10. 2015 dle navržené přílohy
souhlasí
 se jmenováním města Kostelec nad
Orlicí za člena a místopředsedu představenstva BYTOVÉHO DRUŽSTVA
JUNGMANNOVA ULICE KOSTELEC NAD
ORLICÍ, se sídlem Kostelec nad Orlicí,
Palackého nám. 38, IČ: 25961969
 s převodem finančních prostředků
Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Kostelec nad Orlicí – město za úhradu
nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod v plné výši s účinností
od 06. 10. 2015
 s nominací RNDr. Tomáše Kytlíka jako
řádného člena a paní Ivy Jelínkové jako
náhradníka Řídícího výboru partnerství Místního akčního plánu v regionu
ORP Kostelec nad Orlicí a Třebechovicka, který se bude jednotlivých jednání
účastnit
ruší
 ceník víceúčelového sportoviště schválený radou města dne 02. 02. 2015, RM
č. 3/2015, a to ke dni 05. 10. 2015
Všechna usnesení RM/ZM jsou zveřejněna na internetových stránkách města
www.kostelecno.cz. Pokud nemáte možnost
připojení k internetu a máte zájem o všechna usnesení, jsou vám k dispozici (i na vyzvednutí v písemné podobě) na sekretariátu
vedení města.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
zve občany města
na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále
SK Rabštejn
v pondělí 02. 11. 2015
od 16:00 hodin.

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 14. 09. 2015
souhlasí
 s prodejem pozemku parc.č. 1542/3 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
7 m2 nacházející se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na LV
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou panu xxxx
za cenu 100 Kč/m2
 s poskytnutím dotace z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí ve výši 300.000 Kč
pobočnému spolku TJ Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 265,
IČ: 60885084
 s odpisem nedobytných pohledávek
Města Kostelec nad Orlicí u dlužníků
v insolvenčním řízení ve výši 97 242 Kč
dle přílohy, vzniklých neuhrazením
místního poplatku za odpady, místního
poplatku ze psů, blokových pokut, pokut odboru životního prostředí, pokut
odboru dopravy, pokut přestupkové
komise, přeplatků sociálních dávek, náhrady škody a nákladů dopravy na záchytku
 s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí ve výši 300.000 Kč společnosti
NAD ORLICÍ, o.p.s., se sídlem Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 27513823
schvaluje
 kupní smlouvu na prodej pozemku
parc.č. 1542/3 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 7 m2 nacházející
se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, který je
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
s panem xxxx za cenu 100 Kč/m2
 bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku parc.č. 421/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 42 m2
dle GP č. 2370-12/2015 ze dne 11. 05.
2015, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 421 – ostatní plocha, ostatní
komunikace nacházející se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na LV č.
3994 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou od spoluvlastníků tohoto pozemku dle přiloženého
LV 3994 (mimo České republiky spoluvlastnický podíl 5000/62511)
 darovací smlouvu na převod nově
vzniklého pozemku parc.č. 421/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 42 m2 dle GP č. 2370-12/2015
ze dne 11.5.2015, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 421 – ostatní
plocha, ostatní komunikace nacházející se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, který
je zapsán na LV č. 3994 u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou se spoluvlastníky tohoto pozemku











dle přiloženého LV 3994 (mimo České republiky spoluvlastnický podíl
5000/62511)
rozpočtovou změnu převedení částky
15.000 Kč z orj. 40, org. 0352, § 3722
pol. 5169 – Odvoz komunálního odpadu-směsný do orj. 40, org. 0356, § 3722
pol. 5169 – Likvidace nebezpečného
odpadu
rozpočtovou změnu převedení částky
110.000 Kč z orj. 40, org. 0010, § 3639
pol. 5169 - Projekty a ostatní služby
do orj. 40, ogr. 0001, § 3639 pol. 5169 Geometrické plány
změnu zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003 spočívající v nahrazení stávajícího textu zakladatelské
listiny společnosti novým zněním zakladatelské listiny dle předloženého
návrhu (úplné znění)
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí číslo VS 38/2015 ve výši
300.000 Kč s pobočným spolkem TJ Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Komenského 265,
IČ: 60885084
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí číslo VSNFV
1/2015 ve výši 300.000 Kč se společností NAD ORLICÍ, o.p.s., se sídlem Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 27513823

nesouhlasí
 s využitím předkupního práva města
Kostelec nad Orlicí k pozemku parc.č.
2639/2, o výměře 131 m2 – orná půda,
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
 s odpisem nedobytných pohledávek Města Kostelec nad Orlicí ve výši
288 968 Kč vzniklých neuhrazením
místního poplatku za odpady, místního
poplatku ze psů, blokových pokut, pokut odboru životního prostředí, pokut
odboru dopravy, pokut přestupkové
komise, přeplatků sociálních dávek, náhrady škody a nákladů dopravy na záchytku
 návrhem na řešení mimosoudního
vyrovnání se společností EKOENERGY MORAVIA s.r.o., se sídlem 696 03
Dubňany, Nádražní 1000, IČ: 29285780,
které spočívá v zaplacení částky
120.000 Kč formou měsíčních splátek
ve výši 2 000 Kč po dobu pěti let
revokuje
 usnesení ze zasedání ZM č. 2/2015
ze dne 20. 04. 2015, bod 1b), kterým
souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
61/4 - zahrada o výměře 24 m2 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí vytvořeného GP č.
2219-78/2013 paní xxxx za dohodnutou kupní cenu 8.400 Kč
 usnesení ze zasedání ZM č. 2/2015 ze
dne 20. 04. 2015, bod 1c), kterým sou-

hlasí s prodejem pozemku parc.č. 61/1
- zahrada o výměře 37 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí vytvořeného GP č. 221978/2013 Bytovému družstvu Orlice, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 1207-1209 za dohodnutou kupní
cenu 12.950 Kč
 usnesení ze zasedání ZM č. 2/2015
ze dne 20. 04. 2015, bod 2d), kterým
schvaluje kupní smlouvu na pozemek
parc.č. 61/4 - zahrada o výměře 24 m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí vytvořeného GP č. 2219-78/2013 s paní xxxx
za dohodnutou kupní cenu 8.400 Kč
 usnesení ze zasedání ZM č. 2/2015
ze dne 20. 04. 2015, bod 2e), kterým
schvaluje kupní smlouvu na pozemek
parc.č. 61/1 - zahrada o výměře 37 m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí vytvořeného GP č. 2219-78/2013 s Bytovým družstvem Orlice, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Příkopy 1207-1209 za dohodnutou kupní cenu 12.950 Kč
ruší
 stanovy společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003 ke dni 14. 09. 2015
pověřuje
 pana Františka Kinského, starostu města, zajištěním vyhotovení notářského
zápisu o rozhodnutí města jako jediného společníka společnosti Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003 o této změně vč. podpisu notářského zápisu
 pana Ing. Oldřicha Pavelku jednáním
ve věcech technických a zastupováním
města Kostelec nad Orlicí ve správních
záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech,
kde město vystupuje jako stavebník
bere na vědomí
 zprávu o hospodaření Města Kostelec
nad Orlicí za 1. pololetí roku 2015
 informaci týkající se provedených rozpočtových opatření, schválených radou města do 07. 09. 2015
stanoví
 podle ust. § 84 odst. 2 písm. u) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů za výkon funkce člena
výboru, který není členem zastupitelstva obce odměnu v max. výši 3.000 Kč
v kalendářním roce s účinností ode dne
15. 09. 2015.
Všechna usnesení RM/ZM jsou zveřejněna na internetových stránkách města
www.kostelecno.cz. Pokud nemáte možnost
připojení k internetu a máte zájem o všechna usnesení, jsou vám k dispozici (i na vyzvednutí v písemné podobě) na sekretariátu
vedení města.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová
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N ové we b o v é st r án k y
Vážení občané, seznamte se s novou podobou webových stránek
města, jejichž poslední úpravy byly dokončeny. Na adrese www.
kostelecno.cz, tak naleznete nový moderní design, který odpovídá současným internetovým trendům, přizpůsobení pro prohlížení
na mobilních zařízeních (tabletech a mobilních telefonech), intuitivní
redakční systém, možnost zapojení více editorů do správy obsahu aj.
Aktuální vzhled webu je inspirován blížícím se termínem oslav výročí
700 let od první písemné zmínky o Kostelci, které bude město slavit
v roce 2016.
Úprava webových stránek byla realizována v rámci projektu „Inovativní úřad v Kostelci nad Orlicí“.
Od začátku listopadu je k dispozici na novém webu krátký elektronický formulář, jehož prostřednictvím můžete vyjádřit váš názor a zkušenost s novým webem, který bude inspirací pro další rozvoj městského
webu.
Našim přáním je, aby se nová webová prezentace města stala hojně
navštěvovanou, přehlednou a užitečnou službou pro váš každodenní
život.
Organizačně-správní odbor

Nominace na Cenu Senior roku 2015
Nadace Charty 77 je organizace, která podporuje seniory jako významnou část naší společnosti, oceňuje jejich počiny, práci, podporuje sebevědomí a sebedůvěru. V rámci svého projektu SEN SEN (senzační
senioři), u příležitosti Dne seniorů, 01. 10. v Divadle v Dlouhé v Praze
předala ocenění těm nejlepším jednotlivcům a kolektivům v rámci republiky za rok 2015.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí nominoval do tohoto projektu PhDr. Miroslavu Novákovou vedoucí Klubu seniorů POHODA, za její profesionální přístup a práci pro seniory našeho
města. Veškeré projekty klubu, besedy, výlety, tématické přednášky
perfektně zorganizované jsou toho výsledkem. Ale hlavním důkazem
je zájem členů o veškeré tyto akce a perfektní spolupráce s odborem
sociálních věcí města.
Dovolím si citovat z dopisu, který napsala výkonná ředitelka Nadace
Charty 77 Mgr. Božena Jirků, kdy přesně vystihla to, co my ostatní si
myslíme: „Já osobně už samotnou nominaci považuji za důkaz toho,
že jste lidmi kolem Vás vnímána jak člověk, kterému není lhostejné
dění kolem něj, který ostatní aktivizuje, motivuje, inspiruje, pomáhá jim.“
Za tuto činnost obdržela paní PhDr. Miroslava Nováková nominaci a diplom CENA SENIOR ROKU 2015 v kategorii SENIORKA ROKU
od Nadace Charty 77 s poděkováním za dosavadní činnost s přáním dalších úspěchů a skvělých nápadů do budoucnosti.
Gratulujeme i my členové klubu a přejeme hodně elánu do další práce
pro nás seniory.
Hana Růžičková

K O U P Í M R O D I N N Ý D Ů M . K O L A U D A C E M A X 10 L E T.
T E L . 734 753 333
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INFORMACE PRO OBČANY
Ro zpis služe b
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou listopad 2015
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00
01. 11. MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697

21. 11. MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
494 381 263

07. 11

22. 11. MUDr. Sudová Simona
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 031

MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775

08. 11. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
494 322 706
14. 11. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
494 667 553
15. 11. MUDr Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205

28. 11. MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova,
Kostelec nad Orlicí
603 933 466
29. 11. MUDr. Šmídová Alena
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 550

17. 11 MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 695

KLUB SENIORŮ POHODA

Malé o hlé dnutí
Den otevřených dveří u hasičů byl pro nás, seniory
a nejen z klubu Pohoda, velkým zážitkem. Uskutečnil se v úterý 15. 09. jak jsme Vás již v krátkosti
informovali v minulém čísle zpravodaje. Pořídili
jsme to těsně před uzávěrkou, tak nebyl čas na delší článek. Ohlas
byl tak velký a příznivý, že si to vyžaduje ještě pokračování. Jen jsme
opravdu litovali, že nepřišlo více Kostelelečáků, a to i přesto, že jsme
propagaci vůbec nepodcenili, právě naopak. Účast přes 30 lidí (dle některých) byla dostačující, ale věřte, že vzhledem k významu činnosti
hasičů pro širokou veřejnost, jejich obětavosti, nasazení v kteroukoliv
dobu (čas i roční období) si opravdu myslím, že dvouhodinová akce
určená pro seniory města si zasloužila větší pozornosti obyvatelstva.
Náhodně se tam zastavili studenti ze zemědělské školy se svým pedagogem. Využili příležitosti a prohlédli si vystavenou techniku, dokonce i na chvíli poslouchali odborný výklad. Toho se skvěle ujali starosta
sboru Jan Vodička ml. a velitel výjezdové jednotky Tomáš Sršeň.
Už od rána bylo vše
v prostorách před
„hasičárnou“ vzorně
připraveno, přehlídka
techniky byla opravdu skvělá, průvodci
zkušení hasiči.... „Pneumatiky mají čistší
jak já boty“...zaznělo
z davu. Čekala nás
i ukázka z činnosti
ve společenské místnosti hasičů. Hned
v úvodu nám J. Vodička přiblížil nedávné
závody dětí v Kostelecké Lhotě, kde
„pokořily“ Lhoteckého soptíka a družstvo těch nejmladších přivezlo
vítěznou trofej, další družstvo bylo druhé. Radost byla tenkrát obrovská a to, že si hasiči připravují své nástupce, je víc než chvályhodné.
Nechyběly také ukázky ze zásahu při haváriích. Bylo najednou ticho
a za slzy v očích se nikdo z nás nestyděl. Takové nasazení a pomoc,
kdy jde o lidské životy a také majetek, to je opravdu potřeba vidět.
Všem hasičům patří náš obdiv a velké poděkování. Obětavost s jakou
absolvují každý výjezd, je příkladná a my, účastníci Dne otevřených
dveří u kosteleckých hasičů, jim děkujeme, že jsme měli možnost se
důkladně seznámit s prostředím, technikou, ale také si vyslechnout
rady a ponaučení.
M. Nováková

C yklu s p oř a d ů „ Ned ám e se 2015“

Rů že pro se nio ry

„Není nic cennějšího než zdraví a čas“ prohlásil Seneca, římský filosof,
přední politik za vlády císaře Nerona, dramatik a básník. To je taky
mottem našeho cyklu, které se nese každou akcí (a nejen akcí), pořádanou v tomto roce v našem klubu.
Uskutečněné akce cyklu:
Kurz sebeobrany ve dnech 20. 04. – 11. 05. absolvovalo 15 seniorů, a to
nejen členů klubu,
Den otevřených dveří u hasičů – 15. 09. se zúčastnilo přes 30 seniorů
města,
Kurz na počítačích – září až říjen se zúčastnilo přes 30 zájemců seniorů,
a to nejen členů klubu.
Největší podíl, a to nejen organizační, ale i finanční na pořádání těchto akcí, má město, pro upřesnění odbor sociálních věcí. Příležitost
zúčastnit se a absolvovat několikadenní kurzy dostali všichni senioři ve městě. Naše poděkování patří především paní Běle Kovaříčkové
a Mgr. Jiřímu Vídeňskému a v neposlední řadě i paní vedoucí odboru
Bc. Evě Markové. Vážíme si jejich snažení zpříjemnit a zpestřit život seniorů ve městě, jejich podpory aktivního života lidí, kteří mají životní
zkušenosti i moudrost a nechtějí stát stranou dění ve městě.
Náš obdiv i poděkování patří také oběma dobrovolným hasičům,
panu Tomáši Sršňovi a Honzovi Vodičkovi ml. za perfektní prezentaci
činnosti kosteleckých hasičů.
V mládí si nikdo neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou bude také
starý. Důležité ale je pro nás seniory „nestát stranou“, setkávat se, navazovat nová přátelství, být zdravý.
V rámci tohoto cyklu nás ještě čeká (v době uzávěrky Zpravodaje ještě
neproběhlo) uspořádání besed „Zásady první pomoci“ a „Beseda
s MUDr. Veronikou Ambrožovou“ k problematice onemocnění cukrovkou.
Na závěr cyklu už se „jen“ v prosinci uskuteční tradiční předvánoční
setkání na Rabštejně, kde bude tentokrát hostem „Na slovíčko“ bývalý poslanec Parlamentu ČR pan Josef Ježek. Připraven je pestrý
program, vystoupení hudebního souboru mladých a „živé“
vystoupení oblíbené hudební
skupiny COMBI pod vedením
Ládi Schůta. Nebude chybět
ani malé občerstvení. Máte se
na co těšit. Program je určen
pouze pro členy klubu a jejich
pozvané hosty.
Věřte, že se opravdu NEDÁME
a budeme se snažit, v duchu
našeho názvu klubu, být nejen
v pohodě, ale také aktivní. Rádi
mezi námi přivítáme další zájemce o členství v klubu.

Podzimní výzdoba společenské místnosti klubu seniorů přivítala téměř 40 zájemců o říjnovou besedu s vedením města. Není to v klubové činnost žádná novinka, pravidelná setkání s vedením města se
konala i v minulých letech. V úterý 06. 10. 2015 odpoledne to bylo přeci jenom trošku slavnostnější, což dokazovala velká „váza růží“, dortová podkova a spousta kalendářů pro babičky i dědečky. Překvapením
byla i „renovovaná“ skládačka k činnosti klubu. Proč?
Jednoduchá odpověď, protože 01. 10. se slaví Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim rodičům, prarodičům, den budování tradic,
protože senioři si přeci zaslouží poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu i společnost. A zástupci města na tento pro seniory významný den reagovali a nezapomněli ke gratulaci přidat i milé dárky.
Za vedení města se setkání zúčastnil neuvolněný místostarosta pan
RNDr. Tomáš Kytlík a tajemník úřadu JUDr. Jan Šťastný. Omluven pro
naléhavá jednání byl pan starosta František Kinský a pro nemoc pan
místostarosta Ing. Tomáš Langr. Pokud někdo očekával „že bude veselo“, tak mohu potvrdit, že v klubu nebývá nikdy smutno a atmosféra
je vždy přátelská. K tomu nás zavazuje nejen samotný název klubu
POHODA, ale je to i snahou výboru klubu a samotných členů, kterých
je k 10. 10. 2015 registrováno již 216.
Úvod patřil krátké rekapitulaci dosavadních akcí, které v cyklu Nedáme se byly připraveny téměř vždy ve spolupráci s odborem sociálních
věcí Městského úřadu. Vedoucí klubu se ráda zmínila o výsledcích
například kurzu sebeobrany nebo kurzu na počítačích pro seniory
a zdůraznila, že tyto akce byly určeny nejen členům klubu, ale všem
seniorům města. Ostatně o realizovaných akcích jsme již informovali
jak ve zpravodaji, tak i ve vývěsní skříňce klubu. Dotazy pro zástupce
města se zejména týkaly dopravy ve městě, stavu a oprav chodníků,
počtu zaměstnanců města, připravených projektů ke zvelebení města,
obchvatu kolem města, stavu kulturního zařízení SJ Rabštejn a hodně dotazů bylo směrováno také k činnosti Městské policie. Z tohoto
důvodu pan místostarosta Kytlík navrhl, že při příští besedě s vedením města mohl být přítomen také velitel Městské policie pan Černohorský. Na dotazy k počtu pracovníků Městského úřadu odpovídal
a upřesňoval některé záležitosti pan tajemník. Diskuze byla vedena
i ke stavu dopravy kolem sídliště U Váhy, kde hrozí často nebezpečné
situace při jízdě kamionů v obou směrech.
Závěr patřil růžím. Osobně je předal pan místostarosta a my senioři
jsme opravdu pociťovali, že se s námi stále počítá. Byl to slavnostní
okamžik, a když růži přebírala dlouholetá bývalá vedoucí klubu paní
Marie Minaříková, přiznávám slzy v očích. Děkujeme. Děkujeme za to,
že náš klub funguje ve městě přes 50 let a jeho činnost není lhostejná nejen vedení města, radě a zastupitelům, ale především občanům
města. Jsme totiž organizační složka města a náležitě si toho vážíme.
Ještě pro dokreslení atmosféry jsem si „vypůjčila“ reakce některých
přítomných a to, že byly jen příznivé, hovoří ve prospěch celé akce.
„Byla to pěkná akce a myslím, že i dobrá účast.“ JM
„Jsem ráda, že atmosféra byla fajn a všechno klaplo.“ BK
„Včera opět užitečná akce. Díky za bleskově poslané fotky z posezení.
Nakonec dostat dortík a ještě překrásnou růži, to bylo moc milé.“ ŠT
„Pan místostarosta Kytlík dokázal vše v klidu vysvětlit a i přiznat, že
na vše odpovědět neumí. Nehrál si na „Vševěda“. Z jeho projevu bylo
cítit, že mu jde o dobro občanů města. Pan tajemník si dělal poznámky a myslím, že raději naslouchal a učil se. Není se čemu divit, když je
ve funkci jen krátkou dobu.“ HR
Za sebe dodávám: „Poučili jsme se, nedáme se, děkujeme nejen za růže!“

Foto: archiv klubu
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu
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P řip r a v u j e me .. .
Tradiční předvánoční setkání je připraveno na úterý 08. 12. 2015
od 14:00 na Rabštejně.
Bohatý program, malé občerstvení, stolové posezení je připraveno
pro členy klubu a pozvané hosty.
Budete mít možnost si poslechnout nebo i zatancovat při vystoupení
známé hudební skupiny COMBI. Založena byla už v roce 1947 známým
muzikantem Josefem Linhartem jako big band s klasickým „vlachovským“ obsazením. Od počátku kapela působila pod patronací odborů
v závodě AZNP Kvasiny. Proč se jmenuje COMBI? V šedesátých letech
se totiž v Kvasinách vyráběla Škoda Octavia Combi. Právě v té době
hledala kapela název a nemusela chodit daleko. V kapele se vystřídalo
hodně výborných muzikantů. Raritou byli bubeníci, těch se tam postupně působilo celkem 32.
V roce 1990 převzal vedení kapely Ladislav Schůt. Zejména zdravotní důvody byly důvodem odchodu nejstarší kolegů. Modernizovali se
nástroje i zvuková aparatura. Obsazení se ustálilo na počet tři (klávesy,
kytara, zpěv). I v tom složení však COMBI zvládá veškeré produkce jako
dříve. Výhodou je větší záběr od malých rodinných oslav až po velké
produkce pro několik set posluchačů. Můžete se těšit na kapelníka
Ladislava Schůta (klávesy, zpěv), Josefa Ešpandra ml. (sólová i doprovodná kytara, zpěv) a v neposlední řadě na oblíbenou zpěvačku, která
také moderuje celé vystoupení, Aničku Schůtovou (vystupovala už
u nás pro členy klubu a jejich hosty za doprovodu harmoniky).

ˇ
Beruška Zdravícko
D. Mlejnková
Tel. 737 17 88 16
Léčebné meditace: 26. 11.
06. – 08. 11. Odpuštění, cesta ke svobodě –
víkend na Hedeči
Regresní terapie, Masáže
EAV měření zdravotního stavu
Osobní konzultace
NOVINKA: CHLAZENÉ SOJOVÉ + TOFU VÝROBKY

www.masaze-zdravavyziva.cz

Máte se určitě na co těšit. V prosincovém čísle zpravodaje vám představíme další hosty.
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu

Naše blahopřání paní Běle Kovaříčkové
Je trpělivá, usměvavá, vstřícná, vždy obětavá, tvůrčí. Významně ovlivňuje a obohacuje život seniorů ve městě, nehledí na časové vytížení
a je pro nás skutečně tou nejpovolanější osobou řešící problematiku
lidí, kteří věkem patří do kategorie „dříve narozených“.
Významné životní jubileum se týká paní Běly Kovaříčkové z odboru
sociálních věcí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Blahopřejeme
za Klub seniorů Pohoda, přejeme hodně zdraví, elánu a taky hodně
štěstí a radosti z každého nového dne. Její zásluhou jsme například
už v roce 2013 uvedli besedu s velkou návštěvností a ohlasem Šmejdi,
na její doporučení se u nás pravidelně realizuje kurz relaxačního cvičení, v současnosti probíhá v rámci cyklu Nedáme se! celá řada besed
a kurzů. Obrovský zájem například vzbudil kurz na počítačích, takže
v současnosti probíhá další pokračování pro 32 zájemců. Daly by se
vypočítávat další akce a iniciativy, její přístup k problematice seniorů
je prostě vzorový.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně tvůrčích nápadů, ale
i spokojenost v osobním životě.

Foto: H. Růžičková, B. Kovaříčková, M. Nováková
PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

Jezdíme na výtečnou svíčkovou k „Hubálkom“ do Lhoty a těšíme se
na měsíc listopad, protože se k nám chystá lektorka se speciálně vycvičeným pejskem v Canisterapii.

P ečo v a t e l s k á slu ž b a
Pečovatelská služba, ve spolupráci s lektorkou cvičení paní Irenou Pechovou, připravila již druhým rokem pro své klienty 10 lekcí cvičení
pro seniory. Cvičení je financováno z daru, a proto je zdarma. Cvičí se
každé pondělí od 10:00 do 11:00 ve společenské místnosti, Frošova
763 (zelený dům). Poslední lekce se uskuteční 14. 12. 2015.

Přejeme Vám všem krásný podzimní čas.
Alena Štantejská
Centrum denních služeb Domovinka

Foto: archiv pečovatelské služby
Mgr. Jana Ribárová, vedoucí pečovatelské služby

D omo v i n k a
Klienti Domovinky v měsíci říjnu podnikli výlet do blízkých Častolovic
na zahrádkářskou výstavu. Letos nám bylo počasí nakloněno oproti
minulému roku, tak jsme si v poklidu prohlédli úžasné aranžmá s podzimní tématikou. Udělali jsme si radost nákupem nějaké drobnosti či
dobroty. Je až obdivuhodné s jakou pílí se místní zahrádkáři pustili
do tak velké akce, která je vyhlášená po celém kraji.

KOSTELECKÁ LHOTA

č.p. 40

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

V LISTOPADU PŘIPRAVUJEME:
7. 11. – 22. 11.
11. 11.

S VAT O M A R T I N S K É H U S Y
A MLADÁ VÍNA
D E G U S TA C E
S VAT O M A R T I N S K Ý C H V Í N

V P R O S I N C I V Á S Z V E M E N A S I LV E S T R OV S K Ý V E Č E R
VÍCE INFO NAJDETE NA WEBU, VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI

Naše denní menu i připravované akce můžete sledovat

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

Dostav
Také nám bylo ctí oslavit s paní
Kapuciánovou a paní Pelinkovou jejich významné 80. narozeniny. Přejeme pevné zdraví, stále
dobrou náladu a jsme rádi, že
patří do našeho kolektivu. Moc
děkujeme za příjemnou návštěvu paní Janě Hartmanové, která
přišla poblahopřát s darem a kytičkou za SPOZ při Městském
úřadu v Kostelci.
Jinak se pomaličku připravujeme na již tradiční Vánoční jarmark, pánové vyrábějí vánoční věnečky, dámy šijí andílky, podkovičky, pleteme, háčkujeme a nezapomínáme také cvičit.

s.r.o.
prodej hutního materiálu, betonářské oceli a sítí

Hledáme prodavače hutního materiál, skladníka
pro provozovnu v Kostelci nad Orlicí (areál kasáren).
Znalost obsluhy vysokozdvižného vozíku a sváření vítáno.
Informace na tel. 777 907 720,
nebo e-mail: dostav@dostav-sro.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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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH KOSTELEC NAD ORLICÍ – MĚSTO

10. 09. Nouzové otevření dveří bytu – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k otevření bytu, kde volala paní o pomoc.
Po příjezdu na místo události, jsme byt otevřeli speciálním nářadím.
Uvnitř se nacházela osoba, která nejevila známky viditelného zranění,
ale bylo zjištěno psychické narušení osoby. Osoba předána do péče
zdravotnické záchranné službě s následným odvozem na ošetření.
Na místě spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.
06. 09.

Zásahy jednotky
sboru dobrovolných hasičů
06. 10.

Požár rodinného domu
Kostelecká Lhota
Jednotka byla povolána k požáru rodinného domu. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár v jedné místnosti rodinného
domu v přízemí. Do domu jsme vnikli vykopnutím vchodových dveří
a začali s lokalizací a likvidací požáru vysokotlakým proudem a útočným proudem C se smáčedlem. Při průzkumu objektu byla nalezena
osoba bez známek života (exitus). Dále jsme nasadili přetlakovou ventilaci na odvětrání celého domu. Osvětlili jsme místo zásahu z obou
našich cisteren pomocí osvětlovacích stožárů s elektrocentrálami.
Na místě spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.

Dopravní nehoda osobního vozidla
Vamberk směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla na střeše s jednou zraněnou osobou. Při našem příjezdu byla zraněná osoba
v péči zdravotnické záchranné služby. Provedli jsme zajištění vozidla
proti požáru a úniku provozních kapalin. Řídili jsme provoz na komunikaci do příjezdu Policie ČR, která si potom řízení převzala. Osvětlili
jsme místo událostí osvětlovacími stativy z obou vozidel pro Policii
ČR, která nehodu vyšetřovala. Po zadokumentování nehody Policií ČR
jsme vozidlo převrátili zpět na kola a odtáhli mimo komunikaci. Vozovku jsme uklidili od trosek z havarovaného vozidla a od provozních
kapalin pomocí sorbentu.

03. 10.

Dopravní nehoda osobního vozidla
Doudleby nad Orlicí směr Potštejn
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které
narazilo do stromu. Po příjezdu jednotka začala s vyprošťováním jedné zaklíněné osoby a s předlékařskou pomocí. Pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení jednotka vyprostila osobu a následně ji předala do péče zdravotnické záchranné služby. Na místě jednotka spolupracovala s požární stanicí Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou a Policií ČR.
28. 09. Požár lesní hrabanky – Hřibiny - Ledská
Jednotka byla povolána k požáru lesní hrabanky na ploše 2 x 2 m.
Po příjezdu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky
u vzrostlého smrku na ploše 0,5 x 0,5 m. Požár byl likvidován vysokotlakým proudem. Na místě spolupráce s Policií ČR.
28. 09. Nouzové otevření bytu – Kostelec nad Orlicí
Jednotka povolána k nouzovému otevření dveří do bytu, kde se měla
nacházet osoba. Jednotka do bytu vnikla přes balkónové dveře. Osoba se uvnitř nenacházela. Na místě spolupráce s Městskou policií Kostelec nad Orlicí a Policií ČR.
25. 09.

Dopravní nehoda osobního vozidla
Vamberk směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka povolána ke střetu osobního vozidla se zvěří. Po příjezdu
na místo události již na místě zasahovala jednotka z požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Policie ČR. Činnost naší jednotky nebylo zapotřebí (na místě dostatek sil a prostředků). Vrátili jsme se na základnu.
24. 09. Transport osoby – Kostelec nad Orlicí
Jednotka pomohla zdravotnické záchranné službě se snesením
a transportem pacienta do sanitního vozidla. Na místě spolupráce se
zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.

Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

06. 09. Dopravní nehoda osobního vozidla – Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se osobní automobil nachází na boku v příkopě. Na místě jedna zraněná osoba v péči
ZZS KHK. Provedli jsme ve spolupráci s jednotkou požární stanice
Rychnov nad Kněžnou stabilizaci vozidla pomoci dřevěných hranolů
a vozidlo zajistili proti požáru a úniku provozních kapalin. Na místě
spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

Srdečně vás zveme na

VEPŘOVÉ
Í
N
IČ
HO
D
D
RA

Y

14. 09. Požár starých stromů – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru spadlých a starých stromů na louce
v areálu Nového zámku. Na lokalizaci a likvidaci požáru nasazeny 2
útočné proudy C a smáčedlo. Při rozebírání části stromu, byl použit naviják a motorová pila. Po likvidaci požáru jsme se vrátili na základnu.

T

24. 09. Únik motorové nafty na vozovku – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku motorové nafty na kruhovém objezdu v Kostelci nad Orlicí. Jednotka zasypala uniklou motorovou naftu
sorbentem a poté provedla úklid vozovky. Na místě jednotka spolupracovala s Městskou policií Kostelec nad Orlicí a Policií ČR.

které se budou konat v sobotu 21. 11.
Od 10:00 v Hasičské zbrojnici.
Ochutnejte přímo na místě nebo odneste domů:
ovarovou polévku s kroupami, zabíjačkový guláš, jitrnice,
prejt, ovar, kroupy, tlačenku nebo křupavé smažené řízečky.
Nabízíme také možnost nákupu vepřového masa. Vše budete
moci zapít točeným pivečkem a dalšími nápoji.
Prodej bude probíhat do vyprodání zásob.
Na vaši návštěvu se těší hasiči Kostelec nad Orlicí – město.
10

SDH KOSTELECKÁ LHOTA

P odz i mn í s o u těž
Dne 03. 10. jsme uspořádali na „koupališti“
v Kostelecké Lhotě poslední přátelské utkání
v klasickém hasičském útoku pro okolní sbory.
Jelikož se některé sbory na poslední chvíli
omluvily z důvodu nesestavení družstva a nebo z účasti na jiné hasičské akci – exkurze za hasičskou technikou, sešli jsme se se SDH Skála
a hasičskou sezonu jsme aktivně ukončili v dvoukolové soutěži, kde
jsme prověřili různý typ techniky a čerpání vody z přírodního zdroje.
Čtyři družstva zápolily v hasičském klání ve dvou kolech, vítěznou trofej si odvezlo družstvo SDH Skála B a pak již to bylo na střídačku: 2. místo Kostelecká Lhota B, 3. místo Kostelecká Lhota A a 4. místo Skála A.
V této soutěži jsme si ověřili, že opravdu záleží na použité technice
a jejím výkonu a tento poznatek využijeme v další aktivní sezoně.
Na závěr jsme společně poseděli u grilovaných pochoutek.
Naše činnost se může uskutečnit díky podpoře Města Kostelce
nad Orlicí, kde můžeme čerpat i 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/.
Děkujeme.

(A, B, C) a slouží k nastavení a dodržování kvality a standardu služeb.
Kosteleckému centru se nyní podařilo získat o „třídu lepší“ certifikaci
třídy B.
Připomínáme „zimní“ změnu otevírací doby centra; v pracovní dny
od 08:00 do 16:00 hodin, o víkendech zavřeno.

Tipy na zajímavé akce v o ko lí:
MIG 21 s Jiřím Macháčkem v čele se představí ve Vamberku, a to
13. 11. od 21:00 hodin.
Do 22. 11. potrvá výstava „Amatérských výtvarníků, tentokrát
mužů“ v galerii zámku Kvasiny. Jedná se o pátý ročník akce, kde se
představují regionální výtvarníci. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00, o víkendech od 13:00 do 17:00.
Český svaz žen Hřibiny–Ledská Vás zve na posvícenskou zábavu
v hospodě U Myslivce, která se uskuteční v sobotu, 07. 11., od 20:00.
Tradiční podzimní vepřové hody můžete navštívit v sobotu, dne
14. 11. od 12:00, v malebném Brumbárovském údolí. Zárukou gurmánských zážitků bude pan Pavel Charvát z Chlen u Krchleb, spolu se
svým kolektivem.
Hiphop v podání ATMO music, 27. 11. v Dancepivovaru Rychnov nad
Kněžnou. Vstupenky v předprodeji v RTIC.
V Potštejně se odehraje tradičně netradiční večer s názvem DIVADLO
VZPOMÍNÁ, VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ. Letos na téma: Neoddiskutovatelná úloha jablka v dějinách lidstva. Komponovaný pořad spojený se
soutěží pro diváky proběhne v sobotu, 14. 11. od 20:00 v sále Hotelu
Slávie.
Přejeme příjemné zážitky a krásný podzim.
Simona Kalousová

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

Foto: archiv SDH Kostelecká Lhpta
Za SDH Kostelecká Lhota – starostka Jaroslava Kytlíková

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

O T E V Í R A C Í D OBA:
Říjen–květen
Po–pá 08:00–16:00
So:
Zavřeno
Ne:
Zavřeno

I nf o z Íč k a :
V srpnovém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili výzvu k podávání návrhů
a námětů k činnosti a službám centra. Na základě e-mailových či osobních podnětů od občanů nyní pracujeme na nákupu čtečky paměťových karet, zpracování podkladů k vycházkovému okruhu po městě
a nabídku suvenýrů jsme rozšířili o žádané štítky na hole s motivem
města Kostelce, a to ve zlaté a stříbrné barvě. Vaše podněty přijímáme
i nadále.
RTIC je certifikovaným turistickým centrem v rámci Asociace turistických informačních center České republiky. Certifikace je třístupňová

Úřední hodiny: pondělí: 15:00–16:00
středa: 15:00–16:00

Mě stský kame ro vý do hlíže cí sy s t ém
V zájmu ochrany života, zdraví osob a ochrany majetku v katastru
města Kostelec nad Orlicí je vybudován jako prostředek prevence
před negativními jevy a prostředek k zajištění důkazů pro orgány
činné v trestním řízení městský kamerový dohlížecí systém (dále jen
„MKDS“). MKDS je vybudován jako systém, který zpracovává osobní
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. MKDS
provozuje a spravuje Městská policie Kostelec nad Orlicí jako orgán
obce v souladu s platnými právními předpisy.
Monitorovací a ovládací pracoviště je zřízeno na služebně městské policie. Obsluhu zajišťují strážníci městské policie.
V současné době obsahuje MKDS 12 kamer.
1. Palackého náměstí 38
2. Palackého náměstí 37
3. ul. Dukelských hrdinů 985
4. ul. I. J. Pešiny
5. ul. Příkopy, u Sokolovny
6. park za ZUŠ
7. ul. Příkopy – ul. Štefánikova
8. ul. Rudé armády
9. Jiráskovo náměstí
10. ul. Husova
11. ul. Jirchářská
12. ul. Stradinská
Podrobný popis (mapový podklad umístění, popis, fotodokumentace)
je na stránkách Městské policie Kostelec nad Orlicí
– kamerový systém- http://www.gobec.cz/kostelec-nad-orlici
Černohorský Petr
MP Kostelec nad Orlicí
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

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

P ozv á n k a n a vý s t av u
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 Arnie 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 si můžete prohlédnout do konce listopadu 2015.

Pozvánka na přednášku s promítáním
Indiánská cesta, tak se jmenuje přednáška s promítáním Vladimíra Arniho Prachaře.
Po úspěšném zahájení výstavy vernisáží, při které byl Vladimír Arnie
Prachař, autor fotografií indiánů
a přírody z kanadské rezervace,
stále obklopen příchozími, kteří se
zájmem naslouchali jeho vyprávění, se můžete těšit všichni, kteří jste
neměli možnost přijít, na pokračování jeho vyprávění o cestách
mezi indiány z kmene Blackfoot,
Kríi a Shuswap, kteří se stali jeho
velkými přáteli – rodinou. Dozvíte
se o slavnostech Pow wow, základech indiánské spirituality a přírodního léčení, výchově dětí a dalších
zajímavostech. Vyprávění Vladimír
Arnie Prachař proloží svým zpěvem
posvátných písní a doprovázet se
bude na indiánský buben. Místnost
provoní pelyněk a jiné byliny. Sejdeme se ve čtvrtek 05. 11. v 17:00
v sále knihovny.

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
Úterý, čtvrtek, pátek – 17:00
Srdečně Vás zveme na Hubertskou mši v kostele Panny Marie Bolestné
na Homoli dne 01. 11. od 12:00.
02. 11. Památka zesnulých – mše sv. v kostele sv. Anny na hřbitově
v 17:00.
V neděli 29. 11. začína Advent, doba naší přípravy na slavení vánočního tajemství. V neděli 29. 11. od 09:30 hod. se budou žehnat adventní
věnce.
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
01. 11. v 08:30 se jmenovitými vzpomínkami na zesnulé
15. 11. v 08:30 konec církevního roku
Biblická hodina v klubu seniorů: čtvrtek 19. 11. v 16:00 (Ohlédnutí
za rokem M. J. Husa) i pro širší veřejnost.
ADVENT začíná v neděli 29. 11.
Bližší informace na vývěsce.
Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 09:45 v kostele J. A. Komenského.
Tel.: 494 323 311; 739 702 567;
email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.
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SKI & TENIS SERVIS
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profesionální servis lyží a snowboardů
pro závodní, sportovní a rekreační lyžování
opravy, broušenískluznic na pásu, kamenu šíře 340 mm
vytvářenístruktur - přímé, šikmé, šípové, hyperbolické
úhlování- tuning bočních a spodních hran
voskovánía leštěnískluznic
elektronické seřizovánívázánís kontrolním protokolem
vyplétáníraket - tenis, squash a badminton
individuálnívýuka lyžovánía tenisu

rank
Fotografie z vernisáže
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eam

Tůmova 1234, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel. +420 603 820 975, duchon.fr@seznam.cz

www.ski-tenis.cz

NEUNIKLO NÁM
R edB u l l X A l ps –1000 k i lom et rů
p řes A l p y pěšk y n eb o v z d u c h em
To je vzdálenost, kterou musí překonat závodníci jednoho z nejtvrdších závodů světa. Jejich cestu zaznamenává objektivy svých aparátů již poněkolikáté kostelecký rodák fotograf a kameraman Vítek
Ludvík. Třiatřicet závodníků z osmnácti zemí se letos snažilo pouze
chůzí a za pomoci padáku překonat vzdálenost 1083 kilometrů na trase mezi Salzburgem a Monakem. Každému pilotovi zajišťovalo navíc
veškerý servis doprovodné vozidlo, svůj padák si však museli nést celou dobu závodu na zádech sami. Za dvanáct dní museli projít nebo
proletět mezi deseti otočnými body, na některých z nich se zastavit
a podepsat. Byla mezi nimi místa jako Dachstein, Matternhorn nebo
Mont Blanc. Závod vznikl v roce 2003 a přesto, že se dosud prezentuje jako akce pro dobrodruhy, jeho účastníci jsou spíš vrcholovými
atlety, kteří by se snadno zaleskli i v mnoha dalších sportovních dosciplínách. Extrémní podmínky závodu prověřují také Vítkovu kondici,
to když musí těmto atletům stačit s veškerou fotovýbavou na zádech.
Na promítání fotografií, které při letošním závodu vznikly, a na mnoho
dalších z Vítkova archivu, se mohou těšit návštěvníci besedy s promítáním, kterou plánuje spolu se „Starou Hospodou” ve Chlenech na neděle 27. 12. 2015. Většinu roku sice Vítek tráví v zahraničí, v současné
době však plánuje pracovat doma. Jeho zkušenosti z focení portrétů
světových šampionů a osobností tak mohou aktuálně využít zájemci
o portrét, rodinné a svatební fotografie nebo rodiče, kteří by chtěli své
malé sportovce zachytit jako pravé šampiony.

Foto: Š. Slezáková
Š. Slezáková

Vítě zné lo go o slav
Mgr. Jitka Kosařová je autorkou vítězného loga k 700. výročí první písemné zmínky o Kostelci nad Orlicí. Vystudovala Pedagogickou
fakultu v Hradci Králové předměty český jazyk a výtvarná výchova,
následně rozšiřující studium učitelství anglického jazyka. Na obchodní akademii působí od roku 1995 jako učitelka anglického jazyka, je
garantem mezinárodního certifikátu English for Business a aktivně se
účastní spolupráce se zahraničními partnerskými školami. Svým grafickým nadáním přispívá k dobrému jménu školy.

Trojnásobný vítěz závodu Chrigel Maurer po jednom ze startů
Foto: Vítek Ludvík

M is t ř i u s t a r o st y
V pondělí 19. 10. přijal mistry ČR v tee-ballu U10 SK Klackaře Kostelec
nad Orlicí starosta města Kostelce nad Orlicí František Kinský.
Vedení OA TGM Kostelec nad Orlicí

KOSMETIKA
HANA KLEJMOVÁ
DIPL. KOSMETOLOG,
ZDRAVOTNÍ SESTRA

KOMENSKÉHO 649, KOSTELEC NAD ORLICÍ 51741
V MÍSTĚ KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE V 1. PATŘE
DÁRKOVÉ POUKÁZKY, NOVÉ FRANCOUZSKÉ PARFÉMY YODEYMA,
KOSMETIKA, LEPENÍ ŘAS, NEHTOVÁ MODELÁŽ, PERMANENTNÍ MAKE UP,

• TELEFON 736 184 640

• PRACUJI I O VÍKENDU A VEČER | Možno platit i kartou

VÍCE NA: www.hanaalnaami.webnode.cz.
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SK RABŠTEJN

Ak tu á l n ě z R ab št ej n a
- Na Rabštejně proběhl slavnostní křest knihy spisovatele Ladislava Mičeka. Novou knihu nesoucí
název „Poslední haltýř“ si mohli všichni zúčastnění nechat podepsat autorem při autogramiádě. Historický román
uzavírá trilogii o vyšetřovateli Pavlu Bláhovi. Všechny díly je možné zakoupit v divadelní kavárně na Rabštejně. Rozhovor s autorem je k přečtení na našich webových stránkách www.skrabstejn.cz.
- Již je za námi první prodloužená lekce Kurzu tance a společenské
výchovy pro mládež. Na začátku lekce proběhlo hromadné fotografování frekventantů. Dívkám to v krásných dlouhých šatech moc
slušelo a pánové je v tmavých oblecích výborně doplňovali. Sál
na Rabštejně byl diváky a tanečníky zaplněn do posledního místečka. Druhá prodloužená lekce bude v sobotu 21. listopadu 2015.
- V letošním roce byla vybudována na sále Rabštejna elevace hlediště
(vyvýšení poslední třetiny sálu). O tom jste již byli informováni. Pro
ještě kvalitnější zážitek z kulturních akcí probíhá renovace třetiny
sedáků – budou nově polstrovány.
- TANEČNÍ PRO PÁRY (různé úrovně včetně začátečníků) budou probíhat na Rabštejně od ledna 2016.

D iva d l o – Př í b ěh j ed n oh o h r ad u
Divadelní sezóna je na Rabštejně v plném proudu. Druhým zařazeným
představením je komedie, ve které se představí mnoho známých tváří
z televizní obrazovky.
Zcela srozumitelná divadelní komedie, která potěší oko i duši diváka, jenž představení zhlédne, třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává
na jednom nejmenovaném hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní kolektiv
herců a mistrovské režijní zpracování.
Hrají: Veronika Nová-Arichteva, Lukáš Langmajer, Ernesto Čekan,
Anna Kulovaná, Karel Soukup a další.

a hrál na několika deskách, která Grammy získala. On sám se narodil v roce 1958 v Clarendon Hills, Illinois. Na střední škole se učil hrát
na klavír, později ho však uchvátil zvuk saxofonu. V roce 1979 se přestěhoval do New Yorku. O rok později se připojil ke skupině Milese
Davise, kde hrál tenor a soprán saxofon.
Po čtyřech letech začal hrát v McLaughlinově Mahavishnu Orchestra,
s nímž také nahrál dvě alba. Vystupoval a nahrával s takovými jazzovými esy jako Herbie Hancok, Randy Brecker, Victor Bailey nebo třeba
i Mick Jagger. Jeho alba „Soul Insider“ a „Soulgrass“ byl nominována
na cenu Grammy.
Michael "Patches" Stewart
Trumpetista a skutečná hvězda světového jazzu. Spolupracoval s takovými hudebníky
jako Quincy Jones, George
Duke, Marcus Miller, Earth,
Wind & Fire, Lenny White
nebo Al Jarreau. Trubka je
„Patchova“ láska už od útlého věku. Po střední škole
získal stipendium na Berklee,
ale rozhodl se pro nezávislost.
Brzy poté přitáhl pozornost
velkého Quincy Jonese, který jej na počátku 80. let vzal
na turné po vydání alba „The
Dude“. Dále spolupracoval
s Whitney Houston nebo Dianou Ross. Současně hrál v kapele basisty Marcuse Millera.
AMC Trio
Slovenské jazzové uskupení, které tvoří pianista Peter Adamkovič, basista Martin Marinčák a bubeník Stano Cvanciger. Hrají velmi úžasný
a dobře poslouchatelný jazz. Na Rabštejně vystupovali před třemi lety,
kdy s nimi u nás vystupoval Randy Brecker. Tehdy nám pokřtili nové
rabštejnské logo.
U této příležitosti jsem se Martina Marinčáka z AMC Tria zeptala
na několik otázek.
Mohl bys krátce představit Vaše hosty?
Krátko? Naši hostia sú svetové hviezdy. Vynikajúci hudobníci, celosvetovo
známi …
Kde a kdy vznikl impuls ke spolupráci Evans – Patches – AMC? Jak
jste se vlastně s Billem Evansem setkali?
S Patchesom sme sa spoznali na našom koncerte vo Varšave pred
niekoľkými rokmi. Páčila sa mu naša muzika. Potom sme zorganizovali
nejaké koncerty a odvtedy pravidelne spolupracujeme. On dostal nápad,
aby sme našu muziku naaranžovali pre kvinteto s dvoma dychmi a navrhol Billa, svojho kamaráta.
Jak probíhá domluva o společných vystoupeních a skladbách?
Najprv sa pýtame, či by nechceli s nami hrať. Predstavíme sa. Keď súhlasia,pošleme im noty a nahrávky. No a potom sa už len musíme dohodnúť
na financiách :-)

Představení se uskuteční na Rabštejně 27. 11. od 19 :00. Vstupné je
220 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě. Představení je součástí divadelního abonmá.

Bill Evans – světová hvězda na Rabštejně
V listopadovém čase nás na Rabštejně bude čekat něco výjímečného.
Hudební lahůdka. Do Kostelce nad Orlicí zavítají dvě světová hudební esa. Prvním z nich je saxofonista jménem Bill Evans a druhým je
trumpetista Michael „Patches“ Stewart. Oba jsou původem ze Spojených států amerických. Budou u nás hrát po boku slovenských hudebníků z AMC Tria.
Koncert v Kostelci nad Orlicí zahajuje turné, které pokračuje v Bratislavě, Gliwice (PL), Košicích a Českých Budějovicích.
Bill Evans
Světově proslulý americký
saxofonista a producent.
Jeden z nejkreativnějších
jazzových hudebníků naší
doby. Debutoval na hudební scéně v jedenadvaceti vedle Milese Davise.
Natočil 19 sólových alb,
z nichž dvě obdržela nominaci na cenu Grammy
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Na letošním turné navštívíte velká středoevropská města. Samozřejmě se „vnucuje“ otázka, jak se ocitl náš Kostelec mezi takovými městy jako Bratislava, Gliwice nebo České Budějovice?
Kostelec je úžasný. Máme naňho len tie najlepšie spomienky. Koncerty sú
tam naozaj neuveriteľné svojou atmosférou. Publikum je neskutočne vnímavé a samozrejme vedenie Rabštejnu je úžasné :-). Vynikajúco sa nám
tam hrá a sme radi, že sa tam môžme vrátiť.
S „Patchesem“ jste již hráli. S Billem Evansem tuším, že ne. Je to
tak? Bude to premiéra?
S Billom to bude premiéra. Veríme, že to bude dobré. Je to veľký muzikant,
sme radi, že s ním budeme môcť hrať.
Zmiňoval ses mi o vašem nově vznikajícím CD. Na co se mohou
vaši fanoušci těšit?
Naše nové cd bude dúfame doteraz naše najlepšie :-) Musíme to však nechať na posúdenie divákom. Je na ňom niekoľko hostí. Chceli sme, aby
z neho išla v prvom rade muzika.
A závěrem. Jak jste prožili letošní tropické léto? Inspirovalo Vás
k něčemu?
Leto bolo krátke. Venovali sme sa hlavne práci na CD, nahrávanie, mixovanie, atď. A popri tom, keď zvýšil čas, aj našim záľubám, pri ktorých sa
vždy dá nájsť dostatok inšpirácií.
Za rozhovor děkuje Marta Klimešová

Jazzový koncert hvězd se uskuteční na Rabštejně ve čtvrtek 19. 11.
od 20:00. Vstupné je 350 Kč v předprodeji a 390 Kč na místě.

29. Setkání harmonikářů na Rabštejně
V sobotu 14. 11. se na Rabštejně uskuteční
již tradičně další ročník setkání harmonikářů a heligonkářů. Letos je to již po dvacátédeváté, co se tu společně setkáme! Těšte
se na příjemné posezení s harmonikami,
heligonkami, akordeony a krásnými lidovými písničkami. Na podiu
uvidíte jak známé tváře,
tak různá překvapení.
V průběhu večera se
můžete těšit na vystoupení profesionálního
hudebníka – klávesisty
Orchestru Václava Hybše
– Pavla Muchy, kterého
jste mohli slyšet u nás
na loňském ročníku harmonikářů. Mnoho z Vás
prosilo o jeho „znovupozvání“. Učinili jsme tak.
Těšíme se na všechny příznivce naší krásné české
a moravské písničky!

NOVÝ ZÁMEK

C e sto u ne ce sto u
do Be tlé ma jdo u
Ať chceme nebo nechceme, čas nezastavíme, a tak se další rok nachýlil ke svému konci.
I když je teprve listopad, jistě mnozí z vás myslí
na advent, dobu příprav na Vánoce. I my na zámku už na advent myslíme. Toto období je pro nás spojené s přípravou předvánočních koncertů a letos tomu nebude jinak. Srdečně vás tedy zveme 22. a 23. 12.
do Zrcadlového sálu na vystoupení pěveckého sboru Carmina, který si
pro letošní koncerty připravil nový pořad s názvem Cestou necestou
do Betléma jdou. A že půjdou zvesela, o tom nás ujišťuje podtitul…
vánoční veselohra o putování do Betléma. Carmina si tentokrát pozvala ke společnému projektu herce Divadélka v poschodí, kteří spolu s ní
nastudovali představení plné lidové hudby a veselých scének.
Předprodej vstupenek na všechny čtyři koncerty bude zahájen 09. 11.
v Regionálním turistickém a informačním centru. Cena vstupenky je
160 Kč pro dospělé a 80 Kč pro děti.

S harmonikáři se potkáte na Rabštejně v sobotu 14. 11. od 19:00.
Vstupné činí 95 Kč v předprodeji a 120 Kč na místě.

Fi l mo v ý F e s t i v al S n ow f i lm f est 20 1 5
Své pravidelné diváky si získal filmový festival Expediční kamera a jeho
„sněžná“ varianta Snow Film Fest. V letošním ročníku se budou outdoorové filmy promítat na více než 200 místech po celé České republice
a Slovensku. Věříme, že filmy plné adrenalinu, krásných záběrů z přírody a sportovních výkonů Vás budou inspirovat k vlastním výkonům.
Celkem Vás čeká sedm snímků se zimní a vysokohorskou tématikou.
Začneme snímkem Kašmír o problematickém himálajském regionu,
kdy se freerideři potkávají nejen s nástrahami přírody, ale i politickými
nepokoji. V dalších filmech Vás čekají provýstupy v Antarktidě, vášeň
svoboda a čerstvý prašan ve filmu Few Days vypráví o dvou skupinách lyžařů, jež mají stejný cíl, ale jiné prostředky pro zdolání. Co dělat, když ztratíte vybavení a vaše vysněná mise je ztracená? Vymyslíte
si nový cíl, u kterého si opět budou všichni klepat na čelo – o tom
vypráví The Pamir Game.
Věříme, že opět strávíte na Rabštejně příjemný večer, který Vás inspiruje a pobaví.
Filmový festival Snow Film Fest uvedeme na Rabštejně v pátek
06. 11. od 17:30. Vstupné činí 100 Kč, studenti a důchodci 70 Kč.

Foto: archiv Nového zámku
Ivona Jasníková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V LISTOPADU 2015

T ra ve s t i Sh o w Kočk y
Travesti show Kočky Praha pro rok 2015 připravily nový program
HVĚZDY PADAJÍ VZHŮRU. Pestré a okázalé kostýmy se snoubí s propracovanou choreografií a kultivovaným vtipem moderátorských
vstupů.
Zakládajícími členy této travesti show jsou Martin Kuruc (Cathrin Magic) a Jiří Klíma (Gina Corleone Adriana). Seznámili se v roce 2000,
kde byli členy AQUA – Euroshow 2000. V té době největší české travesti scény. Na základě vzájemného přátelství a společných zájmů se
po dvou letech účinkování rozhodli kabaret opustit a 01. 02. 2002
tak vznikla nová travesti skupina... TRAVESTI SHOW KOČKY PRAHA.
Posléze se do řad této travesti show začlenila Kelly Ferarri (Bedřich
Čermák). Travesti show Kočky Praha oslavila v roce 2015 již své 13.
narozeniny! Za tu dobu si tato zábavná skupina vybudovala renomé
nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Francii, Polsku
a mnoha dalších evropských zemích. Se svým vystoupením „Jeptišky“
dokonce nadchli a vyhráli mezinárodní soutěž „Paris Extravaganza
2007“. Postupně se z nich stala profesionální skupina, která vystupuje
téměř každý den a baví publikum. Často se také objevují v televizi.
Mimo jiné jako hosté reality show VyVolení, vystupovali v seriálu Ošklivka Katka a dalších.
Na show plnou hudby, převleků a zábavy se můžete těšit na Rabštejně ve středu 18. 11. od 19:00. Vstupné činí 180 Kč.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

70 let oslaví

Ludmila DOLEŽALOVÁ

75 let oslaví

Marie ČECHOVÁ

80 let oslaví

Anna HEPNAROVÁ
Marie KUBCOVÁ

85 let oslaví

Vladimír CABALKA
Marie SEJKOROVÁ

92 let oslaví

Jaroslav MADĚRA

93 let oslaví

Drahomíra LIMMLOVÁ

97 let oslaví

Václav JINDRA

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

SŇATEK UZAVŘELI
Kostelec nad Orlicí
Lucie Bártová a Roman Rajskup
Aneta Škorpíková a Michal Vojtěch
Zuzana Bíbová a David Markl
Denisa Tancošová a Ladislav Šandor

Častolovice
Kateřina Čermáková a Ondřej Fryš
Ostatní
Jarmila Násadová a Petr Vlasák

Hodně lásky a vzájemného porozumění!
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JUBILEJNÍ SVATBY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

50 let – zlatá svatba
Miroslava a Jiří DUŠKOVI
65 let – kamenná svatba
Božena a Václav MIHULOVI
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Josef ŠABATA
Ludmila VIKTORINOVÁ
Květoslava FRIDRICHOVÁ roz. KOČOVÁ
Ladislava MALÁ
Žofie SUCHÁNKOVÁ
Josef ADÁMEK

* 1953
* 1937
* 1926
* 1939
* 1922
* 1950

Ve spolupráci města Kostelec nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti se dne 17. 10. uskutečnilo vítání nových občánků. Slavnost
proběhla v obřadní síni Městského úřadu. Nové občánky přivítala
Bc. Petra Zakouřilová, členka Zastupitelstva města a příjemnou atmosféru navodili i žáčci mateřské školy. Město obdarovalo dětičky malým
dárkem a maminky obdržely květinu.
Byli přivítáni tito občánci:
Markéta Kazinotová, Nikolas Voborník, Kristýna Zemanová, Ester Zelená, Jan Bolehovský, David Inguort, Kateřina Izáková, Anna Kyralová,
Anna Kalousková, Tomáš Karlec, Veronika Váňová, Miriam Barvínková,
Bohumil Jansa.
E. Hynková,
matrikářka

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.

VZPOMÍNKA
Dne 05. 11. 2015 vzpomeneme
prvního výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka, pradědečka
pplk. v. v. Františka Archmana.
Kdo jste ho měli rádi vzpomeňte s námi.
Vzpomíná celá naše zarmoucená rodina.

V listopadu uplynula dvě smutná výročí,
a to 20 let, kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk Chmelař

a 5 let, kdy nás navždy opustila
paní Ludmila Chmelařová.
Stále vzpomíná
Zarmoucená rodina

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
16

S V O B O D N Á Z AO PAT Ř E N Á M AT K A KO U P Í B Y T S B A L KO N E M.
T E L : 734 622 739

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

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.
12. 01. (úterý) – 19:00
SHIRLEY VALENTINE
Herecký koncert Simony Stašové. Stašové. Shirley Valentine je jméno
dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není…
30. 01. (sobota) – 20:00 NOC V OBOROHU
Narozeninový koncert skupiny OBOROH a jejich hostů – Paul Batto,
Petr Linhart a 29 Saiten.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
01. 11. (neděle) – 09:00 SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.
02. 11. (pondělí) –16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

02. 11. (pondělí) – 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
04. 11. (středa) – 14:00 Zábavné odpoledne SPCCH Kostelec
nad Orlicí
Odpoledne plné her, podnětů k přemýšlení, ale hlavně příjemných
setkání.
05. 11. (čtvrtek) – 16:00 Street Dance-Hip hop pro nejmenší
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní
tanec. Pravidelně každý čtvrtek.
05. 11. (čtvrtek) –17:30 Angličtina hravě v každém věku
Základy anglického jazyka hravou formou. Pořádáno ve spolupráci se
SPCCH Kostelec nad Orlicí. Pravidelně každý čtvrtek.
05. 11. (čtvrtek) –18:30 PILATES
Cvičení pro zdraví a radost. Pravidelně každý čtvrtek.
07. 11. (sobota) – 19:00 TANEČNÍ 2015
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.
14. 11. (sobota) – 19:00

29. ROČNÍK SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ NA RABŠTEJNĚ
Příjemně strávený večer s lidovou písní. Vystoupí amatérští a profesionální harmonikáři, heligonkáři a akordeonisté. Speciálním hostem
bude Pavel Mucha. Vstupné 95 Kč v předprodeji a 120 Kč na místě.
TRAVESTI SHOW KOČKY PRAHA
– HVĚZDY PADAJÍ VZHŮRU
Večer plný hudby, zábavy a nádherných kostýmů. V zajímavých choreografiích a vstupnými moderátorskými vstupy. Vystoupí Cathrin Magic, Gina Corleone Adriana a Kelly Ferarri. Vstupné 180 Kč.

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
06. 11. (pátek) – 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led a adrenalin.
08. 11. (neděle) – 17:00 Pro děti – OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu,
Shaun musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný
den volna? To chce pořádný plán! Animovaný ﬁlm VB 2015. Vstupné 70 Kč.
11. 11. (středa) – 19:00 KOBRY A UŽOVKY
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už
skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá
promarnit. Hrají Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jana Šulcová a další. Film
ČR 2015. Vstupné 70 Kč.
25. 11. (středa) – 19:00 PÁD LEGENDY
Mapuje vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga z přelomu tisíciletí, kdy zápasí s rakovinou a kdy on i jeho američtí kolegové
cyklistice dominují a mění tento dříve ryze evropský sport na světový
fenomén. Sportovní drama USA 2015. Vstupné 70 Kč.
29. 11. (neděle) – 17:00 Pro děti – MIMONI
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Animovaná komedie USA 2015. Vstupné 90 Kč.
Připravujeme: Sedmero krkavců

DDM KAMARÁD

18. 11. (středa) – 19:00

19. 11. (čtvrtek) – 20:00 BILL EVANS (USA),
MICHAEL „PATCHES“ STEWART (USA) A AMC TRIO (SVK)
Koncert ikon světového jazzu. Bill Evans – saxofon, „Patches“ Stewart
– trubky a AMC Trio ve složení Martin Marinčák – bass, Stano Cvanciger – bicí, Peter Adamkovič – piano. Vyjímečný koncert vyjímečných
hvězd. Vstupné 350 Kč v předprodeji / 390 Kč na místě.
21. 11. (sobota) – 19:00 TANEČNÍ 2015 – PRODLOUŽENÁ LEKCE
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Lekce jsou veřejnosti
přístupné.
27. 11. (pátek) – 19:00
PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
Komedie – Divadelní společnost Karla Soukupa. Aneb co se všechno může přihodit, když hradní pán má trable se ženami. Hrají: Lukáš
Langmajer, Veronika Nová, Anna Kulovaná a další. Vstupné 220 Kč
v předprodeji / 250 Kč na místě.
02. 12. – 04. 12.
VÁNOČNÍ JARMARK
Atmosféra vánoc s možností zakoupit si drobné dárečky a podpořit
dobrou věc.
11. 12. (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.
18. 12. (pátek) – 19:00
VĚNEČEK
Slavnostní zakončení Kurzu společenského tance a chování pro mládež. K tanci hraje hudební skupina EGO RETRO MUSIC HOŘICE. Veřejně
přístupné. Vstupné: 120 Kč/s místenkou, 100 Kč/na stání

Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e-mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz
02. 11. (pondělí) 16:30–18:00
TIFFANY VITRÁŽE
Zhotovení cínové vitráže dle vlastního námětu nebo šablony. Dílna
pro předem přihlášené (omezený počet účastníků). Informace na tel.
773 781 162. Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí Drahomíra Paulusová.
05. 11. (čtvrtek) 16:30–17:30
TANEČNÍ KROUŽEK PRO KLUKY A HOLKY
Přijďte si zatančit s Pavlou Kamenickou do tělocvičny ZŠ Lávka. Určeno pro předškoláky, 1. a 2. třídu ZŠ. Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Pavla
Kamenická.
01. 11. (neděle) a 07. 11. (sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, zdravé běhání v lesním prostředí. Zábava a pohyb pro
celou rodinu. Účast na závodech Východočeského poháru.
05., 12., 19., a 26. 11. (čtvrtek) 17:00–18:30
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení
na hrnčířském kruhu pod vedením zručné keramičky. Vhodné pro starší
děti, mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
06. 11. (pátek) 17:30–19:00
DRAČÍ DOUPĚ – FANTASY HRA NA HRDINY
Ponořte se do světa fantazie a staňte se mocnými hrdiny! Kroužek Dračí doupě znovu otevřen v jinou dobu a s novým vedoucím! Přijďte
a putujte s námi světem fantazie a dobrodružství. Cena 350 Kč. Variabilní symbol 1611. Vedoucí: Bc. Jan Němec
10. 11. a 24. 11. (úterý) 17:00–18:30
KERAMIKA – dárek vhodný pro každého
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Popusťte uzdu své fantazie a vytvořte si dárek pro své blízké nebo pro
sebe. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
10. 11. (úterý) od 16:00
DRAKIÁDA
Foukej, foukej větříčku, lítej, lítej můj dráčku! Společné pouštění draků, ocenění nejkrásnějšího a nejvýše letícího draka. Sraz v 16:00 hodin
u tělocvičny Obchodní akademie.
21. 11. (sobota) 13:30–16:00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Hedvábný šátek nebo šál dle vlastní fantazie. Přihlásit se můžete
do 16. 11. přímo v DDM nebo na tel. 773 781 162. Po předchozí domluvě objednáme materiál v požadovaném rozměru. Cena 50 Kč +
spotřebovaný materiál. Vedoucí: Bc. Daniela Mrázová.
21. 11. (sobota) 14:00–16:00 PLETENÍ Z PAPÍRU
Přijďte pobýt a vzájemně si vyměnit zkušenosti s motáním ruliček a pletením z papíru. Drobné zápichy a další složitější tvary – zvonečky, stromky,
věnečky atd. Poplatek 50 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
23. – 25. 11. (úterý, středa)
BURZA HRAČEK V DDM
Přijďte vybrat dětem hračku, kterou ještě doma nemáte!
Příjem zboží v pondělí 23. 11. 2015 od 10:00 do 19:00 (deskové hry,
společenské hry, stavebnice, LEGO, hračky dřevěné, plastové i kovové,
ne plyšové a látkové), vše označené domovním číslem + cenou.
Prodej zboží 24. 11. (úterý) a 25. 11. (středa) od 15:00 do 18:00.
Výdej peněz a neprodaného zboží 26. 11. (čtvrtek) od 15:00 do 18:00.
26. 11. (čtvrtek) 18:30–20:00 ARANŽUJEME ADVENTNÍ VĚNEC
Zhotovíme si adventní věnec nebo podkovu na vánoční stůl. Přihlášky
3 dny předem v DDM. Poplatek 50 Kč + materiál (vlastní materiál možno donést). Vedoucí: Zuzka Hanousková.
PŘIPRAVUJEME :
03. 12. (čtvrtek) 16:30–17:30 TANEČNÍ KROUŽEK
PRO KLUKY A HOLKY
Přijďte si zatančit s Pavlou Kamenickou do tělocvičny ZŠ Lávka. Určeno pro předškoláky, 1. a 2. třídu ZŠ. Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Pavla
Kamenická
04. 12. (pátek) od 16:00
ČERTOVINY
Těšit se můžete na čertovskou stezku – start od DDM v 16:00, čertovskou nadílku, čertovské předtančení a minidisco. Předpokládaný konec ve 20:00 hodin. Možno opéct vlastní špekáček.
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 2016
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovce Šerlišský mlýn. Termíny: 09. 01., 16. 01., 23. 01., 30. 01. a 06. 02. 2016 (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).
Přihlášky odevzdejte do 15. 12. 2015 do DDM, (platba na účet
č. 2200377848/2010, var. symbol 12348)
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo
na www.ddmkostelec.cz

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 LISTOPAD:
02. 11. (pondělí) – 09:00 HELLOWEENSKÁ „PARTY“
karneval, tvoření.
05. 11. (čtvrtek) – 09:00 ZDRAVÁ VÝŽIVA
tipy a rady na vaření ze „zdravých“ potravin + ochutnávka s Jitkou Turynkovou
11. 11. (středa)
EKONOMIKA DOMÁCNOSTI 2.
aneb šetříme v kuchyni
18. 11. (středa)
VÝLET DO TONGA
sraz v 08:00 na vlakové zastávce
25. 11. (středa)
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
s MC Dráček ve Vamberku, sraz v 08:30 na vlakové zastávce
25. 11. (středa) – 16:00 LINDA A JEJÍ SVĚT
divadlo pro nejmenší
26. 11. (čtvrtek) – 09:00 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
29. 11. (neděle)
PRODEJ VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ ULIČCE
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TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
07. 11. (sobota) – 07:00

PO STOPÁCH
HRABĚTE ŠPORKA
Sraz účastníků: 07:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd vlakem 07:17 do Kuksu.
Trasa výletu: Kuks, naučná stezka k Braunovu betlému, Žíreč, Šporkův
mlýn, Kuks. Návrat vlakem. Délka trasy: 11 km. Vedoucí akce: Oldřich
Zeman.
21. 11. (sobota) – 08:00

ROZHLEDNA
MILÍŘ U VYSOKÉHO NAD LABEM
Sraz účastníků: v 08:00 hodin na zastávce ČD Kostelec n. O. město.
V 08:15 odjezd vlakem do Hradce Králové a MHD do Roudničky. Trasa
výletu: Roudnička, rozhledna Milíř, U kříže, Venclovka, NS Koliba, Biřička, Nový Hradec. Návrat MHD a vlakem.
Délka pěší trasy: 14 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.

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.
Předprodej vstupenek v RTIC od 09. 11.
Zrcadlový sál
Předvánoční koncerty – Cestou necestou do Betléma jdou
22. 12. v 16:00 a 19:00
23. 12. v 16:00 a 19:00

JINÉ POZVÁNKY
04. – 20. 11.
TEMATICKÁ VÝSTAVA
ZUŠ F. I. Tůmy Vás zve tematickou výstavu prací žaků výtvarného
oboru s názvem V přírodě, která bude ke zhlédnuti ve vestibulu MěU
v Kostelci nad Orlici
04. 11. (středa) – 14:00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Svaz postižených civilizačními chorobami z.s. ZO Kostelec nad Orlicí
a Ústav sociální péče Kvasiny vás srdečně zvou do SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí na Zábavné odpoledne. Těšit se můžete na bohatý
kulturní program, kde součástí bude prezentace výrobků a činností
organizátorů. Na závěr jsme pro vás připravili losování o ceny. Vstup
zdarma.
07. 11. (sobota) – 20:00 COUNTRY BÁL
Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem OROION vás zve
do Sport hotelu Weldis Dlouhá Ves Rychnov nad Kněžnou. Hraje skupina Kalumet. Předtančení skupina ALABAMA Žamberk, občerstvení
– dobrá nálada. Vstupné 80 Kč. Více informací na www.os-orion.eu.
26. 11. (čtvrtek) – 17:00 ŽÁKOVSKÝ KONCERT
ZUŠ F. I. Tůmy Vás zve na koncert, který se bude konat v sále ZUŠ
26. 11. 2015 v 17 hodin.
29. 11. (neděle)

10. VÁNOČNÍ ULIČKA
ADVENTNÍ JARMARK
Město Kostelec nad Orlicí, Základní umělecká škola F. I. Tůmy a Farní úřad – děkanství
Kostelec nad Orlicí zvou na adventní jarmark
– Vánoční uličku, která bude probíhat první
adventní neděli. Čeká na vás svařák, staročeské občerstvení, adventní jarmark, mikulášská
show a rozsvícení vánoční výzdoby města.

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ CHLENY

P řiví t á n í p o d z i m u v Mat eř sk é š ko le
C hle n y
Školní rok 2015/16 jsme v naší MŠ zahájili v celkovém počtu 48 dětí.
Ve třídě nejmenších dětí „Berušek“ jsme stav navýšili o dvě další místa
pro děti ve věku od 2,5 do 4 let. Ve třídě „Motýlků“, ve které jsou děti
od 4 do 7 let, zůstává stejný počet míst jako v loňském roce 28.
V této třídě jsou, na řízené činnosti, děti rozděleny na dvě skupiny
– mladších Motýlků a předškoláků. Každé skupině se tak může individuálně věnovat jedna paní učitelka, která tak díky nižšímu počtu
žáků, lépe odhalí potřeby jednotlivců. Jak už sám název napovídá,
tak skupina předškoláků se především věnuje přípravě, která by měla
budoucím prvňáčkům usnadnit nástup do základní školy. Ve skupině
předškoláků jsou integrované tři děti se speciálními potřebami a jim je
v letošním roce nově k dispozici osobní asistentka. Děti se zdokonalují
v grafomotorice, která je potřebná pro správný nácvik psaní, v jemné
motorice - jako je stříhání, správná technika používání lepidla, skládání papíru, atd. Hrubou motoriku si děti zdokonalují při cvičení Jógy,
jízdě na odrážedlech a ostatních pohybových činnostech.
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili seznamovacím odpolednem
s rodiči. Velký úspěch měla ukázka
dravců, kde si děti mohly pohladit
výra velkého, orla, poštolku, sokola... a na závěr si všichni mohli opéct
špekáčky.

jsou například andulky, rybičky a pulci v rybníčku a trojice koziček,
kterým jsme letos díky dotaci Královéhradeckého kraje, obci Chleny a financím MŠ pořídili seník na uskladnění slámy a sena na zimu.
Druhý domek – pro parkování dopravních prostředků jsme pořídili
za finančního přispění Škoda Auto a.s., Obce Chleny a MŠ Chleny.
Realizaci staveb zajistila firma „Střechy Matějka“.
Všem sponzorům moc děkujeme.
Naše Mateřská škola je otevřena Všem dětem a rodičům, kteří
mají rádi přírodu a chtějí si k nám přijít pohrát – vždy poslední
pondělí v měsíci od 15:00 do 17:00, je připravena tvořivá dílna.
Podrobné informace o akcích naší MŠ najdete na webových stránkách
www.mschleny.webnode.cz
Foto: archiv MŠ Chleny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA-JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Divade lní hra Vadí–ne vadí.cz p oprv é
v zahraničí
V pátek 18. 09. v podvečer se na autobusové zastávce směr Praha
na nám. v Kostelci nad Orlicí schází čtrnáctičlenná skupinka dětí a dospělých. Nedočkavě všichni vyhlíží autobus, který je odveze do Prahy, do divadla ARCHA, kde je v sobotu čeká poslední zkouška před
vystoupením na mezinárodním romském festivalu ROMAMOR – Pocta romské kultuře v Drážďanech. Tento festival právě pořádá Evropské kulturní centrum v HELLERAU v DRÁŽĎANECH.
Po dobrém sobotním obědě, který vždy připraví doprovázející maminky, pro nás přijíždí autobus ARRIVA (jeden z našich sponzorů) a vyjíždíme směrem na Drážďany. Trochu nás provázejí obavy, jestli nás
budou kontrolovat na hranicích, všichni mají svědomitě nachystané
doklady. Ale vše probíhá bez problémů, po cestě zkoušíme zeměpis –
Mělník, řeka Labe, hora Říp, Milešovka, aj.
Po dvou a půl hodinách vjíždíme na předměstí Drážďan do Hellerau
– kulturního centra a areálu, kterému vévodí obrovské divadlo. Vystupujeme a už nás vítá paní Frauke, která se zde stará o dramaturgii,
bezvadnou češtinou. Spolu s ní nás vítají rodiny, které tu na děti čekají a budou se o ně dva dny starat a doprovázet. Nás ostatní čeká
ubytování v přilehlých penzionech v tomto nádherném zahradním
městečku.

K podzimním aktivitám dětí neodmyslitelně patří pouštění draků –
Drakiáda, která se uskutečnila 17. 09..

Naše již tradiční akce „Rozsvícená
zahrada aneb Halloween", která proběhla 27. 11. na zahradě MŠ,
měla opět velkou návštěvnost. Děti
společně s rodiči dlabaly dýně vytvářely haloweenské lucerny a při
bubenické dílně, nacvičily program
na večerní vystoupení. Všichni se
mohli zahřát horkým čajem, nebo
svařeným vínem a ochutnat dýňovou polévku, jablka v županu, langoše a halloweenské dobroty. Celou
akci zakončil ohňostroj.
V naší MŠ klademe důraz na přirozený pohyb a vývoj. Děti tráví spoustu času na školní zahradě, kde jsou
obklopeny přírodou, motivujícím
prostředím a živými tvory – jako

Foto: archiv ZŠ
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Čtyři zastávky tramvají a už jste v historickém centru. Funguje tu
z centra pravidelná linka – Kulturní tramvaj č. 8. Sice jsme zažili i horké chvilky při ubytování, ale vše nakonec dobře dopadá, chybička se
vloudí i v Německu.
O děti je postaráno a my dospělí jsme obdrželi vstupenku na večerní taneční vystoupení světového umělce AKRAMA KHANA a ISRAELE
GALVÁNA , největšího světového tanečníka flamenga, ve stylu flamengo, za účasti hudby a zpěvu. Vyprodané hlediště po umocňujícím prožitku vestoje tleská, je to zážitek, na který se nezapomíná.
Ale kdepak spát! Ve vedlejším sále vystupuje německá romská kapela,
sedíme, posloucháme a vnímáme kolem tančící lidi. Jsou to nádherné
zážitky!
V neděli dopoledne se scházíme v divadle, děti čekají rozhovory, prohlídka divadla, kde má vše svůj řád, včetně nádherného vybavení.
Všichni jsou na nás milí, vstřícní, usmívají se.
Po obědě nás čeká ještě jedna tvrdá zkouška, zvyknout si na sál, obrovské hlediště, techniku, atd. Přijíždí z Prahy Janík Burian a Jára mezery a dlouhá pomlka Hrdlička – technika, videa – bez nich by to nešlo
– a taky naši osvětlovači.
V 18:00 začíná naše hra Vadí–nevadí.cz aneb Kdo se bojí a kdo je srab.
Začínáme. Současně na displeji běží německé titulky. Sice nemáme
vyprodáno jako světoví tanečníci, ale i tak je zde hodně diváků, a dokonce také s malými dětmi.
Hodina a půl utekla a je tu nekonečný aplaus, opět s diváky tleskajícími ve stoje. Líbilo se. A našim dětem se vše povedlo, i tréma je opustila, přiznaly, že se trošičku bály. Potlesk se ozýval i během představení,
což děti potěšilo.
Po představení se naši herci spolu s paní režisérkou Janou Svobodovou, ředitelem divadla Archa s panem Ondřejem Hrabem a za přítomnosti se stále usmívající paní Frauke spolu s diváky přesunuli
do vedlejšího sálu, kde probíhala beseda- taková malá tiskovka. Atmosféra byla velmi přátelská a bezprostřední a diváci byli velmi zvědavi.
Pondělní ráno se všichni opět sešli před divadlem, s námi se velmi
srdečně rozloučili a nás čekala prohlídka historické a moderní části
Drážďan – dárek od divadla Archa. Mnozí, vlastně většina, zde byli poprvé. A že bylo na co koukat a fotit! Pan ředitel Hrab spolu s paní rež.
Svobodovou nás trpělivě, včetně výkladu, provázel.
Spokojeni, unaveni, plni zážitků jsme usedli do autobusu a během 2
a čtvrt hodny jsme vjížděli do Prahy. Cesta domů nás čekala v úterý
ráno, tak ještě poslední nákupy, povídání, prohlížení fotografií.
Navázala se nová přátelství, přibylo pár německých slovíček, čtvrťáci
byli pyšní na svou angličtinu a všichni si uvědomili, že když se chce,
tak se lidé domluví všude.
A nás do Vánoc čekají 4 představení včetně dopoledních pro školy
v pražském divadle Archa a 21. 01. 2016 nás opět přivítá brněnské
divadlo Husa na provázku.
Touto cestou děkuji všem, kdo nám pomáhá, fandí a podporuje. U tohoto projektu jsem od začátku a dovolím si tvrdit, že děti důstojně
reprezentují školy kostelecké, dnes i rychnovské a město Kostelec nad
Orlicí.
Tento projekt se uskutečnil ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí.
Mgr. Jana Nováková

D r u ž i n k a s e r o z rů s t á
V letošním září jsme zahájili 4. rok chodu družinky. Letos nám ale přibylo nejen více dětí, ale také práce a starostí, jak to vše skloubit.
Přípravu pro 18 dětí musíme zvládnout ve dvou dnech odpoledne.
Do družinky, se zaměřením na zájmovou činnost v úterý v odpoledních hodinách, chodí i menší děti a většinou za přítomnosti maminek
nebo starších sourozenců. Už nemáme jen romské děti, ale ve spolupráci se ZŠ Gutha-Jarkovského a MÚ v Kostelci dochází i děti se slabších sociálních rodin na doučování.
Středa je vyhrazena pro žáky 2. stupně. Ve čtvrtek po 13:00 chodí
děti ze Zákl. spec. školy v Kostelci 1. – 6. tř., ostatní z 1. st. přicházejí postupně, jak končí výuka, ze Skály je to dále.
Naše činnost nespočívá jen v psaní domácích úkolů, těch ani moc
není, ale při přípravě ostatních výukových předmětů, procvičuje se
to, co dětem nejde. Zaměřujeme se na pravopis, čtení, matematiku,
prvouku vlastivědu.
Co se týká spolupráce, děti si navzájem pomáhají, starší občas pomohou i matematikou, s prvňáčky procvičují písmenka.
Protože mnohé z těchto dětí letos navštěvuje na MÚ projekt Triangl
ve středu odpoledne, na přípravu mají hodinu, tak někteří dochází
po 4. hod. ve čtvrtek nebo i jiný den, včetně soboty.
Děti si zvykly na pravidelnost, vzájemnou pomoc a podporu, na to, že
si musí plnit školní povinnosti.
Odměnou je jim občasný výlet, kultura-návštěva divadla, v létě jely
opět do ZOO, tentokrát do Dvora Králové, v září navštívily cirkus Berousek, který do našeho města zavítal. Připravují také každoročně
vánoční besídku pro rodiče, kamarády, milé hosty. A nám je mnohdy
odměnou, že se jim nechce ani odcházet.
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Děkuji za podporu vedení kosteleckých škol, vedení našeho města
včetně paní Haluškové, která pomáhá nezištně i při doučování, věnuje se úterní zájmové činnosti, v současné době kromě jiných činností
oslovily děti ruční práce.
Také mohu občanům našeho města sdělit, že paní Halušková byla nominována na cenu osobnosti ROMA SPIRIT ČR 2015 za tuto činnost
a vystupování v pražském divadle ARCHA a ze 142 nominovaných se
dostala do úzkého kruhu šestnácti nominovaných.
Jak to dopadne, uvidíme 10. prosince, ale i toto je velký osobní i společenský úspěch.

Foto: archiv ZŠ
Mgr. Jana Nováková – doučování

N ávštěva mo štárny
Kdo z nás by neměl rád mošt – chutný a zdravý nápoj z jablíček? Proto
když nás předseda místních zahrádkářů pan Mrázek pozval na prohlídku moštárny, s nadšením jsme ji přijali. V úterý 29. 09. jsme se
vypravili do moštárny, kde na nás už čekal pan Ing. Losenický, který
nám pověděl vše o výrobě moštu a také celou výrobou provedl. U lisu
jsme ochutnali ten první ještě kalný mošt a pak jsme se podívali, jak
se už hotový čirý mošt stáčí do lahví. Na závěr celé prohlídky jsme
všichni dostali pohárek teplého hotového moštu, který nás v poměrně
chladném počasí příjemně zahřál. Celá prohlídka byla velice zajímavá
a ještě jednou děkujeme touto cestou za pozvání panu předsedovi
Mrázkovi, panu Ing. Losenickému za zajímavé a milé povídání a všem
pracovníkům moštárny za zajímavý zážitek.

Foto: archiv ZŠ
žáci 3. C a 4. C

N etr a d i č n í h o d i n a děj ep i su
Ve středu 30. 09. jsme se my, žáci 7. tříd, vypravili na místo, kde kostelecká cihelna těží hlínu na výrobu cihel.
Po letech se sem vrátili a už dva týdny zde v terénu pracují archeologové a jejich pomocníci.
Pod nevysokou vrstvou zeminy v hloubce do 50 centimetrů označili
několik desítek míst pro nás naprosto nezajímavých. Teprve s výkladem jsme pochopili, o co se jedná. Objevili stopy po obydlí našich
dávných předků. Viděli jsme jámy po sloupech a kůlech, které sloužily
lidem doby bronzové jako hlavní opora zdí jejich příbytků. Největší
odkrytou dírou byl hliník, což je jáma, ze které lidé brali hlínu na výrobu nádob a na omazání proutěných zdí.
Od pana doktora Dragouna jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí
o životě prvních osídlenců. Ukázal nám, kde se rozkládalo pohřebiště
a kudy asi kdysi protékal potok oddělující svět živých od světa mrtvých. Své zemřelé lidé zpopelnili a popel uložili do tzv. popelnic, proto
se kultura 13. století př. n. l. nazývá kultura popelnicových polí.
Byli jsme trochu zklamaní, že jsme neviděli nějaký poklad, aspoň úlomek zbraně či keramický střep, ale exkurze do pravěku se nám stejně
líbila.
Ani jsme netušili, jak zajímavé naleziště se v blízkosti Kostelce nachází.
Jen stěží si dokážeme představit, že po stejné půdě chodili lidé před
3 000 lety a že se jim zde líbilo natolik, aby se tu usadili natrvalo a věnovali se zemědělství.

ním patře nás zaujal především velký model pravěké osídlené krajiny s popisy. Druhému patru se říká nebe. Z něho jsme se dívali dolů
na model krajiny z ptačí perspektivy. Na konci návštěvy archeoparku si
pro nás průvodci připravili videoprezentaci o životě v pravěku.
Děkujeme učitelům za zorganizování této nejen poučné, ale i zábavné
průzkumné výpravy do pravěku. Myslím si, že někteří z nás archeopark
navštíví se svými rodiči, protože se zde pořádají i zajímavé akce pro
veřejnost.
Foto: archiv ZŠ
Jiří Krsek, 6. A

ŠKOLNÍ DRUŽINA ERBENOVA

Sportovní odpoledne ve školní družině
Letos bylo krásné září, tak jsme téměř každý den chodili na zahradu.
Pro zpestření byla jednoho dne zahrada vyzdobena různým barevnými sportovními pomůckami.
Pro děti byl připraven slalomový běh mezi kužely, běh v pytlích, překážková dráha a hod na cíl. Některé děti absolvovaly jednotlivé disciplíny vícekrát.
Odpoledne se vydařilo a všichni společně se budeme těšit na další
akci v naší družince.
Foto: archiv ZŠ
Petr Štěrba, 7.B

Arch e o p a r k V š est ar y
Dne 08. 10. se žáci 6. A a 6. B zúčastnili v rámci výuky dějepisu exkurze
do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové.
Po příjezdu si nás průvodci rozdělili na dvě skupiny. Naše skupina zamířila nejdříve do pravěké vesnice ve venkovní části muzea. Prohlédli
jsme si různé druhy obydlí z jednotlivých dob pravěku – přístřešek lovců mamutů, dlouhý dům či polozemnice. Moc se nám líbilo, že jsme si
mohli prakticky vyzkoušet činnosti pravěkých lidí. Zkusili jsme házet
oštěpy, drtit kamenem obilí, nabrousit pazourek nebo obdělávat malé
pole dřevěnými motykami a rycí holí. Prohlédli jsme si také řemeslné
dílny, studny nebo pohřební areál. Zaujal nás rondel
(obřadní místo chráněné kůly) a dvě osmimetrové veslice, které byly
vytesány z kmenů.
Když jsme si venku vše prohlédli a vyzkoušeli, navštívili jsme expozici
v hlavní budově. Výstava je tu rozdělena na tři části podle pater budovy. V přízemí je část, která se jmenuje podzemí. Jsou tady jeskyně
s pravěkými malbami zvířat, ukázky pohřbívání a různé poklady. V prv-

Foto: družina Erbenova
A. Linková, ŠD Erbenova

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

English for Business 2015
na Obchodní akademii TGM
s o bro vským úspě che m
Také v tomto roce se konaly mezinárodní zkoušky International Business, které zabezpečuje Londýnská komora obchodu a průmyslu
(London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications) na těch obchodních akademiích v České republice, kde má tato
prestižní britská vzdělávací instituce ustavena svoje centra. Meziná-

21

rodní zkoušky probíhají v anglickém jazyce, na některých obchodních
akademiích i v jazyce německém.
Nejlepších výsledků ve školním roce 2014/2015 (a to v posledních
třech letech již podruhé) dosáhli studenti Obchodní akademie T. G.
Masaryka v Kostelci nad Orlicí. 36 zkoušených studentů dosáhlo vynikajících výsledků v rámci hodnocení CEF Rady Evropy. Chci poděkovat
především řediteli Obchodní akademie T. G. Masaryka Mgr. Václavu
Pavelkovi, který umožnil ustavení centra Londýnské komory obchodu
a průmyslu na této škole, a dále také vyučujícím Mgr. Aleně Svátkové
a Mgr. Jitce Kosařové, které studenty k těmto výborným výsledkům
mezinárodní zkoušky English for Business připravily.
Na příkladu této střední školy vidíme, že vynikajících výsledků nemusí
dosahovat studenti pouze na velkých školách v Praze, Brně nebo Olomouci, ale pokud je výborný tým učitelů, je to možné i na menší škole.
Věřím, že studenti Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí budou
i v budoucnu takto úspěšní.
Foto: archiv OA Kostelec nad Orlicí
Mgr. Jana Trubáková
ředitelka London Chamber of Commerce and Industry
International Qualifications

K olik ř eč í z n á š , t oli k r át j s i č lov ěke m
Málokdo ví, že vůbec existuje nějaký Evropský den jazyků, který
se slaví 26. 09. na základě prohlášení Rady Evropy. Ovšem studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí o něm
dobře vědí nejen proto, že se v tento určitý den klasicky neučí, ale
hlavně proto, že se ten den vzdělávají zábavnější formou. Náplní
tohoto dne jsou prezentace (nejen) studentů o zemích, které navštívili a mají o nich co říct, i o jiných zajímavých tématech, která
se týkají cestování.
Navštívil nás Josef Solár a dobrovolníci z DDM Rychnov nad Kněžnou
a informovali nás o evropské dobrovolnické službě, z většiny hrazené
EU, v jejímž rámci bychom mohli až rok působit jako dobrovolníci v zahraničí. Pozvání přijala redaktorka Dagmar Ruščáková z Hradce Králové a povídala si s námi o životě v Anglii. V jiném světle se nám ukázali
i někteří naši učitelé, jako například Jaroslav Kudr s přednáškou o exotické Kubě a Michal Vacek o Walesu. O jazykovém kurzu v anglickém
Cambridge hrazeném z EU nám vyprávěla angličtinářka Jana Felixová
a její kolegyně Jitka Černá mluvila o obdobném vzdělávacím programu ve Skotsku. Možnosti vzdělávat se v zahraničním jazykovém kurzu
využili i jiní učitelé a my se těšíme na jejich vyprávění. Z řad studentů
jsme mohli slyšet Tadeáše Kulu, který nás informoval o dvou letech
svého života v Indii, Mai Huyen Linh o zajímavém pobytu ve Vietnamu,
Natálie Saňáková a Tereza Králová o studentské výměně v Anglii, Eliška
Vaněčková a Kryštof Viktora o práci ve Skotsku a následném použití
vydělaných peněz na nádhernou návštěvu Paříže. V neposlední řadě
jsme slyšeli o zážitcích Terezy Dohnálkové při koncertech RDS Carmina
v jižní Francii, David Pařil nám povyprávěl o svých prázdninách v Anglii. Jako malé zpestření jsme měli k dispozici i art workshop s angličtinářkou Jitkou Kosařovou, kde jsme se snažili spojit jazyk a trochu
umění do rozmanitých koláží.
Když posloucháme historky a zajímavosti z úžasných zemí, uvědomujeme si, jak důležité je umět cizí jazyk a kolik nádherných věcí je
na světě k vidění. A za tuto příležitost děkujeme všem zúčastněným,
a hlavně paní Jitce Kosařové za organizaci.

Za Klub mediální komunikace
Karina Babičová, Tereza Dohnálková, Josef Hlaváček a Marika Řepková

K ur z o b s l u h y p oč í t ače p r o s en i ory
Městský úřad pořádal kurz obsluhy počítače pro
seniory na obchodní akademii.
Střední školy jsou naprogramované tak, aby poskytovaly vzdělání dospívající mládeži, ale čím dál
častěji se orientují i na další cílové skupiny. Je to
logické, mají vybavení, personální zajištění, zkuše-
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nosti i vhodné prostory. Také kostelecká obchodní akademie se kromě
výuky maturitních oborů a vyšší odborné školy dlouhodobě věnuje
i vzdělávání dospělých. Letos v září a říjnu jsme však díky Městskému
úřadu, konkrétně paní Běle Kovaříčkové, měli poprvé ve větším měřítku možnost zaměřit se na cílovou skupinu seniorů.
Výhodou kurzů pro dospělé je, že účastníci mají o vzdělávání zájem
a práce s nimi je v tomto smyslu o to radostnější. A to se více než
potvrdilo – nemohli bychom si přát pilnější studenty než ty, které
jsme měli ve třech skupinách kurzu obsluhy počítače pro seniory.
Každý z účastníků absolvoval celkem 8 hodin výuky s obdivuhodně
nepolevujícím aktivním přístupem a obrovskou snahou. Stoprocentní docházka svědčí o skutečném zájmu našich dočasných studujících
udržet krok s okolním světem a naučit se používat e-mail, Skype, vyhledávat informace na internetu, napsat text na počítači atd.
Ale nejen pro seniory byl kurz přínosem. Také lektora pana Josefa Žida
a další zaměstnance školy kurz obohatil, a to o nové zkušenosti, setkání se zajímavými lidmi, vítanou možnost změny v každodenní činnosti. Už teď se všichni těšíme na pokračování tohoto typu vzdělávání,
které bude na žádost studujících zahájeno ještě v tomto kalendářním
roce, a věříme, že se nám nabídku podobných vzdělávacích programů
do budoucna podaří rozšířit.
Vedení školy

SŠZE A SOU CHKT

Ho spo dářská ko mo ra Č R ud ě lov al a
ne jle pším stude ntů m o ce ně ní
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ocenila 15. 09. nejlepší absolventy technických, řemeslných,
gastronomických oborů a oborů služeb středních odborných škol
z celé republiky. Jubilejní 20. ročník předávání ocenění pro nejlepší
absolventy se konal po celý druhý den Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně. Ocenění si odneslo 250 absolventů ze 44 středních
odborných škol.
Udělení ocenění a získání Europassu, který pomůže dnes již mladým
odborníkům v pracovní a studijní mobilitě v celé Evropě i při vstupu
na trh práce u nás, předcházela přísná kritéria. Absolventi škol musí během celého studia dosahovat výborných studijních výsledků. Celkové
hodnocení žáka u závěrečné zkoušky musí být
„prospěl s vyznamenáním“, hodnocení praktické závěrečné zkoušky
musí být stupněm „výborný“ a po celou dobu
studia nesmí být žák
hodnocen z odborného výcviku na výročním
vysvědčení horším stupněm nežli „chvalitebný“.
Těchto vynikajících výsledků dosáhli žáci Tomáš Fajmon, Matouš
Javůrek, Petr Vacek a Jakub Marek, kteří studovali na naší škole tříletý
učební obor se zaměřením na montáže a servis
chladicí a klimatizační
techniky a tepelných čerpadel, za což si všichni
zaslouží velkou gratulaci.
Naše škola od HK ČR
rovněž získala „Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy ve školním roce 2014 – 2015,
které, je velmi významným a současně i zavazujícím oceněním, výzvou
i závazkem, aby výsledky
v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu
vysokou úroveň.
Foto: archiv SŠZE a SOU CHKT
J. Chaloupka

ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM KAMARÁD

1. místo ŠAFRÁNKOVÁ ELIŠKA, kategorie D12D
1. místo HAMMOVÁ LINDA, kategorie D10N
2. místo LANGR JAKUB, kategorie H12D
3. místo HLADKÝ FILIP, kategorie H 12D
3. místo MARTIN KREJČÍ, kategorie H10N
3. místo MILAN KREJČÍ, kategorie H14D

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

Lis to p a d v D D M
ORIENTAČNÍ BĚH
Podzimní závodní sezóna v orientačním běhu je pro naše závodníky
opět úspěšná. V 10. kole Východočeského poháru se na stupních vítězů umístily:
1. místo: Veronika Výchová, kategorie D10N
2. místo: Linda Hammová, kategorie D10N
3. místo: Linda Zářecká, kategorie D14D

1. místo V. Výchová,
2. místo L. Hammová

1. místo Eliška Šafránková

1. místo Linda Hammová

3. místo Linda Zářecká

11. kola závodů VČP, které se konalo na Pastvinách, se zúčastnilo
27 členů OB DDM Kostelec nad
Orlicí. Jedná se o rekordní počet
přihlášených závodníků z našeho
klubu. Na stupních vítězů se zde
umístili:
1. místo VERONIKA VÝCHOVÁ,
kategorie D10N
2. místo ELIŠKA ŠAFRÁNKOVÁ,
kategorie D12D
3. místo MARTIN KREJČÍ,
kategorie H10N

2. Jakub Langr a 3. Filip Hladký

1. místo Verča Výchová

3. místo Martin Krejčí

3. místo Milan Krejčí

Množstvím úspěchů v těchto závodech se jedná o nejúspěšnější letošní kolo. Startovalo v něm 26 závodníků z kosteleckého DDM. I ti,
kteří se na stupně vítězů nedostali, odvedli velice zodpovědný výkon
a do jednoho byli pochváleni trenérem. Kvitujeme také přístup rodičů,
kteří společně se svými dětmi mají chuť trávit svůj volný čas aktivním
pohybem a věnovat se tomuto „zelenému“ sportu.
Od října jsme na kroužku přivítali spoustu nováčků, kteří se zimní přípravou budou chystat na jarní závodní sezónu.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho města.
Mgr. Petra Hladká, Ing. Viktor Hladký
Zleva: E. Šafránková, V. Výchová, M. Krejčí

12. kolo závodů VČP na Žampachu bylo pro děti velikou událostí. Setkaly se zde s kamerami celostátní televize, která natáčela reportáže
i se závodníky z našeho oddílu a jejich rodiči. Těšit se můžete na ČT :D
na pořad Lvíčata, kde by měla být reportáž ze závodů OB odvysílána
v měsíci listopadu. Naši mladí závodníci se opravdu snažili a na stupních vítězů se jich objevilo víc než kdy jindy:

Ko stlive c 2 0 1 5
Koncem září se v DDM Kamarád konal již třináctý ročník turnaje v Dračím doupěti Kostlivec 2015, tentokráte s podtitulem „Na draka“. Tato
fantasy hra na hrdiny opět přilákala soupeřící družiny z celé České republiky. Součástí turnaje byla i soutěž o nejlepší charakter – literární
dílo, kterou vyhrál Filip Klempíř z Pardubic. Následně se již všechny
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družiny pustily do třídenního hraní charakterů, odkrývání informací,
řešení hádanek, zápolení s nestvůrami i časem a sbírání artefaktů, které nakonec vyvrcholilo finální bitvou s drakem, ve kterého zprvu věřil
jen málokdo. Nakonec se z vítězství radovala kostelecká družina Nemalých hráčů, která letos vystupovala pod názvem „Oni“ a krom glejtů
a diplomů se mohla radovat i z 1. ceny, a to lebky draka. Sláva vítězům,
čest poraženým a za rok zase na viděnou na kolbišti v Kostelci.

Foto: Vítězná družina turnaje ve složení zleva: Matěj Horák, Jiří Fuksa,
Jan Němec, Štěpán Lerch, Radek Bařinka, Martin Němec
Ivan “Ivleh“ Lehečka

TERCIA VOLTA

D eník úč a s t n í k a z áj ez d u
Prolog:
Jedeme do italského Rimini na 9. mezinárodní sborovou soutěž. Ta trvá od čtvrtka 24. 09. do neděle
27. 09. 2015. Náš sbor se jmenuje Tůmy, je nás třináct
plus korepetitorka Táňa Pešková a sbormistryně Dagmar Potštejnská. Jsme na světě dva měsíce, vznikly
jsme na letním soustředění v srpnu.
Na soutěž se připravujeme intenzivně od letního desetidenního soustředění, v září máme zkoušky třikrát týdně. Náš soutěžní repertoár je
vybrán ze skladeb českých skladatelů a z českých lidových písní.
Středa – zahajovací den
Scházíme se ve sborové zkušebně večer v devět. Na cestu si připíjíme nealkoholickým sektem, nevyjímaje Karla – Zdeňka, Karla – Pepu,
Jarmilu, Jitku a Vítka. V buse je útulno, cesta probíhá bezproblémově.
Čtvrtek – rozkoukávací den
V pořádku dojíždíme do Rimini, hledáme adresu našeho ubytování
a vyhlížíme první soutěžní vystoupení v kategorii E – duchovní hudba.
V ní sice nesoutěžíme, ale můžeme dopředu ochutnat atmosféru festivalu. Vyrážíme podle mapy do kostela, ovšem už v půlce cesty jsme
úplně mokří, a tak na soutěž dojde jen paní sbormistryně a ostatní
jdou zpět do sucha na hotel.
Večer absolvujeme první nesoutěžní koncert na pódiu, kde budeme v sobotu soutěžit. Zpíváme část pásma M. Raichl Zahrajte tu
mou. Táňa snad poprvé v životě přeskakuje Šla hokyně do Bechyně
a k smutku Káti B. také Široká je cesta k Brnu. Jeviště je mírně nakloněné a je na něm moc příjemný klavír.
Postřehy:
• Chůze v noci v dešti nemá chybu, všude vylidněno, všude ticho.
• Šok: po první teplé večeři nesou ještě druhou. Větší. A pak dezert.
• Martina mluví plynně se Samuelem a ví o něm téměř všechno.
• Jízda ve výtahu je důvodem k tanci a zpěvu.
Pátek – jsme aklimatizováni
Ovšem stále prší.
Na odpoledním koncertu poprvé slyšíme švédský sbor Zero8. Třicet
vikingů v oblecích dostává publikum zaslouženě do varu nejen dokonalým zpěvem, ale taky neskutečnou pohodou a bezprostředností.
Úžasný zažitek! K dispozici máme v hotelu suterénní zkušebnu – nejspíš párty salónek. Akustika je asi jako ve vykachlíkované prádelně, je
tu nebezpečí dojmu, že zníme neskutečně zněle. Odpoledne se počasí
trochu lepší, jdeme si ohmatat pláž.
Postřehy:
• Štěpán viděl v místní televizi nepřekonatelné smrkací kouzelnické
číslo.
• Páju na balkoně zbožně zírali dva psi pod balkonem.
• Áďa Hynková poskytuje interview pro místní Radio 92. V angličtně.
• Kamča ztrácí taštičku s doklady.
Sobota - soutěžní den
Bydlíme v rodišti Federica Felliniho, chodíme přes jeho park, na každém rohu na nás mrká plakát jednoho z filmů, ulice jsou pojmenované
po filmových hercích. Ranní setkání sbormistryně při běhu po pláži
zapadá do typického felliniovského scénáře – prostě potkáte italské-
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ho karatistu, který na vás mluví anglickoitalskorusky a neustále (asi
třikrát) se vám představuje, ptá se (třikrát) na vaše jmého a nutně trvá
(třikrát) na polibku.
Štěpán dostává u snídaně na vybranou, jestli si vezme mléko nebo
kávu. Odpoví „jo“. Naopak je mu sněden croissant a on tiše trvá na odvetě.
Zážitky ze soutěže jsou sladko – hořko – sladké. Tedy: podali jsme solidní výkon. Ustáli jsme prostor divadelního jeviště, sóla se povedla,
flétnový doprovod bez chyby, Truvérská mše v pořádku, Velikonoční
povedená. Výkon nám nakonec stačí na bronzovou medaili, ve srovnání s vynikající konkurencí je to zasloužené. Čeká nás hromada práce.
Zklamaná Martina si aspoň užila I believe I can fly zazpívané při čekání
na výsledky.
Postřehy:
• Moře tmelí a spojuje. A ty vlny.
• Áďa Příba laškuje s italským číšníkem, přetahují se nejen o pizzu, ale
i o peníze.
• DP a Kamča putují za carabinieri, v přátelském tónu sepisují protokol o ztrátě.
Neděle – adrenalinový den
Naposledy snídáme na hotelu, Štěpán, Míša K. a dp jdou na dopolední soutěž smíšených sborů. Jasnými favority jsou pro nás Malajsijci,
zpívají klasický repertoár ve zlatočerném koncertním oděvu, předvádí
skvělou techniku. Naopak nás rozesměje náš hotelový spolubydlící
sbor DAVOR z Chorvatska, který předvádí v poslední skladbě předpověď počasí.
Loučíme se postupně s Rimini, stěhujeme zavazadla do autobusu, poslední dvě hodiny tráví část skupiny sluněním na pláži a část čekáním
na pana hoteliéra, až vydá zavazadla i Táňě a Kátě.
Štěpán hraje v autobuse kabaret – one man show. Tématem je konec
světa, který má dnes nastat, narozeniny prezidenta České republiky,
škála temperamentu uprchlíků a voda z Vatikánu.
Zastavujeme se v Benátkách. Řidiči nás vykládají na nádraží Mestre
a my jdeme koupit jízdenky. Vlakové automaty mají na vše dost času
a v pohodě si tisknou zpáteční jízdenky dle vybraného času. Ve vlaku zažíváme šok, když nás místní cholerický prošedivělý průvodčí
pokutuje – milosrdně ne všechny, ale jen první tři, ovšem třiceti eury
na hlavu. Za neoznačenou jízdenku. Zachraňuje nás Táňa.
V Benátkách je podvečer a na benátské poměry podezřele málo lidí.
Štěpán se ujímá své role průvodce s jistotou a vervou: proběhne s námi
Benátky až na náměstí sv. Marka a zpět. Fotíme se u dóžecího paláce,
večerní město zní dokonalou živou hudbou před vyhlášenými hotely.
Není milé používat různá klišé, ale jsme opravdu plni zážitků, s vděkem
nasedáme do autobusu a odkrajujeme první kilometry směrem domů.
Největší zážitek
TP: Pokuta. Nezapomenutelné zážitky, možná bude napsaná knížka
Učastníci zájezdu II.
KB: Švédi.
JB: Úprk Benátkama – ta rychlost.
JD: Běhání se Štěpánem v Benátkách. První den zlomený deštník,
druhý den rozšláplé brýle ,narozeninová koupel v moři v dešti. Obdiv
k děckám.
MK: Švédi. A ranní scéna se Štěpánek, mlékem a kávou.
KČ: Vidět ty všechny sbory, jak jsou úplně sehraný. Nejvíce mě rozesmály snídaně, u našeho stolu bylo vždycky veselo.
PH: Když jsem zamkla Káťu na balkóně.
ŠiS: Zájezd byl krátkej. Když Áďa v pizzerii objednala třemi slovy dvě
pizzy pro čtyři lidi a minerální vodu z Vatikánu i se skleničkama. Trvanlivost měla do 26. luglio roku 2012
MV: Zájezd byl super. Zpívání na jeviště divadla I believe I can fly.
MG: Hodně zážitků. Přežila jsem to bez Míši. Snídaně a večeře se Štěpánem.
AH: Zájezd byl úžasnej. Rozhovor do rádia – to se bude zapomínat
pomalu.
KJ: Zájezd byl super. Moře. Švédi. Když jsme byli se Štěpánem na pizze.
AP: Zájezd byl hrozně naučný a hustý. Když jsem dostala druhou porci
předkrmu – těstovin. Když Míša zařvala přes celou pizzerii, že snědla
kraba. Když jsme stavěli hrad na pláži a okolní turisti si ho chodili fotit.
NŠm: Zájezd byl skvělej. Koncerty a soutěž. A moře.
Kks: Úžasnej. Moře. Vidět a slyšet ostatní sbory. Jízdy ve výtahu.
MiMo: Zájezd byl super. Moře. Špagettiala carbonara smrděly.
dp: Vidět naše Tůmy, jak podávají svůj nejlepší výkon, kterého jsou
schopny. A ten šílenej Ital na pláži.
Doslov:
Děkujeme všem, kteří nás finančně, materiálně, duchovně i duševně
podpořili.
Městu Kostelec nad Orlicí za poskytnutí grantu, Královéhradeckému
kraji, vedení ZUŠ F. I. Tůmy p. Janě Polnické, Oli Kňourkové za zhotovení koncertních šatů, rodičům zpěváků za podporu a … případný
dlouhý seznam všech rádi na požádání přeložíme :D.
Vaše Tůmy

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

Vý mě n a z k u š en os t í
s tr a n s f o r m a cí m ez i sp olk y
Podle nového Občanského zákoníku se musí každé občanské sdružení
transformovat na zapsaný spolek. Jak se v praxi ukazuje, toto může
být pro řadu spolků tvrdý oříšek.
V řadách našeho mateřského centra máme členku se zkušenostmi
a vzděláním v tomto oboru, Bc. Jitku Prossovou, která je ochotná se
o své zkušenosti a znalosti podělit se zájemci z řad kosteleckých spolků. Pokud byste tedy měli zájem bezplatně využít této nabídky, prosíme, domluvte si termín schůzky na telefonu: 733 777 068.
Těšíme se na vás.

kolem Černohorského rašeliniště. Cesta tvořená pouze úzkou dřevěnou lávkou byla příjemným zpestřením. Pak nás čekala cesta dolů.
Museli jsme překonat přes 600 m převýšení. Cestou jsme debatovali,
co je horší, zda jít do kopce nebo z kopce a navnadili jsme se na zimu,
protože v lyžarském středisku se na lyžaře již pečlivě připravují.
Druhá sobotní výprava byla pro skautky. Ty měly v plánu dojít pěšky
do Trutnova. Mohly si tak přispat a nemačkat se v jídelně na snídani.
Nečekal je sice žádný horský vrchol, ale vzdušnou čarou je mezi městy
14km. A taková pěkná rovná cesta tam určitě nevede. Takže si děvčata
určitě pořádně mákla. Cestu zpátky již také absolvovaly vlakem.
Obě výpravy nám dali zabrat, nakonec jsme se sešli až k večeři. Po ní
už byl tentokrát jen odpočinkový program, který např. u vlčat znamenal oblíbené městečko Palermo. Nikdo už oproti pátku neprotestoval,
když byla ohlášena večerka.
V neděli jsme už od rána balili, pak jsme vyrazili do parku ještě dát si
pár společných her a pak už jen svačinová polévka a na 11:00 na vlak.
Čekala nás 3,5 hodiny dlouhá cesta domů. O půl třetí nás vlak dopravil
zpět do Kostelce, kde už nás čekali rodiče. Už teď přemýšlíme, kam
společně vyrazíme za rok. Musíme najít zase tak velkou klubovnu jako
v Hostinném, ale ideálně s trošku rychlejší a snazší dopravou.

Foto: archiv Cvrček
Andrea Kocourková, jednatel OS Cvrček

JUNÁK

S třed i s k o v á v ýp r av a
do H o s t i n n é h o
První říjnový víkend byl jako stvořený pro nějakou
výpravu, protože počasí bylo opravdu nádherné
a bylo škoda sedět doma. O to víc jsme z toho měli
radost, protože jsme na tento termín již v půlce prázdnin zamluvili
skautský dům v Hostinném. Tentokrát to ale nebyla jen výprava jednoho z oddílů, ale celého střediska.
Když jsem výpravu o prázdninách připravovali naivně jsme počítali
s 30 lidmi. Týden před výpravou jsme již ale věděli, že nás pojede přes
40. Takže to je už pěkná skupinka na cestování vlakem, ale taky záruka,
že to bude víkend plný skvělých zážitků.
Hned první dobrodružství byla cesta vlakem. Naše 40 členná skupinka se zdála na dva osobáčky přijíždějící na zastávku poněkud velká.
Naštěstí celý druhý vagón byl prakticky prázdný. Podobně to naštěstí
vypadalo i v dalších třech vlacích, které nás na cestě do Hostinného
čekali.
2,5 hodiny cesty vlakem utekly a dorazili jsme do cíle. Přebrali jsme
nádhernou budovu, kde se schází skauti v Hostinném. Každý oddíl si
našel svoji útulnou klubovnu, vybalili jsme věci a ještě na chvilku vyrazili do parku vedle klubovny zahrát si společně pár her. A pak po pozdní večeři ještě krátký program uvnitř a hajdy na kutě, protože zítra
nás čekali dva náročné výlety.
První ráno vyrazili světlušky a vlčata. Cíl naší cesty byla Černá hora,
ale předtím nás čekali zase asi 2 přestupy na cestě do Janských Lázní. Oproti včerejšku už to byla ale pohoda. Dostat se na černou horu
bylo velmi snadné. Využili jsme totiž Černohorský expres - kabinkovou
lanovku, která nám to velmi usnadnila. Na Černé hoře jsme navštívili místní rozhlednu a vystoupali až k vysílači, aby jsme byli opravdu
na nejvyšším místě. Naše cesta pak pokračovala na naučnou stezku

Foto: Lucie Granátová
Jiří Granát

ZO ČZS KOSTELEC NAD ORLICÍ

Mo štárna děte m
Nádvoří kostelecké moštárny se uprostřed sezony zaplnilo dětmi ze ZŠ
Skála. Přišly se v doprovodu svých učitelek seznámit v rámci pracovního vyučování s výrobou moštu a ochutnat pravou jablečnou šťávu.
V zasedací místnosti se jich nejdříve ujal pan Ing. Vítek Losenický, aby
je názorně seznámil s postupem zpracování jablek a zodpověděl jejich
někdy i vtipné dotazy. Pak už došlo na praktické ukázky, což se setkalo
s velkým nadšením.
U násypky na ně čekal pan předseda Antonín Mrázek, spustil podavač
a ukázal, jak jablka putují dopravníkem nahoru do zásobníku. To byl
povel pro děti rychle přeběhnout také nahoru a podívat se na další
posun jablek do myčky a následně drtičky.
Myčka ovoce a drtička působily značný hluk, ale rozzářené oči dětí
značily, že jim to ani trochu nevadí. Když došly až k lisu, začala vytékat čerstvá jablečná šťáva a nadšení mladých diváků vyvrcholilo.
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Konč íme,
i kd yž mošt je d ob r ý
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249,
zahradkari.kostelec@seznam.cz,
http://www.zahradkari.unas.cz/;
Informace: 494 323 727, nebo Jan Šabata 704 709 790,
Vyzvedněte si mošt dle Vašich potvrzení. Nabízíme dle omezených skladových zásob i volný mošt o všech sobotách v době
09:00 – 11:00 (platí do 12. 12. 2015 v tyto dny už nepřijímáme
ovoce, ale vykoupíme čisté lahve 0,65 a 0,7 l – 3Kč/ks.

Mohly ochutnávat do sytosti tu lahodnou chuť zlatavého moku a pan
předseda jim připravil a na nádvoří podával i jeho horkou variantu pro
chladné zimní dny.
Odcházely spokojené s prohlídkou a natěšené, že jim jejich rodiče
zakoupí v moštárně pořádnou zásobu na zimu. Kvalita našich moštů,
které jsou vyráběny přímo z ovocné šťávy bez jakéhokoliv dořeďování a příměsí, si získává stále nové milovníky. Nápoj bez cizích cukrů
a sladidel pro děti i dospělé je přínosem kosteleckých zahrádkářů pro
správnou výživu.

Za 100 kg jablek obdrží zákazník cca 80 lahví moštu 0,7 l – dle
výtěžnosti v ceně 13 Kč/láhev; 17 Kč/láhev bez dodaného ovoce
s nutnou dodávkou Vašich lahví. Omezeně nabízíme volný mošt
v obalech bag-in-box, cena 165 Kč/5l; proti ovoci 140 Kč/5l.
V uvedené pracovní době si odvezte známý kostelecký tepelně
ošetřený mošt bez chemických přísad.

Výbor ZO ČZS Kostelec nad Orlicí

SPORT
SK KLACKAŘI

Bee B a l l D a y 2 015
v K ost e l c i n a d Or li c í
Softballový oddíl SK Klackaři Kostelec
nad Orlicí se také zapojil do celorepublikové promo akce Bee Ball Day, která
proběhla v pondělí 28. září 2015. Klackaři ji uspořádali ve svém domovském
softballovém stánku Pod Strání.
Příchozí si mohli vyzkoušet své dovednosti v několika disciplínách – hod
na rychlost proti radaru, hod na přesnost, rychlost běhu po metách
a odpal ze stativu na dálku. Poté si děti vyzkoušely utkání v Bee Ballu,
zatímco dospělí si mohli v pálkařském tunelu zkusit odpálit míč
na nadhazovací stroj.
Přestože se výkony dětí i dospělých v jednotlivých disciplínách hodnotily a zaznamenávaly, ceny od pořadatelů nakonec obdrželi všichni.
Každý si mohl odnést upomínkové předměty s logem či v barvách Bee
Ballu – nafukovací balonek, placku, žeton, píšťalku, jo-jo, frisbee nebo
nafukovací míč.
Čestnými hosty akce byli oba kostelečtí místostarostové – Ing. Tomáš
Langr a RNDr. Tomáš Kytlík. Milým a nečekaným překvapením byla návštěva předsedy České Baseballové Asociace RNDr. Petra Ditricha, který si do Kostelce „odskočil“ z choceňského Final Four ČBA. Celou akci
doprovázel příjemnou hudbou DJ Martin Dohnálek a reportáž pro regionální TV natáčel Jan Dušek. Součástí akce byla také výstavka trofejí
mládežnických týmů Klackařů z posledních let. Zároveň v areálu probíhal finálový turnaj oblastní EBL U8 v T-ballu, takže děti i rodiče mohli
zhlédnout také na Bee Ball přímo navazující druh pálkovacích sportů.
Celkem se akce zúčastnilo 24 dětí předškolního věku, 17 dětí z 1. a 2.
tříd a 8 dětí z 3. a 4. tříd, celkem tedy 49 dětí. Dále si dovednostní disciplíny vyzkoušelo 20 rodičů.
Poděkování patří všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací této akce,
a městu Kostelec nad Orlicí, které ji finančně podpořilo.
Reportáž Jana Duška je ke zhlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?v=LHlcFcYTjUI&feature=youtu.be
a zde: http://www.orlicky.net/?id_zpravy=12612419371443630099
Fotogalerie jsou ke zhlédnutí zde:
https://plus.google.com/photos/110682359079827916399/albums/6199603354877092081?authkey=CNr5i9zJ2cmD6gE
https://www.zonerama.com/mirap/Album/930940
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Foto: archiv SK Klackaři
Jiří Pril, Předseda SK Klackaři

O bhaj o b a mi s t r ov s k éh o t i t u lu Č R
v tee - b a l l u U 1 0
Vyvrcholením celoroční Extraligové T-ballové soutěže pro hráče
do deseti let (U10) je finálový turnaj. Pořadatelem se stal nováček letošní soutěže Joudrs Praha.
Systém turnaje je naprosto odlišný od celoroční soutěže. Týmy hrají
na šest směn, místo hrací doby 30 minut. Všechny týmy jedou na turnaj s těmi nejstaršími hráči pro co nejlepší výsledek. V sobotu 03. 10.
se začalo bojovat ve dvou skupinách souběžně. Ve skupině A hráli první čtyři týmy z průběžného pořadí Extraligy. Skupinu B tvořili poslední
dva týmy z Extraligy a první dva z 2. T-ballové ligy.
Klackaři měli malou výhodu, protože celou soutěž vyhráli. V prvním zápasu proti Ledenicím naši hráči zaskočili soupeře hned prvním útokem
na pálce, kde skórovali pětkrát. Soupeř přidal pouze bod. Další průběh
zápasu byl v režii Klackařů. Konečný výsledek 18:6 pro Klackaře.
Ve druhém zápase jsme nastoupili proti domácím Joudrs Praha. Zápas jsme začali výbornou obranou v poli. Skvělou souhrou vnějšího
a vnitřního pole soupeř neskóroval v první směně ani jednou. Za to
Klackaři skórovali čtyřikrát. To nás poněkud ukolébalo a soupeř vycítil
šanci na zvrat utkání. Začal přidávat dva až tři body ve směně a před
poslední dohrávkou Klackařů vedl 11:6. Dohrávka nezačala nejlépe.
První pálkař byl luft na třetí metě. V ten moment nebylo již co ztratit,
hráči začali pálit, kam chtěli. To soupeře zaskočilo a Klackaři byli jako
rozjetý vlak, který se nedá ubrzdit. V dohrávce dokonali neuvěřitelný
obrat na konečných 12:11 pro Klackaře.
Posledním soupeřem ve skupině byli Eagles Praha. Naši hráči dobře
věděli, že pokud vyhrají tento zápas, budou v neděli hrát s relativně slabšími soupeři. A to se v napínavém zápase podařilo. Klackaři
– Eagles Praha 7:3. Sobota končila velkým překvapením v podobě tří
vítězství nad nejlepšími týmy České republiky. Díky prvnímu místu
ve skupině Klackaři nastupovali rovnou do boje o postup do finále.
V neděli na začátku zápasu panovala zdravá nervozita jak mezi hráči, trenéry i fanklubem rodičů. Soupeřem bylo opět družstvo Žraloků
z Ledenic, které ve čtvrtfinále přešlo přes Beavers Chomutov. Klackařům se podařilo zastavit jakýkoliv útok soupeře. Zápas měli naprosto
pod kontrolou a výsledek 16:1 pro Klackaře mluvil jasně.
Finálový zápas, do kterého proti nám postoupili pražští Eagles, jsme
začali hrou v poli. Taktika byla jasná - nenechat soupeře udělat více
než dva body. To vyšlo a my jsme naopak soupeře zaskočili dlouhými
odpaly a skórovali maximálním počtem šesti bodů ve směně. Po tomto útoku se již soupeř nezmohl na větší odpor. Klackaři si ještě vítězství pojistili dohrávkou v páté směně. Po třináctém bodu na straně
Klackařů vypukly bouřlivé oslavy zlata. Soupeř již ani v šesté směně
nemohl výsledek zvrátit. Velký dík patří hráčům, kteří byli připraveni
naskočit do hry a po celou dobu byli součástí týmu, stejně jako rodiče
hráčů, kteří dětem zajišťovali servis a po celou dobu je svým fanděním
hnali za co nejlepšími výsledky. Za to jim patří veliké poděkování.
Poděkování patří rovněž městu Kostelec nad Orlicí a Královéhradeckému kraji, které činnost (nejen) tohoto družstva významně podporují.
Sestava: nadhoz – Lukáš Fiedler, chytač – Matěj Kroupa, první meta –
Vojtěch Špaček, druhá meta – Stanislav Fajgl, třetí meta – Jakub Fiedler, spojka – Jonáš Voráček,
Levé vnější pole – Filip Hartman, střední vnější pole – Ondřej Šeda,
pravé vnější pole – Ondřej Ochoc. Náhradníci: Jan Kroupa, Zdeněk Sýkora, Nikola Hartmanová,
Trenéři: Stanislav Fajgl, David Špaček
Konečné pořadí finálového turnaje: 1. SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, 2. Eagles Praha, 3. SK Joudrs Praha, 4. Žraloci Ledenice DDM České Budějovice, 5. Sportclub 80 Chomutov, 6. Snails Kunovice, 7. Rytíři
Trutnov, 8. Painbusters Most.

Softballový oddíl SK Klackaři
Kostelec nad Orlicí
nabízí
sportovní vyžití široké veřejnosti
(nejen z Kostelce nad Orlicí)

Kostelecká slowpitchová liga
smíšených družstev 2016
Vytvořte jakýkoliv smíšený tým (nejméně 4 muži + 4 ženy)
a vyzkoušejte jednoduchou (rekreační) formu softballu
Omezení počtu registrovaných hráčů, žádné startovné
Zajistíme veškerý servis: – hrací materiál
– připravené hřiště
– kvalitní rozhodčí
– seznámení s pravidly
– ceny do soutěže
– případně zkušeného „patrona“
ke každému týmu

Přihlášky (zasílejte do 15. 12. 2015)
a podrobnosti na mailu jiri.pril@seznam.cz

TJ SOKOL

P o děko vání TJ So ko l
Dovolte mi, abych celému zastupitelstvu poděkovat za podporu, kterou město Kostelec nad Orlicí
poskytlo TJ Sokolu. Domnívám se, že činnost naši
TJ je nepřehlédnutelná, a to nejenom v Kostelci, ale
i v našem regionu. Aby se nám tento standart dařil udržet, je nutno
zachovat v provozu naší Sokolovnu. Vážíme si spolupráce s městem
a snad každý pochopí, že nebýt grantové politiky, příspěvků na činnost a dalších zdrojů, dávno by byla sokolovna zavřena. Sokolovna
vždy patřila k budovám, které se objevují na fotografiích a historických materiálech města a její vzhled a funkčnost reprezentuje město.
Umožnuje sportovní a kulturní vyžití všem občanům Kostelce. Ještě
jednou za výbor TJ Sokol i občany Kostelce děkuji.
Výbor TJ Sokol

Výbo r TJ So ko l děkuje
Chtěl bych poděkovat všem, kteří uklízeli, sekali, čistili, zametali a pleli
okolí kolem Sokolovny. Dělali tuto práci pravidelně a dobře. Vždy před
větší akcí bylo všude čisto. Tyto pozemky patří městu Kostelec nad Orlicí, ale přesto děkuji. Sokolovna je v centru města a je přece správné,
když je její okolí hezké. Již před osmi lety předal TJ Sokol vypracovanou studii na využití tohoto prostoru. Ta se však někam „ztratila“. Asi se
již nenajde a prostor dál a dál čeká. Je nutno revitalizovat stromořadí
v okolí Sokolovny tak, aby padající větve neohrožovaly procházející
občany. Úprava zeleně by měla být provedena i v dalších částech města např. okolí Obchodní akademie a stravovacího pavilonu či fotbalový stadion.
PaedDr. Dosedla František, starosta TJ Sokol

Ležící zleva: Lukáš Fiedler, Jan Kroupa, klečící zleva: Matěj Kroupa, Jakub
Fiedler, Nikol Hartmanová, Stanislav Fajgl, Jonáš Voráček, stojící zleva: Filip
Hartman, Ondřej Šeda, Vojtěch Špaček, Ondřej Ochoc, Zdeněk Sýkora
Trenéři zleva: David Špaček, Fajgl Stanislav

P O Z O R V Ý K U P !!! V Ý K U P M O T O C Y K L Ů, S A J D K Á R , N Á V Ě S N Ý C H
V O Z Í K Ů Z N : J A W A , Č Z , O G A R , A R I E L , V E LO R E X , PA V,...
M ÁT E D O M A , G A R Á Ž I N E B O V E S T O D O L E M O T O C Y K L ,
S A J D U, N Á V Ě S N Ý V O Z Í K T Ě C H T O N E B O J I N Ý C H Z N A Č E K
N E P O T Ř E B U J E T E H O, P Ř E K Á Ž Í V Á M A S H Á N Í T E P E N Í Z E ?
N A B Í Z Í M O D K U P M O T O C Y K L Ů  I V R A K Ů, N E B O D Í L Ů  T Ě C H T O
ZNAČEK DO ROKU VÝROBY 1970.
P L AT B A N A M Í S T Ě A V H O T O V O S T I . T E L . 7 3 9 0 67 695
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S ouč á s t í r e p rez en t ačn í v ý p r av y
byl i T o m á š M alí k
Součástí reprezentační výpravy, která se vydala v úterý 22. září z pražské Ruzyně na mistrovství Evropy ve stolním tenise do ruského Jekatěrinburgu, byl i člen našeho oddílu TTC a mezinárodní rozhodčí
Tomáš Malík.

Česká reprezentace před odletem na Mistrovství Evropy
do Jekatěrinburgu, Tomáš Malík první zleva
Tomáš se vydal již na svoje třetí mistrovství Evropy dospělých, kdy
svoji premiéru na této vrcholné evropské akci absolvoval, přesně
před pěti lety v ostravské ČEZ aréně. Rusko, země neomezených možností, nečekaných zvratů ale především země s velmi rozmanitou
a bohatou kulturou a historií to bylo to největší lákadlo, které mne
vedlo k tomu se do Ruska podívat a zkusit se na toto mistrovství Evropy dostat, tak hodnotil Tomáš svoje pocity poté, co byla vydána nominace 32 mezinárodních rozhodčích, kteří byli pro tuto akci vybráni
z celé Evropy.
„Ano, do Ruska jsem se nesmírně těšil, vzhledem k tomu, že jsem momentálně bez zaměstnání, věnuji velkou část svého času mému životnímu
sportu, kterým stolní tenis bezesporu je. A do Ruska jsem se vždy chtěl
podívat. Po březnovém turnaji ve španělské Almerii, červencovém mistrovství Evropy juniorů ve slovenské Bratislavě a srpnovém Major turnaji
v Olomouci šlo v ruském Jekatěrinburgu o moji čtvrtou mezinárodní akci
v tomto roce.“ Tak zhodnotil Tomáš svoje účinkování na mezinárodní
scéně.
Co říci k Rusku? ☺ „Víte, těžce se mi to povídá, zvláště dnes, kdy je tu
vůči Rusku celkově cítit zášť. Pochopit ruskou mentalitu je v některých
ohledech, zvláště během tak krátké doby jakou můj čtrnáctidenní pobyt
za Uralem byl, prakticky nemožné. Sám mám ještě teď z některých záležitostí ve své hlavě lehčí zmatek. Zároveň je však okouzlující, že si ruský
národ hrdě stojí za svoji národní identitou, na kterou si nenechá sáhnout.
Lidé jsou milí, přátelští, obětaví a těm, s kterými jsem dva týdny spolupracoval, jen a jen fandím. Rusko mne nadchlo, nejen po lidské stránce,
zejména i po kulturní a historické, ale kdo nebyl v Rusku, toto asi nemůže
pochopit“, uzavřel Tomáš svoje zážitky z Ruska.
Poslední otázku jsme směřovaly k samotnému průběhu daného Mistrovství. „Ano i to byl neskutečný zážitek, ruští organizátoři připravili
všechno absolutně bezchybně a do puntíku tak, jak mělo být. Ze sportovního hlediska pro mne asi největším zážitkem bylo rozhodování utkání
mezi domácím Ruskem a Maďarskem, kdy obě mužstva v přímém souboji
bojovala o postup do čtvrtfinále. V hale bylo asi 1500 lidí jejichž zraky byli
upřeny na náš stůl. Atmosféra byla elektrizující, ale se svým kolegou jsme
to zvládli bez problému. V soutěži jednotlivců pak zápas domácího hráče
Kirila Skačkova s pozdějším bronzovým medailistou ze Švédska Pärem
Gerellem.“
A co říci závěrem, položil si Tomáš poslední otázku ☺ „Byl to pro mne
neskutečný zážitek, který ve mne dlouho zůstane. Ale z historie se žít
nedá, nyní už začíná příprava na letošní poslední mezinárodní akci dospělých ve švédském Stockholmu, kam letím v polovině listopadu.“ Uzavřel Tomáš naši reportáž.
Náš oddíl ti tímto gratuluje k úspěšné reprezentaci na Mistrovství Evropy v Rusku a přeje do dalších zahraničních akcí jen to nejlepší.
TTC Kostelec nad Orlicí
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Uko nče ní se zo ny
Měsíc říjen je tradičně měsícem, kdy již začínáme plánovat přípravy
„jak“ a „kdy“ zazimovat naše kurty, nicméně se ještě před úplným uzavřením kurtů hráči sejdou na pravidelném, posledním „ukončovacím“
turnaji sezony. Tímto turnajem je u nás vždy „Double End Cup“, který
se nyní konal 10. 10., a byl to již 6. ročník. Turnaje se účastnilo celkem
28 hráčů, rozdělených do dvou kategorií. V kategorii „čtyřhra – muži“
nakonec po velmi kvalitních a vyrovnaných výkonech, a to jak v základní skupině, tak i ve finálových vyřazovacích bojích zvítězila dvojice z Českého Meziříčí V. Kánský a J. Hlávko, která ve finále porazila naši
domácí dvojici J. Mára a M. Kašpar ml.. Na 3. místě skončila opočenská dvojice D. Bóna a V. Macek. Finále útěchy nakonec vyhrál D. Janša,
a A. Poláček, kteří porazili dvojici L. Michera a P. Kameník. V kategorii „čtyřhra – ženy“, která se letos hrála zcela výjimečně dvoukolově
a hráčky byly navíc losovány. Zvítězila J. Smutková a J. Roszlerová.
Na 2. místě se umístily I. Jaklová a K. Schejbalová a na 3. místě to byly
M. Kalousková a L. Altová. Všem zúčastněným patří veliký obdiv, a to
nejen za podané výkony, ale i za to, že v tomto chladném počasí zvládli vše bez jakéhokoli zranění.
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás zval také na náš turnaj „Franta
Cup“, který se tradičně konal na konci září a jehož podmínkou bylo,
že hrající dvojice musí mít součet věku minimálně 80 let. Tento ročník
bylo přihlášeno celkem 17 párů a po velmi krásných a mnohdy i těžkých bojích vyhrála hradecká dvojice J. Kopáček, D. Liskovský, která
ve finále porazila jičínsko-hradeckou dvojici M. Koritenský, Michajlík.
V boji o 3. místo zvítězila kostelecká dvojice M. Jakl, J. Hamm, která
porazila také kosteleckou dvojici J. Duchoň a P. Röszler.
Nyní nás na kurtech čeká již jen „zazimovací“ brigáda, kdy z celého
areálu uklidíme všechno používané nářadí, sklidíme sítě, empiry
a také reklamní bannery. Nakonec zatížíme umělé lajny, tak aby přečkaly celou zimu bez poškození, zhasneme, zamkneme a znovu otevřeme až po zimě.
Nakonec mi dovolte poděkovat M. Šutovi, který nám po celou sezonu zajišťoval catering na všech turnajích, které jsme pořádali, a jehož
„šutaburgery“ jsou vyhlášeny a naprosto neuvěřitelné. Velké díky patří
také našim novým správcům. J. Provazník a S. Forche, kteří k nám naskočili v průběhu rozjeté tenisové sezony a kterým se i přesto podařilo
zapadnout do celého dění velmi rychle, udrželi celý náš tenisový areál
v naprostém pořádku a chodu, za což jim patří opravdu veliké díky.
Vice informaci o veškerém dění na našich kurtech, výsledcích turnajů
a fotkách naleznete na webových stránkách www.tenis-kostelec.cz.
Za L. T. C., Zakouřil Martin, sportovní manažer

PŘEDSTAVENÍ
KULTURNÍCH PAMÁTEK
S ou s o š í s v . F l or i án a
Tuto kulturní památku najdete severovýchodně od náměstí před
hasičskou zbrojnicí v ulici Příkopy v Kostelci nad Orlicí. Je uměním
vrcholného baroka, datujeme ji k roku 1766. V roce 1992 byla socha
restaurována akademickým sochařem J. Víchem, Praha a I. Noskem,
Dvůr Králové n. L. a přemístěna z ulice Jirchářské, kde původně stála,
před hasičskou zbrojnici.
Kamenná plastika na podstavci obdélníkového půdorysu. Po stranách, na přečnívajících římsách, 2 sochy: vlevo – sv. Antoním Paduánský, vpravo – sv. Jan Křtitel (výškově i slohově neodpovídající). Sousoší
se sv. Floriánem, sv. Antonínem Paduánským a sv. Janem Křtitelem
dnes osazeno před požární zbrojnicí. Sokl segmentového půdorysu
stojí na stupni, na čelní ploše soklu kartuše, na bocích voluty s páskou.
Podstavec pod sv. Floriánem zvýšený se zrcadlem zdobeným dvěma
lístečky. Na zadní straně soklu nápis v jednoduché kartuši:
„LETA/A.1766/D.4 MAIE/GOHANES/LUNACEK/FUNDA/TOR“.
Dole kovová destička s nápisem:
„ZRESTAUROVÁNO / V R. 1991 PÉČÍ / OSINEK a MĚSTA KOSTELEC NAD
ORICÍ“.
Socha sv. Floriána v obvyklém tvaru římského zbrojnoše ulévajícího
hořící stavení mlýna, se džberem a praporcem. Socha sv. Antonína Paduánského – muž v mnišském rouchu s dítětem na ruce, stojí levou
nohou na knize. Socha sv. Jana Křtitele – světec s křížem s ovíjejícím se
hadem ukazuje pravou rukou na beránku u svých nohou.
Socha je dokladem úcty k oblíbenému světci – ochránci před ohněm.
-lfal-

Výzva
Úřad práce připomíná držitelům všech typů
průkazů TP, ZTP a ZTP/P, kteří si průkaz v letošním roce ještě nevyměnili, že je nutné tak
učinit nejpozději do 31. 12. 2015. Po tomto
datu nebude výměna průkazu možná. K výměně je nutné s sebou přinést 1 fotografii,
stávající průkaz a platný občanský průkaz.

Foto: Z. Fabiánek
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Město Kostelec nad Orlicí, Základní umělecká škola F. I. Tůmy a Farní úřad – děkanství Kostelec nad Orlicí
zvou na adventní jarmark – Vánoční uličku, která bude probíhat první adventní neděli.
Čeká na vás svařák, staročeské občerstvení, adventní jarmark, mikulášská show a rozsvícení vánoční výzdoby města.

X.

VÁNOČNÍ
ULIČKA

ADVENTNÍ
JARMARK

29. 11. (neděle)
Navštivte Kostelec nad Orlicí
o první adventní neděli
a určitě nebudete zklamáni.

10:30 – 18:00
ŘEMESLNÝ JARMARK
Jiráskovo náměstí. Ke koupi bude tradiční sortiment – perníčky, keramika,
sklo, dřevěné hračky, ručně malované sklo, barvený a zdobený textil, ale i netradiční zboží jako například ručně vyráběné korálky a náušnice ze dřeva,
bambusu, alpaky, ručně foukané repliky historického skla a mnoho dalších
řemeslných výrobků. Milovníci dobrého jídla a pití určitě ocení pečené staročeské trdelníky, medové perníčky, oříšky a sušené ovoce, sýry a horalské
oštěpky z Tater, valašské frgály, máslové koláčky, vlašské lokší se slanými
i sladkými náplněmi a medovinu. Návštěvníci budou moci zhlédnout vánoční aranžmá, ruční výrobu příborských oříšků, ukázku pečení valašských lokší (latek), ukázky ražby mincí, ruční tvoření vonných svící, točení keramiky
a drátkování.
14:00
KOSTELECKÝ BETLÉM
Slavnostní otevření výstavy v atriu městského úřadu, betlém bude vystaven
do 06. 01. 2016
15:00
RETRO VÝSTAVA HRAČEK
S čím si hráli naše rodiče, si můžete prohlédnout i vy. Zveme malé i velké
na výstavu hraček převážně československé výroby do informačního centra.
Výstava potrvá do 06. 01. 2016.
16:30 – 17:15
VÁNOČNÍ KONCERT
hudební skupina SONG v kostelíku J. A. Komenského
17:30
ADVENTNÍ KONCERT
Adventními zpěvy dětí z dětského pěveckého sboru Kvítek a Tůmy při Základní umělecké škole F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí rozezní chrám sv. Jiří.
18:15
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Palackého náměstí
18:30 –19:15
KRAMPUS SHOW
Zveme děti s rodiči, babičkami a dědečky na Mikulášskou nadílku na Palackého náměstí.

Město Kostelec nad Orlicí a Svaz postižených civilizačními chorobami z. s
ZO Kostelec nad Orlicí pořádají ve SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí

VÁNOČNÍ JARMARK
02. – 04. 12. 2015
02. 12. 14:00 – 17:00 hodin
03. 12. 08:00 – 17:00 hodin
04. 12. 08:00 – 16:00 hodin
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Vá žíme s i s v é h o tě la?
Dokážeme to? Ničíme si naši tělesnou
schránku zcela vědomě? Určitě ano.
Alespoň někteří z nás. A právě na toto
byl zaměřen preventivní program určený pro žáky 8. A ZŠ Gutha-Jarkovského
v Kostelci nad Orlicí, který se uskutečnil
v úterý 20. 10. 2015. Program byl spolufinancován z prostředků KHK.
Osmáci se s lektorem Mgr. Vítem Pospíšilem setkali již poněkolikáté. Tentokrát se veškeré aktivity a hry točily kolem závislostí člověka
na alkoholu, nikotinu, drogách, PC.
Vím, co už je závislost a co ještě ne? Dokážu s ní bojovat? Do jaké míry
jsem závislý? Umím se svěřit se svým problémem? Co je pro mě v životě důležité? Na tyto i další otázky hledali žáci společně s lektorem
odpovědi.
V závěru programu si děti navzájem posílaly vzkazy a přání, které měly
adresáta potěšit.

Zlatá kaplička a le tadla
– jde to k so bě?
Jde. Ve středu 14. října 2015
vyrazili žáci 8. A a 8. B ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci
nad Orlicí na exkurzi do Prahy. Na jejím programu byla
prohlídka Letiště Václava
Havla a také návštěva významné budovy Národního
divadla.
Jako první bylo naplánované
letiště, kde jsme viděli zajímavé prostory Terminálu 3. Měli jsme možnost být na startovací ploše
a dokonce sledovat vzlety letadel, ale i jejich přílety. Dozvěděli jsme
se spoustu důležitých informací o provozu tohoto našeho největšího
letiště.
Po poledni jsme navštívili historickou budovu Národního divadla.
Prohlédli jsme si hlediště, honosný lustr, malovaný strop a známou
překrásnou oponu od Vojtěcha Hynaise. Viděli jsme také základní kameny a zmenšené modely divadla. Dostali jsme se na terasu, kde byly
obrovské sochy, známé trigy a pěkný výhled na hlavní město. Národní
divadlo bylo fantastické.
Při zpáteční cestě jsem hodnotil celý den a musel jsem uznat, že i přes
nepřízeň počasí se exkurze musela líbit zvláště těm, kteří na letišti ani
v Národním divadle nikdy předtím nebyli. Děkujeme!
Foto: archiv ZŠ
Kryštof Klaus, žák 8.B

ZUŠ F. I. TŮMY
Základní umělecká škola F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17
Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41
tel.: 494 321 357, 773 781 164
e-mail: zus.kostelec@centrum.cz
www.zus-kostelec.cz
Foto: archiv ZŠ
PaedDr. Eva Voborníková, třídní učitelka 8.A

Arch e o l o g o v é p o let ec h
v K ost e l c i n a c i h elně

26. 11. v 17:00 Žákovský koncert v sále ZUŠ
Tematická výstava prací žáků výtvarného oboru s názvem V přírodě ve vestibulu MěU v Kostelci nad Orlicí.

Průzkum v Kostelci nad Orlicí zaměstnával archeology z Muzea
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou téměř po celý zářijový týden,
ale povedly se jim další zajímavé
nálezy. Našli pravěké sídliště kultury popelnicových polí. Pracovalo
se na cihelně a po provedené skrývce zeminy před těžbou další hlíny
na výrobu cihel byly nalezeny patky domů ve východních Čechách
všudy přítomné kultury popelnicových polí. Tyto kůlové jamky nám
vyznačují čtvercové půdorysy, kterých bylo objeveno několik o rozměrech 2,5 metru na 2,5 metru. Jamky jsou v průměru kolem 40 cm
a jejich hloubka se nám dochovala v průměru 20 cm, tak, jak mně
na místě sdělila archeoložka Martina Beková. Šlo pravděpodobně
o obydlí s nějakými přístřešky. Na tomto sídlišti nějakou seperaci odpadu neřešili. Zašlapávali co již nepotřebovali do země, tam, kde to
právě odpadlo a kulturní vrstva se nám vytváří vlastně po desetiletí
fungování tohoto sídliště a nachází se v ní to, co naši předci odhodili.

Jana Polnická

Foto: L. Faltysová
- lfal -
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Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, 725 099 614, e-mail: zpravodaj@muko.cz.
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VEŘEJNÝ INTERNET
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Přihlášení
1) VYHLEDAT wifi INDIGO FREE na náměstí
2) PŘIPOJTE se (podle vašeho zařízení),
budete přesměrováni do prohlížeče na
3) ÚVODNÍ obrazovku, (OBRÁZEK VLEVO)
která umožní bezplatné připojení na hotspot a internet.
STISKNĚTE výrazné ŽLUTÉ tlačítko: (na obrázku vlevo)
INTERNET FREE NA DOBU 30 MINUT ZDARMA ZDE
4) Chvíli VYČKEJTE, proběhne přihlášení
a budete přesměrováni na
5) ROZCESTNÍK.
Z něj můžete jedním kliknutím přejít
na nejoblíbenější stránky:
•
Město Kostelec nad Orlicí
•
IndiGO group
•
Informační centrum
•
MHD Kostelec nad Orlicí
•
Mapový portál Kostelec nad Orlicí
•
Jízdní řády
…nebo se vydejte kamkoliv jinam :-)

Vážené dámy i pánové
TÝM Z PAŘÍŽSKÉ ULICE V PRAZE JE TU PRO VÁS
Spojení krásy, zdraví a relaxace v salonu Vali v Kostelci nad Orlicí
Nyní exklusivně jen pro Vás:
2D efekt zahrnující dohromady kosmetiku a lymfatickou
masáž nohou, rukou a čínskou bodovou reflexní masáž
plosek nohou.
3D efekt, který zahrnuje 2D efekt, navíc s manikúrou a
pedikúrou.
Přijíždíme za Vámi každých 14 dní v pátek a v sobotu.
Přivážíme vám spoustu novinek a trendů moderní
kosmetiky a relaxace.
Nabízíme Vám bezkonkurenční péči za bezkonkurenční
ceny.
Těšíme se na vás,
tým Vlasty Libotovské

Objednávky na: 731 515 575 / inforecepce@gmail.com
Adresa salonu: Vali, Čermákova 931, Kostelec nad Orlicí

“Byl to pro mne úžasný zážitek”
říká moderátorka Gábina Partyšová

10% sleva při 1. návštěvě

