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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE

2014
Novoroční
ohňostroj
1. ledna 2014 z veme všechny na novoroční ohňostroj s hudbou,
který se bude konat na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí od 18:00 hodin.

Vážení čtenáři kosteleckého zpravodaje, přejeme vám klidné prožití svátků vánočních, v kruhu svých nejbližších a pevné zdraví v roce 2014. Dovolte nám popřát zpravodaji Orlice mnoho spokojených čtenářů,
pravidelných dopisovatelů a nové inspirace, které ještě více pozvednou náš měsíčník. Nový rok, do kterého společně vstoupíme, bude podle čínského horoskopu ve znamení koně, a tak přejeme vám všem, aby
vaše cíle a splněná přání byly stejně ušlechtilé jako toto překrásné zvíře provázející lidstvo od nepaměti.
Vaše redakční rada

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 25.11.2013
schvaluje
 pořadníky na přidělení bytů č. 15/1453,
10/1453, 8/1044 a 5/1459 v Kostelci
nad Orlicí dle přílohy
 mandátní smlouvu na akci „TDI a koordinátor BOZP na akci: Rekonstrukce
objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“ se společností
IRBOS s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Čestice 115
 plnou moc k zajištění výkonu činnosti
TDI a k výkonu činnosti koordinátora
BOZP na akci „Rekonstrukce objektu
bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad
Orlicí na archiv“ pro společnost IRBOS
s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Čestice 115
 smlouvu o dílo na zabezpečení prohrnování místních komunikací města
Kostelce nad Orlicí v místních částech
Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry
v zimním období 2013-2014 s firmou
ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Přestavlky 39
 odměny ředitelů škol a školských zařízení Kostelec nad Orlicí dle přílohy
 jako zřizovatel příspěvkové organizace
návrh odpisového plánu na rok 2014
předložený Základní uměleckou školou
F.I. Tůmy, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17
 plán zimní údržby místních komunikací v Kostelci nad Orlicí na zimní období
2013-2014 dle předloženého návrhu
 dohodu o ukončení nájmu nebytových
prostor v čp. 1458 v ulici Rudé armády,














517 41 Kostelec nad Orlicí s Technickými službami Kostelec nad Orlicí s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé
armády 1458 ke dni 30. 11. 2013
rozšířený ceník víceúčelového sportoviště s účinností od 26. 11. 2013 dle
navržené předlohy
smlouvu o dílo č. 11/04/2013 na zametání komunikací a zpevněných ploch
v katastrálním územní města Kostelec
nad Orlicí se společností KENVI CZ s.r.o.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Tutleky 90
smlouvu o spolupráci a reklamě se společností PANAS, spol. s r.o., se sídlem
198 00 Praha 14, Jordánská 978
smlouvu o spolupráci a reklamě se
společností Solar Rentiers cz s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 1205
smlouvu o spolupráci a reklamě se
společností MADOS MT s.r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 01. 01.
2014 se společností MADOS MT s.r.o.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Lupenice 51
darovací smlouvu o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 7.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 01. 01.
2014 s ﬁrmou Josef Kopecký, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, K Tabulkám
1431
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 01. 01.

2014 se společností DOSTAV s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé
armády 1513
 poskytnutí
finančního
příspěvku
ve výši 2.000 Kč Sportovnímu klubu orientačního běhu Kostelec nad Orlicí, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova
548 na 26. ročník tradičního Silvestrovského běhu
 rámcovou smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy
venkova (KPOV) pro rok 2013 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
 smlouvu o převedení zakladatelské
funkce Dobrovolného svazku obcí Poorlicko, se sídlem 517 22 Albrechtice
nad Orlicí, Na Výsluní 275 nabyvatelům
Městu Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého
38 a Dobrovolnému svazku obcí Orlice,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Palackého 38
souhlasí
 s náležitostmi plánovací smlouvy
na vybudování infrastruktury pokračování ulice Sadová
bere na vědomí
 uzavření Mateřské školy Mánesova,
Kostelec nad Orlicí a Mateřské školy
Krupkova, Kostelec nad Orlicí v období
od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013 z důvodu vánočních prázdnin
výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

ZPRÁVY TAJEMNÍKA
Vážení občané,
za několik málo okamžiků bude rok 2013 již vzpomínkou. Pro některé z Vás vzpomínkou, která možná
ovlivnila celý Váš život, pro někoho bod zlomu, pro
jiného zase třeba jen fádní období. Nepochybné
však je, že uplynul další rok a my ho možná budeme
brzy hodnotit, přemítat nad ním a nad kroky, které
jsme činili ve vidinách, že nám bude lépe, neboť neznám nikoho, kdo by zcela úmyslně postupoval tak,
aby mu bylo hůř. To jen naše kroky mohly občas sejít z cesty, nicméně
kdo z nás může říct, že právě ona cesta nebyla zrovna tou špatnou. Vše
nakonec jako vždy ukáže čas. A v tom je vlastně ukryto i moje přání
Vám do přicházejícího roku 2014. Naučme se ve všem špatném, co se
nám přihodí, když už se přihodit má, naleznout alespoň semínko toho

pozitivního, naučme se jej zužitkovat tak, aby z něho vyrostlo neotřesitelné pozitivní, protože to nám poté vydrží mnohem déle. Právě díky oné špatné zkušenosti. Nežijeme v nebi a štěstí zde má svoji
cenu a vězte, že ani ti, jimž u kolébky stály zkorumpované sudičky,
nejsou šťastni automaticky, byť mají vše, na co pomyslí. Možná trochu absurdně je tomu právě naopak. Proto Vám přeji, aby Vás v roce
2014 štěstí jen provázelo, abyste neklesali na mysli a neoddali se velmi chytré závisti, která vždy a za všech okolností svede na scestí, skutečné scestí. Přeji Vám hodně síly, vůle a odhodlání, přeji Vám, abyste
dokázali odpouštět a neměňte oko za oko a již vůbec ne zub za zub
a možná tam na Vás právě čeká … štěstí.
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA
tajemník MěÚ
hlidanideti.kostelecno.cz; kosteleckytajemnik.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou v lednu 2014
ORDINAČNÍ HODINY: SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 08:00 – 12:00 HOD.
datum služby
rok 2014

jméno lékaře

01. 01. 2014

MUDr. Skřičková Zdena

04. 01. 2014

MUDr. Stejskalová Věra

05. 01. 2014

MUDr. Sudová Simona

adresa ordinace
Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566,
Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

telefon
494 515 695
602 514 715
494 371 031

V elik é p o děk o v án í
Veliké poděkování patří Jiřímu Bartošovi ml., Elišce
Uchytilové a SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí za pořádání veřejné Vánoční sbírky pro Psí domov Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Také moc děkujeme
všem lidem, kteří našim chlupáčkům přinesli granule, masové konzervy, pamlsky, deky, vitamíny......
Jsme za vaši pomoc velice vděční, chlupáčci budou
mít i díky Vám všem krásné Vánoce. Do Psího domova bylo odvezeno
180 kg granulí, 70 masových konzerv, veliké množství pamlsků, piškotů, vitamínů, pelíšků a dalších, pro nás moc potřebných věcí. Kasička
na dobrovolné finanční dary se také krásně naplnila. Také děkujeme
Milanovi Ehlovi za pomoc s odvozem . Ještě jednou veliké DÍKY VÁM
VŠEM!!! Rádi bychom Vás ještě pozvali na veřejné Vánoční venčení
v sobotu 21. 12. 2013.

v bytě či domě a čemu předcházet, aby například nevznikl požár nebo
jiná nebezpečná událost, obšírně a velice důsledně vysvětlil profesionální hasič, kostelecký rodák Bedřich Jasník.
Oběma lektorům patří poděkování .Příslib, že další pokračování besedy i nadále roce zajistí, je pro nás jen další možností, jak zvýšit informovanost členů klubu a veřejnosti.
Na úterý 14. ledna ve 14,00 je naplánována v prostorách klubu,
ve společenské místnosti, beseda se starostou našeho města Ing.Jiřím
Bartošem. Dalšími hosty budou pracovnice odboru sociálních věcí vedoucí Bc. Eva Marková a Běla Kovaříčková.
Jistě bude přínosné zahájit nový rok právě setkáním na téma: „JAKÝ
BUDE ROK 2014 V NAŠEM MĚSTĚ ….. a co nového přinese zejména
v oblasti sociálních služeb.“
Srdečně zveme nejen členy klubu,ale i zájemce z řad veřejnosti.
Informace na závěr pro ty, kdo nevědí, kde klub sídlí. Najdete nás hned
vedle kostela sv. Jiří, v růžové budově v přízemí, tedy téměř v centru
města.
Za výbor klubu MN

Dů le žité upo zo rně ní
Upozorňujeme všechny členy Klubu seniorů POHODA i další zájemce o členství, že v průběhu ledna – února lze uhradit členský příspěvek každé úterý od 13,00 do 16,00 hodin, a to v prostorách klubu.
V březnu, podle svých obvodů, Vás navštíví členky výboru klubu
a jejich prostřednictvím lze příspěvek zaplatit. Výše příspěvku na rok
2014 je 50 Kč.
O všech akcích klubu Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím městského zpravodaje i rozhlasu, ve vývěsní skříňce u železářství
U Jahodů a také na pravidelných setkáních každé úterý v klubu.
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že využijete možností zúčastnit
se některé z plánovaných akcí včetně oblíbených zájezdů a pravidelných setkání v klubu.
MN

KLUB SENIORŮ POHODA

Adve n t n í v ý l e t k lu b u s en i orů
Věřte, že se rádi podělíme o dojmy z výletu, který na začátku adventu
v minulém roce absolvovalo 43 „účastníků zájezdu“. Vyšlo počasí, což
bylo zárukou, že nálada bude dobrá a samozřejmě, že byla. Měli jsme
opravdu štěstí na příjemné a vstřícné jednání ve všech „zařízeních“,
která jsme navštívili. To jen úvodem.
Absolvovali jsme přes 200 km jízdy po východních Čechách, navštívili
skanzen v Krňovicích, Perníkové hejtmanství v Ráby a Třebechovické
muzeum betlémů. Byl předvánoční čas, na každém kroku znamení blížících se Vánoc …a jen příjemné zážitky. Doporučujeme Vám návštěvu
skanzenu v Krňovicích, ojedinělém muzeu tohoto typu v našem kraji.
www.krnovice.cz Historické stavby, dobové vybavení, technika, skvělý
a zasvěcený výklad paní I.Zárubové a nechyběla ani možnost si zakoupit třeba křížaly nebo drobný suvenýr.
V Ráby pod Kunětickou horou na nás už čekala fešná „baba“ z Perníkové chaloupky, poutavé vyprávění pana ředitel Šorma a hlavně, vánočně vyzdobené a voňavé prostředí. Rozhodně nenadchlo jen děti,
které třeba přijely z Prahy a byly na prohlídce Muzea perníku těsně
před námi. Doporučujeme návštěvu s celou rodinkou, a to v kteroukoliv roční dobu. www.pernikova-chaloupka.cz
Na závěr nás čekalo opravdu milé překvapení, když jsme zavítali
do nově zrekonstruovaného muzea v Třebechovicích pod Orebem.
Prostředí, expozice, služby, to opravdu musíte vidět. Vše na úrovni
včetně nově otevřeného informačního střediska.Nelze vůbec srovnávat s tím, co bylo muzeem před zářím 2013, kdy po rekonstrukci
muzeum otevřeli. Pro návštěvníky skutečná lahůdka.www.betlem,cz
Jsme rádi, že vám díky našemu „poznávacímu“výletu můžeme vřele
doporučit k návštěvě místa nedaleko od našeho města. Pokud jste
tam také v předvánočním čase byli, určitě s naším doporučením budete souhlasit a pokud to ještě neznáte, zavítejte do Krňovic, Ráby
nebo Třebechovic, rozhodně nebudete litovat.

Tyršova 880 494 323 878
Kostelec nad Orlicí

v Janeček elektra
■

■

KATALOGY na léto 2014 – přijďte si pro vý sk ZDARMA.
AKCE pro rodiny – až dvě dě do 18 let pobyt ZDARMA.
VÁNOČNÍ dárkové POUKÁZKY v libovolné hodnotě.
AKCE každý adventní víkend – zastavte se u nás !!

Klikněte na www.eurocentrum.cz

T ýká s e t o n á s v š ec h
Nový cyklus, který po celý letošní rok bude uváděn v klubu, byl odstartován již koncem listopadu minulého roku. Velice zajímavou besedu se zástupci pracoviště prevence územního odboru Hasičského
záchranného sboru Rychnov nad Kněžnou na téma: „Nebezpečná místa a události v bytě, domě a jeho okolí“ tak sledovali s opravdovým
zájmem všichni účastnici.
Z pracoviště prevence OO a KŘ územního odboru Hasičské záchranné
služby, se tak dostaly informace přímo „šité“ na míru našeho města.
Uvedl je nprap.Michal Fryč a za použití techniky měli možnost diváci
sledovat připravená opatření např. v době povodní atd. Jak se chovat
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

C ena K r á l o v é h r ad ec k éh o k r aj e
CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH PUTUJE I DO KOSTELCE NAD ORLICÍ
Dne 20. 11. 2013
proběhlo v sále krajského zastupitelstva
slavnostní vyhlášení
výsledků letošního
ročníku Ceny Královéhradeckého
kraje za přínos v sociálních
službách.
Čestné plakety převzali z rukou hejtmana pana Lubomíra
France a dalších vrcholných představitelů kraje noví nositelé ocenění
za práci v sociálních službách a rozvoj této oblasti. Ti vzešli z jedenadvaceti nominovaných a vybráni byli hlasováním veřejnosti a taktéž
výběrem odborných komisí.
V kategorii Osobnost sociální oblasti získala ocenění a největší počet
hlasů od veřejnosti obdržela paní Pavlína Blažková, zástupkyně vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí.

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
Otevírací doba:
ŘÍJEN - KVĚTEN:
Po – Pá: 8:00 – 16:00
So – Ne: zavřeno
Od června do srpna letošního roku byla ve vestibulu informačního
centra k vidění výstava černobílých fotografií Kostelce nad Orlicí zachycující město v letech 1960 – 1988. V červenci byl vydán soubor 16
historických pohlednic města, který ještě zvýšil zájem o tyto dobové
fotografie.
A na co se můžete těšit teď? Nyní jsme pro Vás připravili stolní kalendář "Kostelec nad Orlicí v historických fotografiích". Kalendář můžete zakoupit za 110 Kč v našem informačním centru. Tímto děkujeme
všem sběratelů, kteří poskytli fotografie ze svých soukromých sbírek.
Kalendář doporučujeme jako vhodný vánoční dárek.

P od ěk o v á n í
Moc ráda bych touto cestou poděkovala za ocenění, kterého se
mi dostalo dne 20. 11. 2013, kdy jsem převzala Cenu Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách v kategorii Osobnost sociální oblasti. Velice si tohoto uznání vážím, ale daleko
více pro mne znamená, že jsem jej získala díky Vašim hlasům,
které jste do anketního hlasování poslali. Vnímám je jako poděkování, podporu a motivaci pro další práci v sociálních službách.
Ještě jednou Vám děkuji.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Pavlína Blažková, zástupce vedoucí pečovatelské služby

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Krásné
Vánoce
a vše
dobré
Šťastný
nový
rok
vplný
novém
roce 2014 zdraví
pohody,

a spokojenosti Vám přejí

pĜejí hasiþi Kostelec nad Orlicí

HASIČI KOSTELEC NAD ORLICÍ

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

Novinky!
Rozšířený provoz knihovny
Od září 2013 rozšiřujeme provoz knihovny.
Čtenářům k službám jsme ve výpůjční dny i od 11:00 do 12:00 hodin.

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po
St
Čt

Po
St
Pá

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

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

Cesta knih ze skladu do půjčovny
Od listopadu 2013 mají čtenáři možnost půjčit si ve volném výběru
knihy ze skladu.
Dioptrické brýle v půjčovně
Pro ty čtenáře, kteří nosí brýle nablízko a nebudou je mít při sobě,
máme v půjčovně brýle k zapůjčení.
Zámek na kolo
Prosíme čtenáře, aby si svá kola, koloběžky ukládali do stojanů na kola.
V prostorách knihovny tím blokují přístup na WC a k výtahu. Kdo si zapomene svůj zámek na uzamčení kola doma, může si ho půjčit u obsluhujícího knihovníka v půjčovně pro dospělé i dětské čtenáře.
Igelitové tašky na knihy
Čtenáři, na vypůjčené knihy si u nás za 4,- Kč můžete zakoupit igelitovou tašku. Neradi vidíme, když knihy moknou a vrací se nám zpět
zvlněné a poškozené.
Elektronická čtečka
Knihovna vlastní elektronickou čtečku. Od září 2013 ji půjčujeme
všem našim čtenářům na jeden měsíc. Záloha za půjčení činí 500,- Kč.
Pozvánka na výstavu
Výstavu akademického malíře Vladimíra Hanuše KRAJINY A NĚKOLIK
ANDĚLŮ si můžete prohlédnout ve výpůjční době knihovny do konce
ledna 2014.
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VLADIMÍR HANUŠ
je malíř-básník. Podle
názvů obrazů se dá vyčíst nálada, jakýsi další
rozměr malby: V poslední hodině zrůžoví nebo
Pole zlátne ke žním.
Hanušovy barvy vnímáme jako světlo a jasnou
vitální sílu. Čáry a vřetena jsou osamělé oblaky,
výboje, jiskření, plazmatické víry, fontánky a kroužení v zahradě, zrcadlení nebo kosmické
mapy. Malba je u Hanuše přístupem ke krajině. Je viděním, zážitkem
vidění. Můžeme mluvit o krajině krajin, zahradě zahrad. Rodný kraj
není jen určitá rozloha, ale také něco jako hmota. V té hmotě je cítit
geologické podloží, přítomnost vody, druh stromů, směry větru, sucho, světlušky nebo zpěvní ptáci. Hanušova krajina je zároveň zátiší.
A také geometrie. Ale jen ta geometrie, která je zajímavá pro hudbu,
pro zvuk, vznáší se v prostoru jako dlouhé tóny a ještě delší pomlky.
Zdrojem pro vidění krajin byla zkušenost letu, skutečného na větroni, počítačové simulace i létání ve snu. Když se díváme na obrazy
Vladimíra Hanuše, jakoby prolétáváme krajinou. Levitujeme krystalicky čistým vzduchem, díváme se na zem jako z kouzelného barevného koberce.
Není to výstava čistě vánoční, jak by mohli andělé možná napovídat. Obrací se za celým ročním cyklem. Kruhové tvary vypovídají
o tom, jak se otevírá a uzavírá rok v přírodě, což my, kteří trávíme
dny ve městech, už moc necítíme. Obrazy s anděly jsou téměř vždycky Navštívení, přilétají ze středověkých obrazů a pergamenů, nejspíš
jen na chvíli, aby pohladili kočku, poklonili se dámě nebo ochutnali hrušku. Ne náhodou připomínají Hanušovy obrazy i jejich názvy
jasnost a poetičnost veršů Jana Skácela. Zvláště tu báseň, kde mezi
dvěma topoly anděl se vznáší a v letu dospává. A v trhlinách spánku
zpívá. V Hanušových obrazech vycítíme podobný dotek melancholie
a smutek nad tím, že dobré věci v sobě obsahují svůj vlastní konec.
Že svět se mění.
Vladimír Hanuš studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Františka Hodonského a Karla Malicha, žije v Debřeci v Orlických horách. Pro svou práci používá převážně akrylové barvy, kterými
maluje na plátno, nebo na rozměrné papíry. Jindy ale vznikají i objekty, nebo básně. Dílo Vladimíra Hanuše je to nejzajímavější, co se
v tomto koutě východních Čech v umění děje. V Městské knihovně
v Kostelci nad Orlicí můžete Hanušovy krajiny a anděly vidět do konce
ledna 2014.
Martina Vítková

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor
Bohoslužby v kostele sv. Jiří
Vánoční období:
24. 12. 2013 Štědrý den 24:00 hodin
25. 12. 2013 Slavnost narození Páně 09:30 hodin
27. 12. 2013 Svátek sv.Jana apoštola a evangelisty
17:00 hodin (žehnání vína)
29. 12. 2013 Svátek Svaté rodiny 09:30 hodin (žehnání manželů)
31. 12. 2013 Poděkování a prosba o pomoc do nového roku
17:00 hodin
01. 01. 2014 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Chrámový sbor sólisté a hudebníci přednesou
„Pastířskou mši koledovou“ od Josefa Bartka
24. 12. 2013 24:00 hodin a 25. 12. 2013 9:30 hodin
Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka - administrátorka Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16,
tel. 494 534 854, nebo 739 071 416, e- mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby v prosinci a lednu 2013:
Vánoční bohoslužby: středa 25. 12. (Boží hod vánoční) v 08:30 hodin
Předvánoční biblická hodina (v klubu seniorů): čtvrtek 19. 12.
v 16:00 hodin
05. 01. v 08:30 hodin
19. 01. v 08:30 hodin
Biblická hodina (v klubu seniorů): čtvrtek 16. 01. v 16:00 hodin
Další informace na vývěsce u sboru.
Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 9:45 v kostele J. A. Komenského.
Tel.: 739 702 567;
email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.
25. 12. /3. Adventní neděle/ - 09:45 hodin Bohoslužba s večeří páně
05. 01. 2013 – 09:45 hodin Bohoslužba s večeří páně
Teple se oblečte a přijďte mezi nás.
Další informace na vývěsce u sboru

NEUNIKLO NÁM
Váno ční jarmark - o hlé dnutí
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432Kč + střih 160Kč
460Kč + střih 160Kč
379Kč + střih 160Kč
80Kč, důchodci 50Kč

PŘI KAŽDÉ TŘETÍ NÁVŠTĚVĚ DÁMSKÝ STŘIH ZDARMA
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Od 3. do 5. prosince pořádal Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Kostelec nad Orlicí a Odbor sociálních věcí již tradiční Vánoční
jarmark ve SK Rabštejn.
O skvělou atmosféru, originální výrobky a prezentaci svých zařízení se
postarali poskytovatelé sociálních služeb – Ústav sociální péče Kvasiny, Ústav sociální péče pro mládež Domečky a OS ORION z Rychnova
nad Kněžnou, Centrum denních služeb – Domovinka z Kostelce nad
Orlicí, o. p. s. Šťastný domov Líšnice, Domov důchodců Albrechtice
nad Orlicí, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí, občanské sdružení
CEMA Žamberk a občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených.
Všechny vystavovatele spojuje jediné, a to je péče o seniory a osoby
se zdravotním postižením, kterým se snaží ulehčit a zpříjemnit život
ve svých zařízeních nebo při domácí péči. Výrobky, které s klienty
vyrábí v rámci terapie či chráněných dílen, jsou opravdu originální
a nejednomu návštěvníkovi jarmarku budou jistě zpříjemňovat čas
vánoční.
Na otázku proč se této akce účastní, to vystihli za nás všechny zástupci
Domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí: „… v první řadě to pro nás
znamená to, že si lidé kolem nás uvědomí, že i starší a nemocní lidé se
dokáží radovat z maličkostí, které vyrobí pro radost a potěšení jiných.“
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SK RABŠTEJN

Aktuáln ě z Rabšte jna

Přestože zisk z prodeje výrobků nepokryje náklady na jejich zhotovení, děkuji všem, že přijali nabídku a prezentovali na jarmarku své služby a zařízení. Vám, kteří jste si našli chvilku a přišli svojí přítomností
či nákupem dárečků podpořit práci poskytovatelů sociálních služeb
a jejich klientů, děkuji a přeji klidné vánoční svátky.
Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí

P od ěk o v á n í
Chtěla bych poděkovat panu Liborovi Kouckému, dobrovolnému hasiči, za účinnou pomoc při záchraně psa, který mi spadl
do nechráněné šachty s vodním uzávěrem u zahrádek na Morávce. Je velmi příjemné vědět, že máme ve své blízkosti lidi, na které
se můžeme v době nouze obrátit. Přeji všem lidem dobré vůle vše
nejlepší v novém roce.
Majitelka psa Věra Žižková

„ V íč k o k v íčk u p r o Mi šič k u “
Chtěli bychom poděkovat všem studentům z Obchodní akademie
T.G.M. z Kostelce nad Orlicí, že se podařilo nasbírat pro Michalku
177 kg víček. Moc si toho vážíme a je to pro nás velká pomoc a morální
opora, že jste si na Michalku vzpomněli. Věříme, že díky Vám všem,
najdeme společně cestu, jak Míše její nelehký osud změnit k lepšímu.

- Děkujeme všem návštěvníkům kulturního domu Rabštejn za přízeň
v roce 2013. Jen pro ilustraci uvádíme, že v loňském roce Sdružený
klub Rabštejn zaznamenal 20 500 návštěvníků. Přejeme Vám všem do
nového roku 2014 mnoho pevného zdraví, štěstí a příjemných kulturních zážitků v roce 2014!
- TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Pozor – z technických důvodů došlo
ke změně termínu. Komponovaný pořad „Jaroslav Ježek a svět jazzu“
v podání předních pražských symfoniků proběhne 3. ledna v 19 hodin. Koncert je součástí divadelního abonmá.
- Adventní neděle – v letošním roce jsme založili novou tradici. Každou prosincovou neděli byly postupně zapalovány adventní svíce
s našimi hosty při těchto akcích:
o první svíci zapálil dne 01. 12. pan farář P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík Opraem na koncertu pěveckého sboru GEMA.
o Druhou svíci zapálil 08. 12. taneční mistr Mgr. Josef Solár na Věnečku tanečního kurzu
o Zapálení třetí svíce se ujali Václav Hybš s Pavlínou Filipovskou a
Karlem Štědrým na Vánočním koncertu.
o Poslední adventní neděle 22. 12. a zapálení čtvrté svíce patří místní ZUŠ při baletním vystoupení Čert a Káča.
- Připravujeme Taneční pro dospělé (úroveň základní a pokročilá)
Aktuálně na Rabštejně v prodeji vstupenky:
03. 01. JAROSLAV JEŽEK A SVĚT JAZZU – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
vstupné: předprodej 80 Kč/ 120 Kč na místě (pozor změna termínu!!!)
15. 01. JIŘÍ ČERNÝ – BOB DYLAN
vstupné: 70 Kč
22. 01. ZDENĚK TROŠKA – ZÁBAVNÝ POŘAD
přesun na 07. 05. 2014,
vstupné: předprodej 150 Kč/ 190 Kč na místě
25. 01. NOC V OBOROHU, vstupné: 150 Kč
21. 02. DIVADLO – Komedie – DVA NA KANAPI
SophiaArt Praha Praha (Světlana Nálepková, Martin Kavan,…)
vstupné: předprodej 190 Kč/230Kč na místě

Tane ční na Rabšte jně

Děkujeme rodiče Michalky

www.facebook.com/michalka.zahradnikova

O první zasněžené sobotě letošní zimy proběhlo úspěšné zakončení
Základního kurzu společenského tance a chování pro mládež – Věneček. Absolventi zahájili Věneček krásným nástupem a předtančením
před zaplněnou Sokolovnou. Třicetpět párů předvedlo svým nejbližším, co se ve dvanácti lekcích tanečních naučili, ale hlavně si celý večer sami nádherně užili v rytmu tance.
Děkujeme květinářství Pomněnka za uvázání krásné kytice pro taneční mistry – manžele Solárovy.
Připomínáme, že zápis pro Základní kurs společenského tance a chování pro mládež Podzim 2014 se bude konat koncem února na Rabštejně.
Sdružený Klub Rabštejn připravuje na únor taneční pro dospělé –
základní kurz a pokročilá úroveň (bronzová). Více bližších informací
naleznete na www.skrabstejn.cz.

J iří Č e rný – Bo b Dylan
O Jiřím Černém by šlo napsat dlouhý článek. Pro ty, kdo jej neznají
(a myslím, že jich je pomálu) připomenu jen několik informací.
Jiří Černý vystudoval žurnalistiku na Filosofické fakultě Karlovy University v Praze. Po studiích působil jako redaktor kulturní rubriky
Mladého světa, hudební publicista, pedagog a šéfredaktor časopisu
Rock&Pop.
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Hlavním těžištěm publicistické
tvorby Jiřího Černého je rock
a moderní populární hudba.
Proslulé jsou jeho pořady v Českém rozhlase – Houpačka, Mikrofórum a v poslední době Klub
osamělých srdcí seržanta Pepře.
Do Kostelce zavítá s monotematickým pořadem věnovaným
americkému písničkáři, který
výrazně ovlivňuje kulturu a populární hudbu po několik desetiletí – Bobu Dylanovi. Tento výrazný hudebník, skladatel a básník je
osobností, která by vydala na 10 takových pořadů.
Něco se dozvědět o Bobu Dylanovi z úst nejpovolanějších přijďte ve středu 15. ledna v 19 hodin. Vstupné 70 Kč.

2 5. n a r o z e n i n y O b or oh u
Na oslavě NOC V OBOROHU, která proběhne již tradičně v kosteleckém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí, vystoupí vedle oslavenců
František Černý s Michaelem Vašíčkem z Čechomoru a filharmonici
z Pardubic se smyčcovým tělesem Corvus Quartet.
Program otevře Oboroh s průřezem tvorby čtvrtstoletí kapely, následně František s Michaelem zahrají v komorní úpravě písničky Čechomoru a k tomu několik dalších vlastních a převzatých oblíbených songů.
Jako kontrast večera vystoupí Corvus Quartet a představí v úpravě
pro klasické smyčcové kvarteto skladby Pink Floyd, Deep Purple, Erica
Claptona, Beatles a Led Zeppelin.
Na závěr večera se vrátí na pódium odnož Oborohu Fork s písněmi
Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Boba Dylana a Jimiho
Hendrixe.
Nenechte si ujít hudebně barevný večer se sklenkou vína či piva.
Folkrocková Noc v Oboru začne 25. ledna 2014 ve 20.00 hodin na Rabštejně. Vstupné 150 Kč.

PEDIKURA
R ežis é r Z d e něk Tr ošk a v K os t elci
Asi jste z médií již doslechli, že režisér Zdeněk Troška strávil téměř tři
týdny v nemocnici ve vážném stavu a čeká ho rekonvalescence. Z tohoto důvodu se přesouvá původně plánovaný zábavný večer z 22.
ledna na 7. května 2014.
Jméno Zdeňka Trošky není
pro české filmové diváky
neznámým pojmem. Je to
režisér, který dokáže natočit snímky, které nemá
v lásce většina kritiků a o to
víc však jsou oblíbeny diváky ☺. Kromě režiséra to
je však osoba, která dokáže
neuvěřitelně chytlavě a vesele vyprávět o svých zážitcích z natáčení.
Připravte si bránice!
Pro přehlednost uvádíme, že dalším představením v rámci letošní divadelní sezóny je na únor připravena komedie Dva na kanapi se Světlanou Nálepkovou, Martinem Kavanem a dalšími. V březnu se budeme
těšit na pražské Divadlo Bez zábradlí a jejich humorný kus Tři muži
na špatné adrese (Karel Heřmánek, Bohumil Klepl a další).
Další informace na http://www.skrabstejn.cz
Za SK Rabštejn Marta Klimešová

Miroslava Francová

RUDÉ ARMÁDY 1044
KOSTELEC N/ORL.

dále nabízí
klasické MASÁŽE
a formování postavy
na masážním stroji ROLLETIC
možnost zakoupení
dárkových poukázek

www.studio-rolletic.cz
mobil 737 567 124

Prodej ze dvora
kravské mléko

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl
Prodejní doba: každý den
Prodejní cena: 12,- Kč/l
ráno od
8:00 - 8:30 hod.
Prodejní místo: kravín Záměl
večer od 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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Redakční rada zpravodaje se velice omlouvá za tiskovou chybu
ve Zpravodaji č. 12/2013 v rubrice vzpomínáme rodině Frankova
a Čadova.

JUBILEA V LEDNU 2014
ŘEDITELSTVÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

70 let oslaví

Ludmila ROJKOVÁ
Dalibor KULHAVÝ
Miloslava VYČÍTALOVÁ
Hana ŠIMIAKOVA
Jiřina ENDLEROVÁ
Helena MATĚJUSOVÁ
Jarmila PAVELKOVÁ
Růžena ČERVINKOVÁ

75 let oslaví
80 let oslaví
85 let oslaví
92 let oslaví

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

s hlubokým smutkem oznamuje,
že nás dne 27. listopadu 2013 ve věku 17 let náhle opustil

Luděk Novák
student třídy 1.C
Luděk byl hodný, statečný a velký bojovník. Měl velmi těžký osud, ale nikdy se nevzdával a nepropadal
beznaději. Jeho rozzářené oči při nástupu na naši školu a při práci s počítačem nikdy nezapomeneme.
Bude nám všem chybět.
Čest jeho památce

JUBILEJNÍ SVATBY

ZAMĚSTNANCI, STUDENTI A VEDENÍ ŠKOLY

Diamantová svatba
Zdenka ČERNÁ a Oldřich ČERNÝ
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Karel SVATOŠ
Marie REITEROVÁ
Eva ANDRYSOVÁ
Věra JAKUBČÁNOVÁ
Zdeněk FORCHE

* 1938
* 1950
* 1948
* 1947
* 1952

S bolestí v srdci vzpomínáme
a žádná slova nemohou vyjádřit náš žal,
již cítíme.
Je to již rok, co odešel p. Sláva RADA.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi
manželka a děti s rodinami

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Děkuji městskému úřadu, všem přátelům a spolupracovníkům
za projevy účasti při úmrtí mého manžela
ing. Otakara KOPECKÉHO.
Mgr. Kopecká, manželka

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.

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
SK RABŠTEJN

06. 01. /pondělí/ - 19.00 hodin JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku.

TEL: 494 321 588; klimesova@skrabstejn.cz;
http://www.skrabstejn.cz.

15. 01. /středa/ -19:00 hodin
JIŘÍ ČERNÝ – BOB DYLAN
Hudební publicista, znalec hudebních dějin Jiří Černý Vás v pořadu
o Bobu Dylanovi seznámí s nejdůležitějšími milníky jeho života a tvorby.
Vstupné 70 Kč

Předprodej vstupenek a informace:
pondělí:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
úterý:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek:
08:00 – 12:00

18. 01. /sobota/ - 19:30 hodin
II. PLES KOSTELECKÉHO HOKEJE
Hraje taneční orchestr James BAND. Originální doprovodný program,
bohatá tombola. Předprodej vstupenek v prodejně Auto Kelly v Husově ulici u Lukáše Šrámka.
Cena vstupenek na sezení 130 Kč, na stání 100 Kč.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
03. 01. /pátek/ - 19:00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
JAROSLAV JEŽEK A SVĚT JAZZU
Komponovaný pořad s hudbou Osvobozeného divadla, amerického
jazzu a průvodním slovem PhDr. Zdeny Zvěřinové. Vystoupí dlouholetý sólotrumpetista Symfonického orchestru hlavního města Prahy
FOK – Mgr. Vladislav Kozderka (dříve sólotrumpetista Národního divadla Praze) a další sólisté FOK a Státní opery Praha.
Pozor změna termínu!!!
Vstupné: 80 Kč /120 Kč (předprodej/na místě)
05. 01. /neděle/ - 9:00 hodin
FILATELISTÉ
Setkání – určeno pro členy klubu a veřejnost.
06. 01. /pondělí/ - 15:30 hodin KURZ STREET DANCE
Pro všechny, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec street
dance. (Děti v 15.30 h, junioři v 16.30 h, nad 15 let v 18.00 h). Pravidelně každé pondělí. Vede: CHAPLY- člen taneční skupiny T-Bass HK,
AWA Praha.
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25. 01. /sobota/ - 20:00 hodin NOC V OBOROHU
Folkrockový festival – oslavíme 25-té výročí založení skupiny! Vystoupí: OBOROH, František Černý (z Čechomoru), Michael Vašíček (AG-Flek,
Čechomor,...), Corvus Quartet (smyčce - od Dvořáka po Pink Floyd).
Vstupné 150 Kč.
ZDENĚK TROŠKA
ze zdravotních důvodů přesun na 07. 05. 2014.
Vstupné 150 Kč / 190 Kč (předprodej/na místě). Abonenti mají 50% slevu
Připravujeme na únor:
21. 02. Divadlo – komedie - DVA NA KANAPI
– hrají Světlana Nálepková, Martin Kavan, Ernesto Čekan/Radek Valenta a další. Režie René Přibil.
Pohybové aktivity na Rabštejně
Pilates – každý čtvrtek v 18:00 a v 19:00 hod
Jóga – každé pondělí v 19:00 hod
Street dance – každé pondělí (zahájení od listopadu)

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
Středa 22. 01. v 19.00 hodin
NESPOUTANÝ DJANGO
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období
před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok
Django. Film získal 88% na ČSFD! Western USA. Vstupné 70 Kč.
Pátek 31. 01. v 17.00 hodin
ŠMOULOVÉ 2
V pokračování rodinné komedie se zlý čaroděj Gargamel snaží získat
všemocnou šmoulí esenci. Pomoci mu v tom mají stvoření podobná
šmloulům – Neplechové. ANIMOVANÝ USA. Vstupné 70 Kč.
Neděle 02. 02. v 19.00 hodin
AVENGERS
Super hrdinský tým se snaží odvrátit katastrofu, která se na lidstvo
valí. AKČNÍ SCI-FI USA. Vstupné 70 Kč.

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E-mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz
31. 12. /úterý/ 13:00 - 15:30 hodin

26. ROČNÍK
SILVESTROVSKÉHO BĚHU
Pojďte si zasportovat! Sraz u Sokolovny v 13:00 hodin. Start ve 14:00
hodin, vyhlášení výsledků v 15:00 hodin. Délka trasy 6 km. Různé věkové kategorie. Startovné 30 Kč.
05., 12., 19., 26. 01. a 02. 02. 2014

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
A SNOWBOARDINGU
Odjezd v 8:30 z náměstí v Kostelci, sraz účastníků 15 minut před odjezdem. Předpokládaný návrat do 16:30 hodin. S sebou kartičku zdravotní pojišťovny, jídlo na celý den, lyže/snowboard, přilbu, dostatečné
oblečení. Změna termínu možná dle sněhových podmínek.
16. 01. /čtvrtek/ 18:00 - 19:30 hodin KERAMIKA - MISKY a MÍSY
Zhotovíme si misky všech velikostí točením na hrnčířském kruhu, tvarováním do formy nebo vymačkáváním. Dílna pro mládež a dospělé.
Poplatek 80 Kč.
23. 01. /čtvrtek/
LEPTÁNÍ SKLA
Vytvoření originálního vzoru leptáním skla. Sklenice, lahve zajímavých
tvarů s sebou. Dílna pro mládež a dospělé, děti s doprovodem rodičů.
Informace na telefonu 773 781 162. Poplatek 50 Kč + materiál.
25. 01. /sobota/ 13:00 - 15:00 hodin ŠPERKY Z KORÁLKŮ
Zkušená šperkařka nás naučí, jak si vyrobit šperky z korálků. Veškerý materiál je protialergický. Vhodné pro děti, mládež i dospělé. Poplatek 50 Kč
+ materiál. Zájemci přihlaste se do středy 23. ledna na tel. 773 781 162.
25. 01. /sobota/ 13:00 - 15:00 hodin SPÉKÁNÍ SKLA - FUSING
Vyzkoušíme zapékání barevných střípků a korálků při zhotovení drobných šperků nebo obrázků ze skla. Dílna vhodná pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé. Poplatek 50 Kč.
31. 01. 2014 /pátek/
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Hrátky s kamarády. Program pro děti od 8:30 do 15:30 hod. Tvoření
z papíru, stolní hry a další činnosti pro předem přihlášené děti. Nutno
přihlásit do středy 29. ledna v DDM. Poplatek 30 Kč.
Připravujeme:
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA (výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovce Šerlišský mlýn).
O nedělích 05., 12., 19., 26. ledna a 2. února 2013 (5 lekcí).
Cena: 2 450,- Kč (z toho hrazen autobus, vlek, instruktor). Vyplněné přihlášky (poplatek na účet číslo 2200377848/2010, var. symbol 12348)
nutno odevzdat do 15. prosince 2013 do Domu dětí a mládeže.
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, cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774-321-111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Program doprovodných akcí na LEDEN:
08. 01. /středa/ - 16:00 hodin
výroba šperků z korálků

KORÁLKOVÁNÍ

09. 01. /čtvrtek/ - 09:00 hodin

VZTAHY V RODINĚ
A JAK O NĚ PEČOVAT

přednáška
16. 01. /čtvrtek/ - 09:00 hodin

KURZ PRVNÍ POMOCI
KOJENCŮ A BATOLAT
ve spolupráci s ČČK a Záchrannou službou
22. 01. /středa/
PLSTĚNÍ
plstěné šperky a dekorace „suchou“ cestou
23. 01. /čtvrtek/ -09:00 hodin
přednáška

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OTÁZKY

29. 01. /středa/ - 09:00 hodin

ZELENÉ POTRAVINY A BESEDA
S LÉKAŘEM CELOSTNÍ MEDICÍNY

přednáška a beseda

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
01. 01. 2014 /středa/ - 13:00 hodin NOVOROČNÍ PROCHÁZKA
Sraz účastníků : ve 13:00 u školy na Palackého náměstí v Kostelci nad
Orlicí.
Trasa bude sdělena podle počasí na místě srazu. Délka trasy: 5 km.
Vedoucí akce: Anna Šabartová.
25. 01. /sobota/ - 07:40 hodin
PIVOVAR A IVANSKÉ JEZERO
Sraz účastníků: v 07:40 na Palackého nám. u školy v Kostelci nad Orlicí. Odjezd: 07:50 hodin autobusem do Rychnova n. Kn. Trasa pěšího
výletu : Rychnov n. Kn., exkurse v pivovaru, Ivanské jezero, Studánka,
nádraží ČD nebo autobusové. Délka trasy: 11 km. Vedoucí akce: Radka
Krtičková.
08. 02. /sobota/ - 08:30 hodin
PĚŠKY DO POTŠTEJNA
Sraz účastníků: v 08:30 na Palackého nám. u školy v Kostelci nad Orlicí.
Trasa výletu: Grundou po cyklostezce do Doudleb n.O., Záměle a Potštejna. Zpět vlakem.Délka trasy: 11 km. Vedoucí akce: Otto Šabart.

PŘEDNÁŠKY
18. 01. /sobota/ - 14:30 hodin

PREMONSTRÁTI
V ČESKÝCH ZEMÍCH I VE SVĚTĚ
Česká křesťanská akademie místní skupina v Kostelci nad
Orlicí Vás srdečně zve na přednášku s besedou „Premonstráti v Českých zemích i ve světě„ /8. pokračování cyklu
introdukcí církevních řádů/ . Přednáší: P. Hroznata Adamec
Opraem vikář z Havlíčkova Brodu /místo konání bude v SK
Rabštejn /kavárna/.

VÝSTAVY
Pozvánka na výstavu
Výstavu akademického malíře Vladimíra Hanuše KRAJINY A NĚKOLIK
ANDĚLŮ si můžete prohlédnout ve výpůjční době knihovny do konce
ledna 2014.

KONCERTY
2. 3. – 4. 5. 2014

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ
XI. ročník festivalu.
Prodej vstupenek od 01. 12. 2013 na: http://vstupenky.skutec.cz
i na odboru kultury MěÚ Skuteč a v TIC Městského muzea Skuteč,. Podrobný program včetně cen na: www.festival-hudební.skutec.cz.
Tel. inf.: 469 326 486/487, mobil: 731 557 422, 731 557 477.

SPORT
31.12. /úterý/ - 13:00 hodin

26. ROČNÍK TRADIČNÍHO
SILVESTROVSKÉH BĚHU
Vážení sportovní přátelé, zveme Vás na 26. ročník tradičního Silvestrovského běhu, který pořádají SKOBa, DDM Kamarád a Sokol Kostelec
nad Orlicí dne 31. 12. 2013. Prezentace od 13. 00 v Sokolovně v Kostel-
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ci nad Orlicí. Start cca 6km dlouhého běhu je ve 14. 00 od Sokolovny,
vyhlášení výsledků v 15.00. Občerstvení zajištěno. Na Vaši účast se těší
všichni pořadatelé. Heslo POHYBEM KE ZDRAVÍ!!!

Kadeřnictví Na Skále
Ivana Kubešová

PLESY

Stradinská 479
Kostelec nad Orlicí

14. 02. /pátek/
V. KVÍTKOVSKÝ PLES
„Na svatého Valentýna nemusíte sedět doma!“ TERCIA VOLTA spolek
pro podporu sborového zpěvu Vás zve na V. KVÍTKOVSKÝ PLES, který
se koná v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí a na kterém zahraje kapela EGO RETRO MUSIC. Těšte se na vystoupení DPS Kvítek a absolventů DPS Kvítek! Jako každý rok Vás rádi překvapíme milou společností,
originálním tématem a bohatými cenami.

Tel. 603 109 397
OD PROSINCE 2013
PŘI CELKOVÉ ÚPRAVĚ S BARVOU,
KAŽDÁ PÁTÁ NÁVŠTĚVA STŘIH ZDARMA.
RMA.

AKCE:

Z NAŠICH ŠKOL
N ávštěva kniho vny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Žáci 3., 4. a 5. tříd ZŠ Gutha - Jarkovského navštívili Městskou knihovnu v Kostelci nad Orlicí, kde pro ně paní Simona Kňourková připravila
výstavu fotografií a povídání o Vietnamu. Zúčastnili se i interaktivní
dílny k této výstavě.

Národní kolo soutěže Bobřík informatiky
Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí umožnila žákům se zájmem o informatiku a programování účast v národním kole
6. ročníku soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž proběhla v celé
republice on-line současně v jednotlivých kategoriích. Celkem se
účastnilo 34 454 soutěžících z 373 škol z celé republiky. Kategorie
KADET (žáci 8. – 9. ročníku) soutěžila ve středu 13. 11. 2013. Mladší
zájemci měli možnost soutěžit v kategorii BENJAMIN (6. - 7. ročník)
ve čtvrtek 14. 11. 2013. Nejmladší kategorie žáků MINI (žáci prvního
stupně) soutěžila v pátek 15. 11. 2013.
Soutěžní klání začalo ve středu v 11.40 hodin dopoledne v učebně informatiky na Palackého náměstí a pokračovalo až do 13.30h. Celkem
se v kategorii Kadet vystřídalo u počítačů 18 soutěžících, v kategorii
Benjamin 38 soutěžících a v kategorii Mini 50 soutěžících. Soutěžní
test obsahoval 15 náročných otázek z oboru informatiky, matematiky a trochu i fyziky. Výsledek se každý soutěžící dozvěděl okamžitě
po ukončení testu. Druhý den se soutěžící seznámili s celkovým pořadím v rámci školy. Každý, kdo získal více než 150 bodů v kategorii
Benjamin (z celkového počtu 240 bodů) a více než 147 bodů v kategorii Kadet (z celkového počtu 237 bodů), ulovil bobříka informatiky. Zájem o soutěž byl obrovský v celé republice. Děti se do soutěže zapojily
s nadšením a porovnaly si navzájem svoje znalosti i dovednosti. Někdy také zjistily, že informatika souvisí i s logikou nebo matematikou.
Ve středu 20. 11. 2013 jsme se dozvěděli pořadí všech našich soutěžících v rámci České republiky. Nejlépe si vedli žáci Filip Slanina z 9. B,
který obsadil v kategorii Kadet 1085. místo v republice (z 8 003 soutěžících) a získal 176 bodů z 240 možných a Kubrt Daniel společně
s Filipem Petrlákem ze třídy 7. B, kteří obsadili v kategorii Benjamin
417. místo v republice (z 8 845 soutěžících) a získali 188 bodů z 240
možných. V kategorii Mini si nejlépe vedl žák Antonín Jech ze třídy
5. B, který získal 172 bodů. V kategorii Mini organizátoři neprováděli
národní srovnání.
Mgr. Hana Adamcová
koordinátor soutěže
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Paní Simona si s dětmi povídala o způsobu a důležitosti komunikace.
Seznámila je s knihou Aleny Ježkové – Dračí polévka. Vypráví o životě
a problémech vietnamského chlapce Longa. Dětem se příběhy líbily
a motivovalo je to k další činnosti. Vyrobily si a dozdobily typický vietnamský klobouk.
V druhé části programu si děti prohlédly fotografie Juraje Gažovčiaka
z Vietnamu, který na nich zachytil typické symboly vietnamské společnosti. Tyto symboly byly námětem výtvarné skupinové práce dětí.
Práce se dětem velice zdařila.
Výstava se nám moc líbila. Děkujeme paní Simoně Kňourkové za příjemně strávené dopoledne.
Učitelé a žáci
ZŠ Gutha - Jarkovského

P o tšte jnské puto vání do Be tlé m a
3. prosince jsme se vydali vlakem na vánoční výlet.
Potštejnský anděl Ariel nás pozval ve vánočně vyzdobeném zám-

ku do tajemného příběhu vánoc. Zvídavá holčička Barunka pátrala
po původu vánočních oslav a my spolu s ní doputovali až do Betléma.
Tam nás čekali Tři králové K+M+B, Josef, Marie a hlavně jesličky s malým Ježíškem. Zámecké místnosti byly krásně vyzdobené v duchu starých vánočních tradic, a tak jsme se opravdu mohli přenést na počátek
našeho letopočtu.
V zámecké cukrárně jsme měli připraveno občerstvení – teplý čaj
a cukroví.
Na závěr jsme se zúčastnili soutěže, při níž jsme psali a malovali, co
bychom si přáli pro druhé.
Výlet se nám vydařil a teď už jen to nedočkavé čekání na blížící se
vánoce.

ZUŠ F. I. TŮMY

Z akce „A ndě lé cho dí mě ste m“
Dne 30. 11. 2013 se na náměstí ve Vamberku opět konalo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Se svým zpěvem a hraním vánočních
koled se připojili i žáci vamberecké pobočky ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec
nad Orlicí.

žáci 2.A, 2.B, 5. C, 5. A

M ód n í pře h l í dk a
Pro zpestření výuky českého jazyka zorganizovala naše paní učitelka
M.Šlajová ve 4.A Základní školy Gutha Jarkovského v Kostelci nad Orlicí módní přehlídku.
Této akce se zúčastnila spousta zajímavých modelů. K vidění bylo oblečení všeho druhu i barev. Mě zaujal model Filipa Dubského, který
před publikum předstoupil ve smaragdově zelené, kostičkované košili
a šedých, volných kalhotách. Pozornost diváků také upoutala Natálie
Hrobařová. Ta předvedla model z Paříže – města módy. Velkých ovací se též dočkali pistolníci z filmu Sedm statečných a Jack Sparrow.
Naším úkolem bylo model nejen předvést, ale i popsat, namalovat
a o módní přehlídce napsat zprávu.
Celou hodinu panovala dobrá nálada a skvělá atmosféra. Všichni jsme
se ohromně bavili.
za 4.A Vojtěch Bolehovský

ŠKOLNÍ DRUŽINA

And ě l s k é v y r áběn í v k n i h ov ně .
Na Barborku jsme byli pozváni paní Simonou Kňourkovou do místní
knihovny. Nejprve dětem hezky vypravovala o historii tohoto dne
a zvycích, které se dodržují dodnes.
Potom následovalo vyrábění andílka. Pomocí pastelek, třpytek a skořápek od ořechů si děti vykouzlily krásnou ozdobu na vánoční stromeček.
Tentokrát nám ani nezbyl čas na vypůjčení nových knih. Museli jsme
rychle pospíchat do družiny, kde nás někteří rodiče už očekávali.
Děkujeme paní Simoně za hezké odpoledne.

Záje zd žáků ZUŠ F . I. Tůmy do
F ilharmo nie v Hradci Králo vé
Dne 26. 11. 2013 navštívili žáci klavírního oddělení ZUŠ F. I. Tůmy spolu se svými učitelkami Filharmonii v Hradci Králové, kde mohli slyšet
vynikající českou klavíristku Jitku Čechovou. Protože se jednalo o veřejnou generální zkoušku, měli mladí hudebníci možnost vidět práci
dirigenta, hráčů orchestru i klavíristky na společném díle. Pro všechny
to byl jistě zajímavý zážitek.
J.P., ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

A. Linková, ŠD Erbenova.

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Brána re cyklace

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

www.hadesign.cz, info@hadesign.cz

tel.: 777 220 107

Rozhovor s ředitelem OA T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí
o ekologické výstavě Brána recyklace
Kde se vzala myšlenka uspořádat na naší škole výstavu na téma
Ekologie:
S tímto nápadem přišla školská rada Obchodní akademie. V loňském
roce jsme instalovali výstavu největšího leporela na světě - Dějiny
udatného českého národa, jehož autorkou je Lucie Seifertová a na základě kterého byl natočen animovaný televizní seriál. Paní Šárka Slezáková z Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí nám pro tento rok
doporučila firmu Ekokom (pozn. red.: firma, která se zabývá tříděním
odpadu) a jejich putovní výstavu nazvanou Brána recyklace. Na základě této informace jsme se domluvili na její instalaci u nás ve škole.
Prošel jste si sám tuto výstavu?
Samozřejmě jsem si ji rád prošel. Výstava z Ekokomu byla na rozměr
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naší školy moc malá. Proto jsme k výstavě ještě připojili další část, a to
recyklované materiály z Lázní Bohdaneč a firmy Vonásek z Kostelce
nad Orlicí. Z Hradce Králové jsme získali materiály k ekologii, ty jsme
použili na nástěnky a panely, které se nacházely na chodbách.
Co Vás nejvíce zaujalo na této výstavě?
Dle mého názoru byly materiály naší ekologické výstavy poučné a poukazovaly na koloběh recyklovaných materiálů. Doufám, že se všem
studentům naše výstava líbila.
Třídíte také odpad?
Samozřejmě, třídím odpad, jak doma, tak ve škole.
Myslíte si, že žáci základních škol po prohlédnutí této výstavy
změní názor na třídění odpadu?
Věřím tomu, že dětičky z prvního stupně základní školy byly z výstavy nadšené. Asi více než deváťáci, kteří tyto informace dostávají při
běžné výuce ve škole, ale věřím, že každý si z výstavy nějaké poznatky
odnesl.
Může se naše škola těšit příští rok na další výstavu?
Samozřejmě, už teď přemýšlíme nad tématem pro příští rok. Jedním
z nápadů je výstava o historii počítačů.
Jste rok a půl ve funkci ředitele školy. Jak toto období hodnotíte?
Stalo se za tu dobu něco, na co jste opravdu pyšný?
Řeknu to takhle, já jsem od roku 1990 pracoval jako zástupce paní ředitelky Anny Oberreiterové a myslím si, že i v tomhle složení se na této
škole podařilo spousta věcí. Pro mě je velmi důležité, aby škola, která
je mou srdeční záležitostí, dále fungovala a rozvíjela se co nejlépe.
A věřím, že tomu tak je…
Jste spokojený s chodem školy, nebo je zde snad něco, co vás trápí?
Ano spokojen jsem, velmi často dostávám e-maily od absolventů naší
školy, že jsou velmi hrdí na to, že mohli studovat na naší škole. Myslím
si, že vztah profesorů a studentů je na naší škole perfektní. V současné době je na této škole 294 studentů středoškolského studia a 86
studentů vyšší odborné školy. Musím říct, že jsem velmi rád ředitelem
této školy a jsem na to - doufám právem - hrdý.
Za klub KMK při OA TGM v Kostelci nad Orlicí:
Vacková L., Makarčuková A., Poláček A. a Stodůlková B.

ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM KAMARÁD
DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E-mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz
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Výtvarná soutěž je určena dětem z MŠ, I. a II. stupně ZŠ. Výtvarné práce mohou být zpracovány libovolnou technikou od rozměru A4 výše.

S tu d e n t s k é e k on om i c k é h r y
v pol s k é Wr o c law i

Téma prací pro letošní rok je:
OBRÁZKY Z HISTORIE PLANETY ZEMĚ.
Uzávěrka prací bude 20. 2. 2014.

Ve dnech 18. – 22. listopadu se studenti VOŠ a SPŠ Rychnov nad
Kněžnou, oboru Firemní ekonomika vyučovaného na odloučeném
pracovišti při OA TGM Kostelec nad Orlicí, již počtvrté zúčastnili mezinárodních ekonomických her, tentokrát v polské Wroclawi.
Na těchto hrách, které jsou již tradičně pod taktovkou prof. Eckelta
a prof. Heinzla ze Studienakademie v německé Riese, reprezentovali
naši školu 4 studenti - Vendula Toběrná, Karolína Jedlinská, Jana Hillebrandová a Marek Vašata. Hry probíhaly od pondělí do pátku v prostorách Wyszej szkoly handlovej a zúčastnili se jich i studenti z vysokých
škol z Německa, Polska a Belgie. Z celkového počtu 16 zúčastněných
studentů byla sestavena čtyři smíšená družstva tak, aby byl dosažen
jeden z mnoha cílů této akce, kterým je nutnost cizojazyčné komunikace mezi členy jednotlivých soutěžních týmů. Dorozumívacím jazykem byla němčina, ale v případě potřeby také angličtina. Všechna
družstva založila fiktivní podnik se stejnými počátečními podmínkami, následné kroky hospodaření podniku záležely už jenom na nich.
„Po příjezdu do školy nás čekalo uvítání paní rektorkou v německém
jazyce a také jsme byli seznámeni s programem na celý týden. Poté
následovalo vzájemné seznamování, oťukávání a rozdělení pracovních pozic v podniku. Druhý den začalo to pravé soutěžení. Po seznámení s pravidly a podmínkami soutěže jsme se stále více osmělovali
a zapojovali do rozhodování o tom, jakou cestou se náš podnik bude
ubírat. Po výborném obědě následovala další herní etapa. V 16 hodin
byl první hrací den ukončen. Od 19 hodin následovala společná večeře v útulné restauraci. Středa i čtvrtek opět patřily mezinárodním
ekonomickým hrám. Středeční večer nám ale zpříjemnila vyhlídková
jízda po nádherné Wroclawi. V 16 hodin všichni studenti a kantoři nastoupili do stařičkého autobusu Fryderyka a vydali se poznávat krásy
města. Byly nám ukázány všechny památky v čele s okouzlujícím vlakovým nádražím, operou a katedrálou sv. Jana Křtitele.
V pátek dopoledne se konalo závěrečné vyhlášení výsledků a prezentace jednotlivých týmů. Společné focení a děkovné proslovy směrem
k pořadatelům her samozřejmě nemohly chybět. Poté jsme si navzájem popřáli hodně štěstí a vydali se každý svým směrem. Nádherné
zážitky, nová přátelství, živý kontakt s cizím jazykem, jakož i zkušenosti s převedením teoretických znalostí do praxe, to vše si odnášíme
s sebou do života.
Naše poděkování patří Mgr. Jaroslavu Serbouskovi a Mgr. Marcele
Smutkové za to, že nám tuto cennou zkušenost umožnili. Děkujeme.“

Ráda bych touto cestou poděkovala ředitelství Zemědělské školy,
které uvolnilo několik studentů, aby pomohli v DDM Kamarád zajistit
realizaci vzdělávacích programů pro děti z kostelecké základní školy.
Mohly tak proběhnout dvě akce, kterých se zúčastnilo cca 500 žáků
ZŠ: Den v pravěku a Myslivost a ochrana přírody. V pravěku děti
nahlédly do dávné historie Země, od éry dinosaurů až po objevení
člověka na Zemi. Při Myslivosti se dověděly o významu ochrany přírody, poznávaly lesní zvěř a seznámily se s činností myslivců. Mohly
si vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky. Velký dík patří také p. Mileně
Kracíkové a p. Stanislavu Židovi, bez nichž by se tyto programy nemohly uskutečnit.

Za studenty J. Hillebrandová
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D. Paulusová, pedagog volného času DDM Kamarád

MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK
OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9,00-12,00
Odpoledne: Středa: 16,00-19,00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603185498 )
www.cvrcek.org , cvrcek@cvrcek.org, tel.:774-321-111
Mateřské centrum Cvrček

P o děko vání
Vánoční svátky i silvestr máme zdárně za sebou a stojíme na prahu
nového roku. Proto je dobré se za loňským rokem ohlédnout a trošku
bilancovat. Děláme to i my ve Cvrčku, a tak bychom chtěli poděkovat
všem, kdo nás vloni nějakým způsobem podpořili.
Děkujeme tímto městu Kostelec za finanční podporu, paní Kovaříčkové, Slezákové a panu místostarostovi Lerchovi za spolupráci. Doufáme, že v tomto roce na ni opět navážeme.
Děkujeme všem maminkám, které vypomohly při různých činnostech
našeho centra (jsou to hlavně: Iva Voráčková, Jitka Prossová, Radka
Trejtnarová, Petra Pešková, Lenka Nováková, Káťa Kozlová a další). Velký dík patří i jejich partnerům ☺

Také děkujeme Dádě Bečičkové, Jolaně Keprtové, Lence Matouškové a Davidovi Andršovi
za úžasné workshopy a přednášky.
A samozřejmě děkujeme všem
„našim“ maminkám a dětem
za to, že svojí pravidelnou účastí na akcích i běžném denním
programu dávají našemu mateřskému centru smysl.
Těším se, že se vámi všemi
a snad i dalšími novými maminkami s dětmi prožijeme další
úžasný rok.
Přeji všem spoustu radosti,
zdraví a rodinné pohody v novém roce!

JUNÁK - SKAUTSKÉ STŘEDISKO

Skauti a flo rbal
Poslední listopadovou sobotu se kostelečtí skauti z 1. oddílu účastnili skautského florbalového turnaje. Jednalo se
o turnaj KRHNAJ, které pořádá středisko Krhůti z Prahy. Tento turnaj
má letitou tradici a podobně tradiční je i účast našeho skautského oddílu. Pro letošní ročník byly nominovány dva týmy, které se rozhodly,
že se za kostelecký oddíl poperou o trofej nejvyšší.
Protože florbal není hlavní náplní naší činnosti a ne všichni členové
ve volném čase tento sport hrají, nebo alespoň zkouší, uspořádali
jsme několik menších tréninků v tělocvičně Obchodní akademie. Tam
se ukázalo, kdo je jak moc šikovný a mohli jsme vytvořit ony dva týmy.
Do konání turnaje naštěstí nikdo neonemocněl, naopak někteří, kteří
se tréninků účastnit kvůli nemoci nemohli, se zavčasu uzdravili. Takže
oddíl se mohl do Prahy vydat v plné síle. A to doslova. V konkurenci
ostatních skautských oddílů získal náš oddíl druhé a páté místo. K čemuž jim velmi gratulujeme. Pohár za druhé místo se určitě brzy objeví
na nějakém čestném místě v klubovně.
Účast na tomto turnaji nebyla první a věříme, že určitě ani ne poslední. A přes zimu budeme spřádat plány na účast v dalších turnajích.
Protože nejen florbal je populární mezi skauty. Takže věřím, že se
na jaře vydáme i na nějaký turnaj ve frisbee, které je v našem oddíle
taktéž velmi populární a budeme se těšit, že z něj přivezeme nějaké
dobré umístění.

Andrea Kocourková,
jednatel OS Cvrček

Čert, Mikuláš a družinka paní Haluškové
Jak jsem čtenáře několikrát informovala, už druhým rokem se schází
romské děti pravidelně v týdnu, kde se připravují do školy, ale letos
dostaly možnost se scházet vícekrát.
Od září tráví několik odpolední v budově Na Příkopě, kde mají k dispozici jednu třídu. Ve čtvrtek je najdete skloněné nad úkoly, poté se
mohou věnovat jiným činnostem, v úterý se věnují spolu s maminkami svým zájmům, maminky pracují se svými dětmi a vytvořily pomocí
dětí velmi příjemné prostředí. Letos všichni využili této možnosti a během odpolední i sobot nacvičili mikulášskou besídku.
Hrálo se divadlo - O perníkové chaloupce, zazněly písně, koledy, básničky
s vánoční tematikou. Odměnou jim byly balíčky od Mikuláše, ale musely
se vykoupit básničkou nebo písničkou. Čert samozřejmě také nezahálel.
Nad tím vší bdí paní Halušková a já, jako fungující pedagogická síla,
před ní smekám. Samozřejmě, že bez podpory města, vedení školy,
paní Markové a paní Kovaříčkové, by toto nikdy nemohlo
takto fungovat. Děti se nejen
učí nebo hrají, mají tvořivé
činnosti za přítomnosti rodičů,
jak jsem se už zmínila a mnohdy i starších sourozenců, což je
potěšující.
No a naši besídku tentokrát
poctila svojí milou přítomností
paní režisérka Jana Svobodová z pražského divadla Archa,
která již druhým rokem s dětmi pracuje, a už okusily na jaře
včetně ostatních spoluúčinkujících ze ZŠ Gutha-Jarkovského
PRKNA, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT v Arše před vyprodaným hledištěm,
včetně pana místostarosty a pana starosty.
A právě od příštího týdne se ve škole rozběhnou další zkoušky s vybraným i dětmi, kde se bude připravovat další divadelní vystoupení.
Všechny vybrané děti také stráví jarní prázdniny v Praze v Arše, kde
dopoledne budou zkoušet v divadle a odpoledne je čeká návštěva
ZOO, Pražského hradu atd. A 11. a 12. února je právě v tomto divadle
čeká premiéra.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám nejen pomáhají, ale
také podporují, pro děti, a nejen romské, je to velká morální podpora.

SPCCH ZO KOSTELEC NAD ORLICÍ
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Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, spokojenosti,
rodinnou pohodu a klid na duši
v roce 2014 přeje nejen seniorům,
ale i všem občanům našeho města
Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO Kostelec nad Orlicí.

Milé klientky a klienti.
Přejeme Vám krásné prožití
předvánočního a vánočního času
a těšíme se na Vás v dalším roce!

Mgr. Jana Nováková
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STOPY, UDÁLOSTI,
ZÁHADY KOSTELCE
Z a jím a v á h i s t or i e č esk ob r at r sk é ho
kos t e l í k a n a R ab št ej n k u
Kostelík na Rabštejnku byl postaven po roce 1580 Jednotou bratrskou,
která byla v našem kraji značně rozšířena. V historii našeho města nenajdeme mnoho budov, opředených tolika pověstmi, ať už doloženými či
nedoloženými, tolikrát přestavěných a sloužících k tak různým účelům.
V žádném ze zápisů od roku 1581 až do roku 1623 se nenachází jméno
světce sv. Václava, v historii jde o kostelík na Rabštejnku. Po Bílé hoře
v době protireformace 1638-1667 užívají kostel jezuité. Po jeho vyhoření
roku 1668 byl opraven, velmi pěkně vyzdoben a bohatě zařízen včetně
varhan a dvou zvonků na věžičce. V roce 1691 byl zasvěcen sv. Václavu
a Michaelu archandělu. V roce 1777 znovu vyhořel a po roce 1781 byl
zrušen císařem Josefem II. Budova po třetím ohni v r. 1839 byla přestavěna podle Hlavatého na obecní stavení a sloužila různým nenáboženským účelům. Roku 1846 je zařízena na špitál pro nemocné, pocestné
a žebráky. Od roku 1871 se tu léčili dělníci, kteří zde stavěli železnici.
V roce 1914 byl kostel restaurován pro muzejní sbírky podle plánů kosteleckého architekta Václava Roštlapila, které dodal zdarma. Roštlapil
pokládal kostelík za nejstarší stavitelskou památku v Čechách v původním románském slohu. To jiní nepotvrdili. Průčelí připomíná dobu
renesanční. Při pracích bylo postupováno opatrně, za peněžité podpory okresního výboru město dává zdarma písek a vápno. Na práce
dohlíží i vrchní konzervátor architekt Stanislav Sochor.
Roku 1921 podává českobratrská církev evangelická žádost městu
o vrácení budovy k původním církevním účelům, protože tato církev navazuje na tradici Jednoty bratrské. Muzejní spolek se odvolává
na rozhodnutí z r. 1914 a chce ustoupit jen po přidělení vhodnějších
prostor. Obec žádost zamítá. Roku 1923 byla do prostor přestěhována
knihovna Čtenářské besedy a i knihy tu byly půjčovány.
Začátkem roku 1937 nastává poslední vážná změna v historii tohoto
kostelíka. Budova okresního soudu po postavení nové úřední budovy byla uvolněna a město se rozhoduje muzejní sbírky, které mezitím
přecházejí do vlastnictví obce, přestěhovat do budovy neméně staré,
s jednodušší historií.
Církvím českobratrské evangelické a Československé husitské se naskýtá příležitost k propůjčení kostela sv. Václava k bohoslužbám. Obecní
zastupitelstvo dne 4. ledna 1937 vyhovuje žádosti a pronajímá kostel
těmto církvím. Církve podnikají ihned úpravu a staví i novou věžičku. V roce 1993-94 byla provedena obnova kulturní památky (výměna
střešní krytiny a oprava fasádní omítky). Výpůjčka českobratrské církvi
evangelické trvá dosud, správa byla roku 1997 uzavřena na 50 let, tj.
do roku 2047. V roce 2000 bylo realizováno mobilní oplocení kostela
Tím také končí zajímavá historie bratrského kostelíka na Rabštejnku,
kostela sv. Václava a Michaela archanděla. Městského špitálu a Městského muzea. 9. května 1937 byla tato památná budova předána a tak
začalo nové období tohoto kostelíka, sboru Jana Ámose Komenského.
O historii kostelíku píše Václav Morávek, tehdejší správce muzea,
ve své publikaci Kostelík sv. Václava na Rabštejnku v Kostelci nad Orlicí (1937). Přejmenování kostela má své historické důvody. V roce 1602
byl v tomto kostele oddán Jan Cyril, biskup jednoty bratrské, správce
kaple Betlémské v Praze s Dorotou Dubenskou, dcerou kosteleckého
měšťana Matěje Dubenského. Jejich dceru Dorotu Cyrilovou si v roce
1624 vzal v Brandýse n.O. Jan Ámos Komenský. Toto pojmenování více
odpovídá duchovní tradici kostela postaveného jednotou bratrskou,
jejichž posledním biskupem byl J. Á. Komenský.
Jaké je současné pojmenování kostela v Kostelci nad Orlicí? V Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva kultury České republiky je tato kulturní památka zapsaná pod číslem 37492/6-2302 jako
kostel sv. Václava.

Kostelík v roce 1923

Kostel J. A. Komenského v roce 1992 a v roce 1996

Kostel J. A. Komenského v roce 1996
Zdroj: MORÁVEK Václav, Kostelík sv. Václava na Rabštejnku v Kostelci
nad Orlicí, 1937, vydalo městské muzeum v Kostelci nad Orlicí, knihtiskárna Karla Šedy v Kostelci nad Orlicí

-lfal-

PENZION a RESTAURACE
Pod Rozhlednou Vrbice

Provozní dobu restaurace sledujte na
www.penzion-pod-rozhlednou.cz

l OSLAVY
l SVATBY
l ŠKOLENÍ
l FIREMNÍ AKCE
l WELLNESS (připravujeme)
rezervace na tel.: 603 726 531

Kostelík sv. Václava s vedle stojícím Petruželkovým stavením
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www.penzion-pod-rozhlednou.cz

SPORT

HC LEV KOSTELEC NAD ORLICÍ

N e tradiční dáre k

TJ SOKOL KOSTELEC

Hokejový brankář Lukáš Šrámek, který hájí barvy HC
LEV Kostelec nad Orlicí, si na vlastní kůži vyzkoušel
extraligový led. Zatrénoval si spolu s profesionálním brankářem HC Mountfield Hradec Králové Pavlem Kantorem. Byl to dárek od spoluhráčů z týmu k 30. narozeninám,
které oslavil na konci listopadu. "Lukáš je kamarád a chtěli jsme mu
dát dárek, na který opravdu nezapomene," řekl předseda kosteleckého hokeje Lukáš Bolehovský. Šulin, jak se oslavencovi přezdívá, strávil
na ledě s Pavlem Kantorem jednu hodinu. Vyzkoušel si cvičení, která
běžně dělají extraligoví brankáři. "Byla to obrovská zkušenost, moc
jsem si to užil a snad se mi podaří něco z toho přenést na led v našich
mistrovských zápasech," zhodnotil svůj dárek Lukáš Šrámek.

Na základě zvýšené poptávky po hře badminton, TJ Sokol Kostelec
nad Orlicí připravuje v lednu 2014 schůzku zájemců o tuto hru a založení oddílu badminton při TJ Sokol. Termín schůzky bude upřesněn
na webových stránkách města a nástěnce TJ Sokol.
Zájemci přijďte se přihlásit.
František Dosedla, starosta TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

MAŽORETKY MARLEN

Foto: Daniel „Kotě“ Horák
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PŘIPOJTE
SE SE
K OPTICKÉ
NENECHTE
OTRÁVIT
POMALÝM
SÍTI
UNET APŘIPOJENÍM!
SURFUJTE
PŘIPOJTE SE K OPTICKÉ
SÍTI UNET
RYCHLOSTÍ
SVĚTLA
A SURFUJTE RYCHLOSTÍ SVĚTLA
Ceny tarifů již od

245 Kč

K vybraným tarifům získáte službu

IPTV

s více než 30
televizními programy

PŘIPOJTE SE K OPTICKÉ SÍTI UNET
A SURFUJTE RYCHLOSTÍ SVĚTLA

SLEDUJTE TELEVIZI VE VAŠEM POČÍTAČI, TABLETU NEBO MOBILU

Přidejte si ještě k vašemu tarifu moderní
telefonní službu VoIP a volejte levněji než
z mobilu (pevná linka již od 0,46 Kč/min)

jan.barna@unet.cz

774 077 110

UNET, Na Lávkách 53, Kostelec nad Orlicí (po – pá od 7 do 16 hod)
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