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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE

Omluva
Redakční rada zpravodaje Orlice se čtenářům omlouvá za technickou chybu na titulní straně březnového vydání zpravodaje. Pozvánka na tradiční Velikonoční jarmark neobsahovala informaci o místu konání této akce. Doplňujeme tedy, že se akce koná ve Sdruženém
klubu Rabštejn. Omlouváme se všem čtenářům a autorovi příspěvku.

INFORMACE Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se většiny z nás dotknou dvě investiční akce: rekonstrukce části komunikace II/316, tedy silnice na Choceň, a rekonstrukce dvou místních komunikací, a to ulice Jungmannovy
a části ulice Štefánikovy. Co se týče akce prvně jmenované, rád bych
všechny zájemce pozval na besedu na Rabštejn ve středu 9. dubna
od 19 hodin. Skaleckým snad nebude daleko vážit tuto cestu, samozřejmě jsme zvažovali, že besedu svoláme do školy, ale jednak
se uzavírka dotýká občanů všech, jednak je Rabštejn vybaven náležitou promítací technikou, hlavně však je zde dostatečná kapacita,
neb do jedné třídy bychom se nemuseli vejít. Chceme vás seznámit
s projektem, s předpokládaným harmonogramem prací a hlavně
s tím, co především Skalečáky bude zajímat nejvíce: jak se dostanou
domů, kdy bude který úsek úplně uzavřen, jak bude řešen alterna-

tivní přístup k jejich nemovitostem a kudy povedou objízdné trasy,
což je už zase informace důležitá pro všechny občany, a to nejen
kostelecké.
Na jiném místě Zpravodaje se vám dostává informace o vandalství
v Lípové stráni. Otázkou je, zda vyvrácené a poničené tabule a značení každý rok obnovovat. Křížová cesta zde nemá žádnou tradici
a asi ani dostatek prostoru, projevíte-li však zájem, abychom vše
uvedli do původního stavu a nadále udržovali, budeme váš názor
respektovat. Chápu, že ne všichni máte přístup k internetu, kde lze
hlasovat, stačí však zvednout telefon a zavolat paní Faltysové (724
277 857).
Všem vám slušným přeji krásné prožití Velikonoc a nenechme si
otravovat život těmi neslušnými…
Ing. Luboš Lerch

Rada města rozhodla o posunutí termínu zahájení zkušebního provozu MHD až po ukončené rekonstrukci II/316.

VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 24. 02. 2014
schvaluje
 výhradní smlouvu o zprostředkování
a poskytování služeb na prodej budovy
bývalé základní školy č.p. 47 na pozemku
parc.č. 47/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a pozemku parc.č.
168/1 – zahrada o výměře 1830 m2
v kat.ú. Kostelecká Lhota s realitní kanceláří PINK REAILTY, s.r.o., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1581
 odpisový plán na rok 2014 stávajícího
dlouhodobého majetku předložený
Základní školou Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
 smlouvu o přenesení regionálních
funkcí krajské knihovny podle § 11
odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001
Sb. se Studijní a vědeckou knihovnou
v Hradci Králové, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1250
souhlasí
 převodem vrácené částky 390.000 Kč
do rozpočtu ZŠ Gutha-Jarkovského
s tím, že tato částka bude použita na dovybavení šaten na Palackého náměstí
 s převodem částky 30.180,80 Kč z výsledku hospodářské činnosti ZŠ Gutha-Jarkovkého do fondu odměn
 s převodem částky 7.545,20 Kč z výsledku hospodářské činnosti ZŠ Gutha-Jarkovkého do rezervního fondu
 s převodem částky 62.504 Kč z nečerpaných příspěvků na provoz školní družiny do rezervního fondu školní družiny
a jejich využitím v 2. pololetí školního
roku 2013/2014
 s měřením znečištění ovzduší v Kostelci
nad Orlicí během roku 2014

 s vyplacením finančních darů zastupitelům pověřených oddáváním za mimořádné aktivity při slavnostních
obřadech a jiných společenských událostech ve městě za rok 2013 dle přeloženého návrhu
ukládá
 Ing. Jiřímu Bartošovi neodkladně jednat s Krajským úřadem Královéhradeckého krajem o možném bezplatném
převodu tělocvičny v Havlíčkově ulici
do majetku města

Ze dne 03. 03. 2014
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „PD na rekonstrukci ulic Jungmannova a Štefánikova“ a souhlasí
s vyhlášení veřejné zakázky malého
rozsahu
 smlouvu příkazní na akci „TDI a koordinátor BOZP na akci: II/316 Kostelec nad
Orlicí – Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“
s firmou IRBOS s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Čestice 115
 vyřazení likvidací neupotřebitelného
majetku města SDH – město Kostelec
nad Orlicí dle přiložené přílohy
neschvaluje
 podání žádosti Hasičského sboru
České hasičské jednoty Kostelec nad
Orlicí – město ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje ve věci poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč –
1.200.000 Kč na nové zásahové vozidlo

Ze dne 10. 03. 2014
schvaluje
 smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 04
Hradec Králové, Kutnohorská 59
 smlouvu o výpůjčce části pozemku
parc.č. 1381/17 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí se Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové
 sazebník úhrad za úkony poskytované
Pečovatelskou službou Kostelec nad
Orlicí pro občany Kostelce nad Orlicí
a okolních obcí s účinností od 01. 04.
2014
 sazebník úhrad za úkony poskytované
Pečovatelskou službou Kostelec nad
Orlicí pro občany Městyse Častolovice
s účinností od 01. 04. 2014
nesouhlasí
 s připojením města Kostelec nad Orlicí
ke kampani „Hodina Země 2014“ symbolickým hodinovým zhasnutím světel
v sobotu 29. 03. 2014 od 20:30 do 21:30
hodin místního času
 s účastí v projektu tvorby seriálu „Stopy
osudu“ společnosti Magnusﬁlm s.r.o., se
sídlem 547 01 Náchod, Hurdálkova 147
výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Město Kostelec nad Orlicí hledá kurýrku
pro doručování pošty. Jedná se o přivýdělek
vhodný zejména pro důchodce nebo
ženy na MD. Bližší informace získáte
u Ing. Veroniky Stavrinou tel. 724733941
nebo 494337288.

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 17. 02. 2014 v sálu
SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.
schvaluje
 změnu obecní hranice mezi katastrálním územím Častolovice a katastrálním
územím Kostelec nad Orlicí
 plán investic a generálních oprav v oblasti komunikací dle předloženého
návrhu (viz příloha č.1). K uplatnění
jakýchkoliv budoucích změn je nutné
usnesení zastupitelstva města
 rozpočet města na rok 2014 v předloženém znění
- příjmy rozpočtu ve výši 107.674.200 Kč,
- financování ve výši 22.541.016 Kč,
- celkové zdroje ve výši 130.215.216 Kč,
- běžné výdaje ve výši 110.560.227 Kč,
- kapitálové výdaje ve výši 19.654.989 Kč,
- celkové výdaje rozpočtu ve výši
130.215.216 Kč
 závazné ukazatele rozpočtu města
na rok 2014 dle tabulky – Návrh rozpočtu
 dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů a příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2014
v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové
části návrhu rozpočtu. Příspěvky budou poskytnuty na základě smlouvy

souhlasí
 s odkoupením části pozemku parc.č.
687/2 - zahrada o velikosti cca 95 m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
 s odkoupením pozemku vzniklého GP
č. 359-1/2014 parc.č. 1217/2 - orná
půda o výměře 209m2 ve vlastnictví
společnosti ZOPOS Přestavlky a.s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Krchleby 2 za kupní cenu 62.700 Kč
 s prodejem obslužných ploch, tj. pozemků nově vytvořených dle GP č.
2276-209/2013, a to pozemků parc.č.
2345/96, 2345/97, 2345/99, 2345/100,
2345/101,
2345/102,
2345/103,
2345/104,
2345/105,
2345/106,
2345/107, 2345/23, to vše v kat.ú. Kostelec nad Orlicí v areálu bývalých kasáren stávajícím majitelům přilehlých
objektů výše uvedených obslužných
ploch dle přílohy za cenu aktuálního
znaleckého posudku
 s prodejem budovy bez č.p., č.e. - jiná
stavba nacházející se na pozemku parc.č.
2345/22 - zastavěná plocha a nádvoří
včetně pozemku parc.č. 2345/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 495
m2, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad
Orlicí společnosti DOSTAV s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé
armády 1513 za kupní cenu 351.000 Kč

I nf or ma c e p r o obč an y …. .

 s pronájmem bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+1 o podlahové ploše 65,6 m2
nacházející se v 1. NP budovy čp. 1045
v ulici Rudé armády na pozemku par.č.
727 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí včetně
spoluvlastnických podílů
nesouhlasí
 s prodejem pozemku města parc.č.
2012/8 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
zve občany města na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí 28. 04. 2014
od 18:00 hodin.

Upozornění
Zveme všechny zájemce
z řad občanů, a to nejen Skaleckých,
ve středu 09. 04. 2014 v 19:00 hodin
na Rabštejn na informační besedu
k uzavírce silnice II/316.
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Úhrada místního poplatku za odpady – popelnice
a místního poplatku ze psů
Upozorňujeme občany, že úhrada těchto poplatků
se provádí na hlavní pokladně MěÚ v přízemí bílé budovy B,
ulice Dukelských hrdinů, u paní Kameníkové a Vaňkové.
Splatnost obou poplatků je do 31. 05. 2014.
Již od začátku splatnosti poplatku nabízíme poplatníkům opět službu,
kterou naleznou na http://www.kostelecno.cz/mesto/poplatek-odpady.
Tato stránka obsahuje veškeré důležité informace o poplatku. Při zadání RČ plátce (nikoliv poplatníka) bude zobrazen Váš přidělený variabilní symbol z evidence komunálního odpadu společně s částkou
předpisu na rok 2014. Dále zde naleznete číslo účtu, kam lze úhradu poplatku provést.
Zobrazovaná částka je
předpisem na poplatkový rok 2014 – stav
k 01. 01. 2014, nikoliv
aktuální stav konta,
který Vám může sdělit pouze správce poplatku. Stav konta se
liší od částky předpisu
pouze v případě, že
správce eviduje na Vašem účtu přeplatek nebo nedoplatek. Poplatníci se nemusí bát, rodné
číslo není ukládáno či jinak zpracováváno, slouží pouze k vyhledání
údajů o předpisu v databázi a jejich zobrazení na této webové stránce.
Novinkou pro poplatníky je možnost úhrady těchto poplatků
prostřednictvím platebních karet. Platební terminál je umístěn
na hlavní pokladně.

Na území města Kostelce nad Orlicí je nakládání s odpady upraveno
Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí a jeho
částí - Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry, vč. systému nakládání se
stavebním odpadem a systému komunitního kompostování, a kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2001, 1/2005 a 4/2010.
Za rok 2013 bylo občany města vytříděno 66,210 t papíru; 86,915 t plastů;
34,750 t barevného skla a 26,420 t skla bílého a 3,263 t kompozitních obalů (náp. karton). Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno
1 558,725 t (z toho 1 503,725 t – svoz popelnic) a objemného 100,113 t.
Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. svoz, odstranění/
využití odpadů – popelnice, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad, nebezpečný odpad), vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 3.648.451 Kč (úspora oproti r. 2012 činí 739.982,00 Kč).
Ostatní náklady za služby (tzn. provoz sběrného dvora, úklid veřejných prostranství, úklid černých skládek, svoz odpadkových košů,
svoz velkoobjemových kontejnerů po městě) činily 1.394.448 Kč.
Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů 2.882.643 Kč. Za zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM, a.s. ﬁnanční odměnu ve výši 639.062,50 Kč (IV. Q 2012 a I. - III. Q 2013).
OSMM

MV, ekonomický odbor

JIŘÍ ŠEDA NABÍZÍM: MONTÁŽ SÁDROKARTONU  STROPY, PŘÍČKY,
PŘEDSTĚNY, DÁLE TESAŘSKÉ PRÁCE  STŘECHY, PERGOLY, PLOTY.
INFORMACE NA TEL. 604 588 474, TUTLEKY 77.
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Volb y d o E v r o p s k éh o p ar lam en t u
2 3. a 2 4 . k vět n a 2014

Rozhovor s tajemníkem Městského úřadu
nad novým občanským zákoníkem.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České
republiky konat ve dnech 23.
a 24. května 2014.
Občan ČR má právo hlasovat
v těchto volbách za předpokladu, že nejpozději druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tento seznam vede pro občany Kostelce nad Orlicí zdejší
městský úřad. Nejpozději 13. dubna 2014 do něj městský úřad zanese
údaje ze stálého seznamu voličů a občané ČR jsou tímto způsobem
automaticky zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Pokud má občan pochybnosti, doporučujeme, aby si ověřil,
že je zapsán v seznamu voličů, protože zákon neumožňuje dopsání
voliče do výpisu ze seznamu voličů ve dny voleb ve volební místnosti.
Občan jiného členského státu může na území ČR hlasovat za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je nejméně od 9. dubna 2014 přihlášen k pobytu na území ČR, nevznikla u něj
překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. V tomto seznamu je zapsán, jestliže:
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce
2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádá,
• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Žádost o zápis do seznamu voličů je nutné podat nejdéle do neděle
13. dubna 2014 do 16:00 hodin. Z tohoto důvodu bude na městském
úřadu v tento den zajištěna služba od 08:00 h do 16:00 h.
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení
voleb, tj. od 19. 2. 2014, a to buď osobně, písemně nebo elektronicky
u příslušného úřadu (obecní úřad v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) nejpozději 15 dnů přede dnem voleb,
tj. do 08. 05. 2014 do 16.00 hodin. Písemné podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče. Obecní
úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
od 08. 05. 2014, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz
v těchto volbách opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku pouze na území ČR.
Informace o volbách do Evropského parlamentu lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), na webových
stránkách města www.kostelecno.cz nebo na organizačně-správním
odboru městského úřadu u Ing. Veroniky Stavrinou či v souvislosti
s volebními seznamy i na evidenci obyvatel u paní Renaty Jaurové.

Jak jistě většina čtenářů zaznamenala, nabyl od 1. ledna letošního roku
účinnost tzv. nový občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tento právní předpis přináší do právního řádu České republiky velkou řadu změn, a proto jsem v této souvislosti položil tajemníkovi
Městského úřadu Mgr. Jaroslavu Brandejsovi MBA několik otázek.
Pane tajemníku, dotkne se nový občanský zákoník i města případně i činnosti městského úřadu?
Samozřejmě se nová právní úprava zcela zásadně odrazí na fungování
města, ale i městského úřadu, neboť město vstupuje prakticky každým
dnem a okamžikem do občanskoprávních vztahů a stejně tak v mnohých
případech i městský úřad. Mně osobně například velmi zaujalo ustanovení
§ 159 ve vztahu k funkci volených funkcionářů. Má se nově totiž za to, že
nedbale jedná ten, kdo není péče řádného HOSPODÁŘE schopen (pozn.:
Zjednodušeně řečeno péči řádného hospodáře lze vysvětlit tak, jak by jednal každý rozumný člověk ve své vlastní záležitosti se svým vlastním majetkem), ač to musel při přijetí funkce nebo při jejím výkonu zjistit, a nevyvodil
z toho důsledky a následně jeho odpovědnosti za škodu způsobenou např.
městu (čili tzv. ručení ze zákona – podotýkám celým svým majetkem).
Je Městský úřad (tedy jednotliví zaměstnanci) připraven na nový
Občanský zákoník?
Upřímně si myslím, že město, úřad, ale ani jiné státní instituce včetně
soudů zcela připraveny na změny, které nastaly účinností nového OZ
nejsou. Samozřejmě probíhá spousta školení, ale vše je o určitém sžití
se, správné interpretaci podložené i rozhodovací praxí soudů, a to je
dle mého názoru ještě běh na dlouhou trať.
Neuvažujete o tom, že se na stránkách našeho zpravodaje objeví
série článků, ve kterých budou vedoucí odborů v příštích měsících
informovat o novinkách v činnosti Městského úřadu souvisejících
s novým Občanským zákoníkem?
To je zajímavý nápad, který jistě stojí za zvážení.
Děkuji za rozhovor.

Anke t a - L e s o p ar k Lí p ov á S t r áň
Turistický lesopark Lípová Stráň vznikl vyznačením vycházkových tras
v Lípové Stráni. Celý okruh měl být naučnou stezkou Jiřího Gutha-Jarkovského. Vznikla i Křížová cesta. Současný stav stezky není dobrý a Vy
se můžete vyjádřit v anketě, zda poškozenou Křížovou cestu obnovit,
či ji již neobnovovat. Anketu naleznete na webu www.kostelecno.cz
v aktualitách.
Každoročně je nutné panely opravovat a obnovovat vyvrácené značení. Děkujeme Vám, kdo procházíte stezkou za upozornění na poškozené směrníky a tabule.
-lfal-
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Rozhovor vedl J. Hejhal

Vážení čtenáři,
zvu vás na své nové webové stránky www.kosteleckytajemnik.webnode.cz
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou v dubnu 2014
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.
datum služby
rok 2014

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

05.04.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

06.04.

MDDr. Kačerová Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

12.04.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

13.04.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

19.04.

MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334, Vamberk

494 501 711

20.04.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

21.04.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

26.04.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

27.04.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

01.05.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

03.05.

MUDr. Pokorná Jaroslava

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

SK KLACKAŘI
softballový oddíl
Masarykova 1399,
517 41 Kostelec nad Orlicí
sk.klackari@seznam.cz; www.klackari.cz

Informace o uzavírce Palackého náměstí
– K os t e l e c k á pouť
Softballový oddíl SK Klackaři Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s MěÚ
Kostelec nad Orlicí pořádá tradiční Kosteleckou pouť, která se koná
ve dnech 19. – 21. dubna 2014.
Pro návštěvníky budou připraveny atrakce pro malé i velké a stánkový
prodej. Zároveň bychom chtěli touto cestou informovat spoluobčany,
že Palackého náměstí, na kterém se pouť uskuteční, bude pro vozidla
mimo zásobování uzavřeno již od středy 16. dubna od 08:00 hodin.
Žádáme proto spoluobčany, kteří parkují svá vozidla na náměstí, aby
si je do této doby přeparkovali na jiná vhodná místa. V sobotu, neděli
a pondělí budou autobusové zastávky po celý den přemístěny na silnici I. třídy č. 11 před bývalý Dům služeb.
Děkujeme spoluobčanům za pochopení
a těšíme se na jejich návštěvu Kostelecké pouti.

KLUB SENIORŮ POHODA

Z dr a v í j e n e d o c en i t eln ý d ar
„Zdraví je nedocenitelný dar, který není samozřejmostí, pojďte se ho
s námi znovu učit chránit“, vyzýval na plakátku k besedě východočeský Ramissio tým. Místem pro získání informací od zástupců předního
distributora přírodních výživných doplňků stravy se stal Klub Pohoda.

V úterý 11. března se ve společenské místnosti klubu sešlo víc než 30
posluchačů, zájemců o seznámení se produkty, které mohou významně ovlivnit naše zdraví.
Předávané informace včetně malé ochutnávky byly zcela zdarma a je
jen na každém z nás, jak s nimi naloží.
Publikum v klubu bylo velice pozorné a zvídavé, což byla zásluha jak
přednášejících, tak i zvoleného tému: představení čistě přírodních
produktů, které prošly náročným vývojem a testováním zaručující
kvalitu, které vycházejí z tradic východoasijské medicíny. Poděkování
patří především paní Haně Sehnoutkové, která celou akci Klubu nabídla, pomohla zorganizovat a hlavně zajistila velice fundované lektorky, Ing. Ivanu Doležalovou a Lucii Řadovou. Připomenutí toho, jak
nutné je žít v rovnováze sám se sebou i svým okolím, jako jednoho ze
základních předpokladů spokojeného života, není nikdy dost.
MN

Týká se nás vše ch
Je to tvrzení a také téma besed, které od začátku roku
probíhají v Klubu seniorů
Pohoda. V úterý 18. března
se ve společenské místnosti
sešlo víc než 50 pozorných
diváků, kterým není lhostejné dění v Klubu, stejně jako
program uváděný v Novém
zámku a v neposlední řadě
stav příprav vydání nové knihy o Kostelci nad Orlicí.
Představeno bylo složení a činnost výboru Klubu, připravované klubové akce, a to včetně stavebních úprav budovy, kde Klub sídlí. V současnosti je registrováno 193 členů, z nichž část byla právě na klubovém
pořadu.
Pozvaní hosté, programová manažerka Nového zámku Bc. Ivona
Jasníková a předseda Klubu rodáků a zároveň vedoucí týmu, který
připravuje vydání knihy o městě Ing. Kamil Zdrálek, nadchli svým vystoupením všechny přítomné. Získané informace určitě obohatí nejen
život seniorů ve městě. Už květnová společně naplánovaná návštěva
zámku by měla být tohoto důkazem. Nejen pro občany města se stalo
zpřístupnění zámku před dvěma roky a jeho bohatá nabídka programů, opravdovou lahůdkou zpříjemňující jejich volný čas.
Podrobné seznámení s obsahem připravované knihy včetně ukázek
jednotlivých kapitol bylo prezentováno i s upozorněním na celý tým
odborných spolupracovníků. Všichni přítomní pozorně sledovali výklad a bylo zcela jasné, že je vydání knihy velice zajímalo. Oba hosté
se totiž významnou měrou podílí na připravované knize, která by měla
být vydána v první polovině příštího roku.
Odpoledne v klubu jen potvrdilo “týká se nás všech“! Děkujeme hostům za jejich skvělou prezentaci v klubu a taky pozorným divákům
za jejich soustředěnost a velký zájem o dění ve městě.
MN
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí

Zásahy je dno tky

Touto cestou Vás chceme informovat o změnách úhrad
za poskytování pečovatelské služby. Od 01. 04. 2014
dochází k navýšení Sazebníku úhrad, který byl schválen
10. 03. 2014 Radou města Kostelce nad Orlicí. Zároveň
do Sazebníku úhrad přidáváme nové fakultativní (doplňkové) úkony.
Sazebník úhrad pro občany Kostelce nad Orlicí a okolních obcí byl
naposledy navýšen v roce 2009. Od té doby značně vzrostly náklady na pečovatelskou službu. Dle platné vyhlášky je maximální částka za úkony poskytované pečovatelskou službu, mimo fakultativních
činností, ve výši 130 Kč za hodinu. Naše pečovatelská služba částku
nenavyšuje na maximum.
Nové fakultativní (doplňkové) činnosti byly zařazeny do Sazebníku
úhrad na základě potřebnosti klientek/klientů. Jedná se o procházku s klientkou/klientem, pomoc s domácím mazlíčkem, telefonování
na přání klientky/klienta, kopírování (černobílé, jednostranná A4).
U příležitosti Mezinárodního dne žen obdarovala pečovatelská služba
papírovou květinou své klientky, které měly objednané úkony. Bylo
předáno na šest desítek květin, které vyrobili klientky a klienti Domovinky s velkou pomocí paní Lenky Žežulové, která Domovinku vede.

20. 02. 2014

Mgr. Jana Ribárová
vedoucí pečovatelské služby

K a rn e v a l v D om ov i n c e
V druhé půlce února
jsem uspořádala pro
klienty Domovinky –
Centra denních služeb karneval. Součástí
karnevalu byly soutěže, jako hod na cíl,
kvíz z pohádek, stavění komínu na čas, úkoly na zapamatování
a procvičení motoriky.
Na každého účastníka
čekala drobná cena. Po soutěžích následovalo občerstvení – moučník
a chlebíčky, které byly vyrobeny klienty Domovinky. Karneval se završil hudbou a tancem.

Čerpání vody ze sklepa
Kostelec nad Orlicí
Jednotky PO provedly odčerpání vody ze sklepa pomocí kalových čerpadel.
22. 02. 2014

Dopravní nehoda osobního automobilu
Kostelec nad Orlicí
Jednotky byly povolány k dopravní nehodě osobního vozidla se zraněním 6 osob. Po příjezdu hasiči poskytli zraněným osobám předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS KHK je předali do jejich péče. Dále bylo
provedeno zabezpečení vozidla proti požáru a unikajícím provozním
kapalinám. Na místě jednotky spolupracovaly s PČR a ZZS KHK.
23. 02. 2014

Dopravní nehoda osobního automobilu
Kostelec nad Orlicí
Jednotky byly povolány k dopravní nehodě osobního automobilu,
které narazilo do mostku a převrátilo se na střechu. Na místě byla jedna zraněná osoba, která byla po příjezdu na místo v péči ZZS KHK. Hasiči na místě provedli zajištění vozidla proti požáru, převrácení vozidla
zpět na kola a úklid vozovky.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

Exkurze Mladých hasičů na po žární
stanici v Rychno vě nad Kn ě žno u
V pondělí 24. 02. 2014 jsme s dětmi z kroužku Mladých hasičů navštívili hasičskou stanici HZS Královéhradeckého kraje v Rychnově nad
Kněžnou. Od p.Bedřicha Jasníka, který nás prováděl jsme se dozvěděli,
jak profesionální hasiči tráví své služební dny a mohli jsme si prohlédnout techniku, se kterou hasiči jezdí k požárům, dopravním nehodám
a k dalším událostem spojeným s jejich prací. Hasičskou stanici jsme
si mohli celou prohlédnout, a to jak garáže s technikou, ale i zázemí
hasičů, např. tělocvičnu, jídelnu, školicí místnost, místnost pro krizový
štáb atd. Dále jsme měli možnost nahlédnout na operační středisko,
odkud jsou vyhlašovány poplachy hasičům sloužícím na stanici i všem
dobrovolným jednotkám. Tímto bych za celý kolektiv vedoucích
a dětí kroužku Mladých hasičů chtěla poděkovat p. Bedřichu Jasníkovi, že nám návštěvu zprostředkoval, vše nám ukázal a že odpovídal
na všechny naše všetečné otázky.
Lenka Vodáková

Lenka Žežulová
Domovinka

Autoservis
Miroslav Cetel
JircháƎská 1483, Kostelec nad Orlicí

AKCE

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

Objednávky na tel.: +420 603 499 537

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

Provádíme montáž LPG sad znaēky Tartariny.
Více info na tel.: 732 205 267
www.prestavbylpg.com
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1 2 0 le t o d do sud ne jvě tšího p ožáru
v Ko ste lci nad Orlicí
V letošním roce koncem dubna uplyne 120 let od dosud největšího
požáru v Kostelci n. O. Dovolte nám jedno připomenutí z historie sboru, kterou píšeme společně se skaleckým sborem.
Dne 16. dubna 1894 večer vzplál oheň na Skále v domě p. Bartoše v ul.
Kameničná. Zástavba Skály byla většinou dřevěná a kolem domů bylo
složeno dřevo na topení. Navíc byl větrný večer. Požár zesílil natolik, že
během noci úplně shořelo 34 stavení.
Protože to bylo pondělí, měl hasičský sbor cvičení a dostavil se k ohni
rychle s veškerým vybavením. Likvidace ohně se zúčastnilo 8 požárních sborů.

Tragickou součástí této
událostí byli oběti na životech. Náčelník skaleckého odboru Josef
Bedrna chtěl v čp. 411
zachránit p. Vanického,
vnikl do hořícího domu
a oba zahynuli pod zřícenou klenbou. Pohřeb
obou se konal 19. dubna za účasti členů hasičských sborů, tak i široké
veřejnosti. Potom ještě
následně na popáleniny zemřel p. Novák,
který byl pochován 23.
dubna.
Památku, podle dřívějších dohod, udržuje
skalecká jednotka tím,
že pečuje o hrob svého
velitele na kosteleckém
hřbitově.
Historie nás učí, že lidské hodnoty se měří
nikoliv penězi, ale obětavostí a pomoci jak vzájemně, tak ostatním.
Až půjdete kosteleckým hřbitovem, zastavte se u památníku, který byl
vybudován svépomocí, a připomeňte si tuto událost.
Starosta sboru, Hanyk Pavel
V článku jsou použity materiály a foto z hasičského archivu.

Sběr železného šrotu 2014
Hasičský sbor Kostelec nad Orlicí – město oznamuje, že pořádá
v sobotu 12. dubna 2014 tradiční sběr železného šrotu. Svoz bude
probíhat od 8:30 hodin.
Hasiči žádají všechny občany:
nevynášejte prosím šrot na ulici, ponechte ho za plotem (za bránou), vyčkejte až do příjezdu sběrných vozů
– hasiči Vám rádi pomohou.
Kontakt: sobota 12. 04. 2014 – tel. č. 494 323 150
Domluva předem na tel. č. 724 142 847, 724 181 362.

TONIOVA ZÁMECKÁ KAVÁRNA
OTEVŘENA od 1. dubna
Pondělí: zavřeno
Úterý - Čtvrtek: 10:00 - 20:00
Pátek - Sobota: 10:00 - 22:00
Neděle: 10:00 - 20:00

Tuto sezónu mnoho novinek.
Těšíme se na Vás.
telefon: + 420 731 280 244, e-mail: kavarna@zamekkostelecno.cz, www.zamekkostelecno.cz

KADEŘNICTVÍ
NA SKÁLE
ulice FROŠOVA 1248
STŘIH + VODOVÁ
180, KČ
TRVALÁ + STŘIH + VODOVÁ 360, KČ
BARVENÍ KRÁTKÉ VLASY
150, KČ

VERONIKA JANÁČKOVÁ
OTEVŘENO PO

NE po TEL. DOHODĚ 776 306 253

NABÍZÍ:

okrasné kvetoucí keře
túje
conifery
čarověníky
azalky a rododendrony
trvalky a skalničky
hnojiva a substráty
mulčovací kůru
substráty

PRODEJNÍ DOBA V KVĚTNU:

Prodejna okrasných rostlin

Út, St, Čt
So

Frošova 774

13.00 - 18.00
08.00 - 12.00

(za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

tel.: 776 636 700, email: tzahrady@seznam.cz, www.t-zahrady.com

PEDIKURA
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 cena: 14,- Kč/l
Prodejní doba: každý den
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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ulice Krupkova 1154
tel: 494 321 430
mobil: 724 733 940
e-mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
www.biblio.cz

c

Vladimír Komárek

Novinky!
Rozšířený 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

P ozv á n k a n a v ý st av u
Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí vás srdečně zve na výstavu
PEL-MEL, kresba, grafika, malba, dřevořezba z let 1970 – 2014, řezbáře a loutkáře JAROSLAVA DOLEŽALA.
Výstavu si můžete prohlédnout do konce dubna 2014.

Ji ří Ši n d l e r o Jar os lav u Dolež alo vi
Stromy jsou zvláštní organismy. A jejich život je v mnohém ohledu záviděníhodný. Žijí vedle nás, svědkové staletí i lidských osudů. A padnou-li, není pro ně ještě zdaleka nic ztraceno. Zvlášť když se u kmene
zastaví vnímavý člověk, jehož fantazie v něm vidí něco více – ať už
postavu, obličej či třeba hrad …
Dřevo přece není jen tak nějaký „materiál“. Jeho živoucí podstata dává
objektům duši! Objevit ji však není snadné. Není mnoho vyvolených,
kteří tím, co zachytí, zajistí sobě i tomu dřevu přesah do budoucnosti.
Jaroslav Doležala a jeho dílo spolu tvoří vzácnou jednotu. Rozhlédneme-li se po vystavených objektech, musíme ocenit zejména rozmanitost jak žánrovou, tak technickou. Umělec je současně loutkářem,
řezbářem i tvůrcem dřevořezů. A všechna díla nesou jedinečný, nezaměnitelný rukopis. Na výstavách i v galeriích potkáme zejména jeho
plastiky, groteskně přibližující autorovu vizi světa. Černě laděný humor se prolíná s poetikou a je přítomný v celém díle, které je perfektní,
až trochu puntičkářské.
Spolu se Shakespearem můžeme říci, že umělec vidí svět jako veliké
divadlo, divadlo zalidněné karikovanými postavami, které jako by vyšly ze starých pohádek nebo mýtů. Můžeme si klást i zábavnou otázku:
začaly se jeho figury vizuálně připodobňovat svému autorovi, nebo se
autor začal podobat svým realizacím?
Není lehké se vyrovnat s invencí, která si jakoby dělá z diváka trochu
blázny. Ale přijmeme-li jeho vyzvání, čeká nás osvěžující koupel výtvarných metafor. Okouzlují a zároveň nastavují své křivé zrcadlo. Tím
vším nás Jaroslav Doležal může upoutat, pobavit nebo zarazit, avšak
v každém případě zjistíme, že ponořit se do jeho světa nebyla marná
cesta. Že autor s námi hraje hru plnou překvapení, nechce šokovat ani
předstírat, ale nabízí jeden z možných pohledů na náš svět, tak plný
lží a pokrytectví. Jeho hra je poctivá. Spolu s autorem si přeji jedno:
nechte se do ní vtáhnout. Bude vám to stát za to!
Jiří Šindler

V ýs ta v a v Měst s k é k n i h ov ně
V Městské knihovně byla dne 28. 02. 2014 zahájena výstava výtvarníka
Jaroslava Doležala.
Hradecký rodák Jaroslav Doležal
s ateliérem a druhým domovem v Záměli je grafikem, kreslířem, řezbářem
a loutkářem. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Po absolutoriu úzce spolupracoval zejména
s Hradeckým divadlem Drak, Naivním
divadlem Liberec a divadlem Lampion
v Kladně. Na těchto scénách spolupracoval a vytvářel kulisy a loutky zejména marionety.
Dlouholeté zkušenosti z loutkových
divadel pak předával celých 18 let jako
pedagog na pražské divadelní akademii – katedře loutkového a alternativního divadla.
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Svoje loutky též na řadě
míst vystavil a staly se
i součástí sbírek muzeí
v Brně, Svitavách, Hradci
Králové, Liberci, Ostravě
a Praze. Jeho práce, zejména loutky, jsou i ve sbírkách
zahraničních v Kanadě,
USA, Polsku, Austrálii, Francii a Německu.
Současná Jaroslavova výstava v naší knihovně je jeho druhá a připravil pro ni exponáty, které
tu ještě nebyly vystaveny. A tak tu můžeme prohlížet jeho krásné novoročenky, kterými dělal radost svým přátelům. Mě upoutaly zejména
krásné tušové kresby ze 70. – 80. let. Jsou plné děje a mistrovsky provedené. Osobitý smysl pro humor a absurdita – to jsou jeho krásné
dřevěné reliéfy, jsou nápadité, mají vtip a jsou krásně a citlivě kolorovány. Dává zde nahlížet do křivého zrcadla, kde se místo líbivé tváře
odráží úšklebek.
V loňském roce vystavoval Jaroslav Doležal též s Unií východočeských
výtvarníků, jejímž je členem, na zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí,
kde jeho dřevořezba zdobila plakát k této výstavě.
Srdečně Vás na tuto krásnou výstavu zvu. Potrvá do konce dubna
2014.
Karel Martinec

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor
Pořad bohoslužeb velikonočních svátků
13. 04. /neděle/ - 09:00 hodin
KVĚTNÁ NEDĚLE
Svěcení ratolestí a průvod do kostela. Pašije sv. Matouše.
14. 04. /pondělí/ -18:00 hodin
ZELENÝ ČTVRTEK
18. 04. /pátek/ -18:00 hodin
VELKÝ PÁTEK
19. 04. /sobota/ - 20:00 hodin
VELIKONOČNÍ VIGILIE
20. 04. /neděle/ - 09:30 hodin
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Při mši sv. Bude zpívána Latinská mše Josefa Dobeše (op.6)
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 dubnu 2014: 06. 04. v 08:30 hodin
Velikonoční bohoslužby: 20. 04. v 08:30 hodin
Biblická hodina /velikonoční pobožnost: Zelený čtvrtek 17. 04.
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.
Náboženství pro děti: Pá 14:30 hodin.
Tel.: 494 323 311; 739 702 567;
email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.
Další informace na vývěsce u sboru.

P rá z d n ý h r o b
Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné
oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly (Lk 24,1-3).
Když my někoho hledáme ve svém životě, používáme různé indicie
a předpokládáme, že budeme ve svém snažení úspěšní. V krátkém textu z evangelia sv. Lukáše se dovídáme, že ženy mrtvé tělo svého Mistra
v hrobě nenašly. Ke hrobu přišly proto, aby podle židovských zvyků
tělo mrtvého pietně ošetřily vonným olejem. Jejich očekávání se ale
nenaplnilo. Mrtvé Ježíšovo tělo nenalezly na místě, kde ho po Jeho
smrti na kříži zanechaly. Můžeme jen předpokládat, co se odehrávalo
v jejich srdcích. Ale už v zahradě, kde Ježíše pochovaly, pochopily, že
nemají důvod ke smutku. Naopak – potkávají svého Pána. Ten ujišťuje
truchlící ženy o tom, že splnil to, k čemu své učedníky během svého
působení připravoval. Bude trpět, umře, ale nakonec zvítězí a bude žít!
My křesťané jsme přesvědčeni, že prázdný hrob není důvodem k rozpakům, ale předmětem naší víry. Prázdný hrob je aktem víry a důvodem naší aktivity konat dobro. Kde tedy máme Ježíše hledat dnes?
V našich srdcích, myšlení, v lidském bytí – to je náš největší důkaz Ježíšova vítězství pro svět, kde žijeme. Bůh už dal všechno a Ježíš svou
poslušností Otci všechno vykonal.
Přeji Vám z celého srdce, abyste ve svém životě poznali, co znamená radost z objevení přátelství s Bohem.
P. Benedikt R. Machalík, OPraem, správce farnosti

NEUNIKLO NÁM
N UM E R I C s .r . o.
Zpráva o tom, že koncem měsíce dubna končí tolik oblíbený obchod
NUMERIC s.r.o. v Tyršově ulici, ta se šířila po městě rychle a reakce byla
asi téměř vždy stejná. „Proč? To je velká škoda, kdo je nahradí?“
Nechci vůbec rozebírat tuhle otázku, jen bych ráda poděkovala celému kolektivu v čele s panem vedoucím Vladimírem Bořkem, za jejich
snahu vyhovět vždy zákazníkům, nabízet kvalitní zboží a rychle reagovat na jakékoliv požadavky. Díky patří i oběma prodavačkám, a to jak
paní Boženě Bořkové - tak i paní Pavlíně Vavřincové, které měly vždy
po ruce mimo kvality ještě dobrou radu nebo doporučení.
Nebyl rovněž problém chybějící zboží okamžitě objednat, a tak spokojenost zákazníků byla opravdu veliká. Obdiv si zasloužily především
před nebo začátkem školního roku, v době předsváteční ať už se týkala Velikonoc nebo Vánoc … to byl opravdu pěkný fofr a zákazníci
kolikrát „velice spěchali“ a byli netrpěliví.
Děkujeme Vám za ochotu, vlídná slova a za kvalitní nabídku zboží. Přejeme Vám především hodně zdraví a další úspěchy, pohodu a spokojenost ve Vašem životě. Tu jste rozdávali v obchodě vrchovatě!
Za spokojené klienty si dovoluje popřát a poděkovat stálá a spokojená zákaznice prodejny Numeric s.r.o.
PhDr. Miroslava Nováková

Připojuji se ráda k tomuto poděkování. Jménem Hasičského sboru
České hasičské jednoty Kostelec n.O. – město, tedy za hasiče bych
chtěla poděkovat všem pracovníkům prodejny NUMERIC s.r.o.
Děkujeme Vám za vždy vstřícný a profesionální přístup k zákazníkům a dlouholetou spolupráci s naším sborem!
Michaela Vodičková – člen HSČHJ Kostelec n.O.

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
- Byl zahájen zápis do Základního kurzu společenského tance a chování pro mládež – podzim 2014. Od února 2014 je možnost podávat
přihlášky.
- Zahrádkáři při výzdobě svého plesu opět nezklamali – byla nádherná.
- Proběhl další ročník Filmového festivalu Expediční kamera (mimo
Kostelec n/O ve více než 150 městech ČR a SR). Byl velmi příjemně
stráveným večerem. Diváci byli vtaženi do děje jedněch z nejlepších
outdoorových filmů - sedm dobrodružných a přírodně zaměřených
snímků - promítalo se ve FULL HD rozlišení.
- Taneční pro páry jsme společně se všemi zúčastněnými tanečníky
a tanečnicemi zakončili závěrečnou „prodlouženou lekcí“. Tančilo se
i v rytmu country a Line-dance. Vše svižné a veselé.
- Proběhla další exkurze e-Cinema na Rabštejně – tentokrát se přijeli
na úspěšnou modernizaci kina podívat starosta města Horní Bradlo
p. Kumpan společně se svým promítačem.

Aktuálně na Rabštejně v prodeji vstupenky:
o 11. 04. DIVADLO – Návštěvy u pana Greena – Stanislav Zindulka
a Matěj Hádek – vstupné: předprodej 180 Kč/220 Kč na místě
o 24. 04. Mark Whitﬁeld a AMC Trio, UNI BIG BAND – vstupné 200 Kč
o 26. 04. ČERNÍ ŠVIHÁCI – vstupné: 100 Kč
o 29. 04. Workshop – bubny - Ivo Batoušek
o 07. 05. ZDENĚK TROŠKA – ZÁBAVNÝ POŘAD – vstupné: předprodej 150 Kč/ 190 Kč na místě

J azzmani na Rabšte jně
Mark Whitfie ld, AMC Trio
Hudební cyklus „Jazzmani na Rabštejně“ pokračuje v letošním roce
ve čtvrtek 24. dubna dalším koncertním večerem. Příjemnou atmosféru v sále kosteleckým hudebním příznivcům navodí swingový orchestr
UNI BIG BAND z Vamberka pod vedením kapelníka Dušana Kučery.
Poté bude jeviště již patřit nenapodobitelnému a vynikajícímu AMC
Triu (Slovensko), které vystoupí společně se světovým kytaristou – respektovaným newyorským jazzmanem Markem Whitfieldem.
Mistrovskou hru tohoto mistra kytary
ocenilo již mnoho hudebně významných osobností. Byl spoluhráčem například Stinga, Herbieho Hancocka,
Dizzyho Gillespieho a mnoha dalších.
Markovou spoluprací se také může pochlubit Diana Krall. S Dianou Krall natočil několik písní do alba Forever Love.
Toto album se stalo velkým jazzovým
hitem. Jedna z písní je např. standard
Early Autumn, kde krásně kontrastuje
Dianin nádherný hlas a mistrovská kytara Marka Whitfielda.
Členy AMC Tria jsou Stanislav Cvanciger-bicí, Peter Adamkovič-klavír
a Martin Marinčák-kontrabas. Společná kariéra těchto tří hudebníků
začíná v roce 1993, kdy se jako začínající hudebníci rozhodli zúčastnit
se soutěže mladých jazzových skupin. Na soutěži získali jednu z hlavních cen a to pro ně byl skvělý začátek. Postupem času se AMC Trio
začalo orientovat na autorské skladby a poté už si skládá výhradně
svůj repertoár. Trio poté začalo spolupracovat s mnohými hosty doma
i v zahraničí. Jedním z nich je i Mark Whitfield.
Kdykoli Martin Marinčák
s ostatními členy AMC Tria
projíždí přes Kostelec, vždy
se zastaví na přátelský hovor (asi kontrolují stav kmotřence - loga Rabštejna ☺).
Chtěla jsem Vám s nimi poskytnout rozhovor. Ovšem
uzávěrka vydání Zpravodaje
je neúprosná. AMC Trio zrovna odjíždí a Martin Marinčák
k tomu dodává: „...všetko pošlem, ale teraz ideme na turné do Anglicka.
Takže na druhý týždeň....“ Více se tedy dočtete v regionálním denním
tisku.
Na pódiu Rabštejna jsme AMC Trio viděli ve velice úspěšném jazzovém
večeru, kdy s sebou přivezli 5 násobného držitele Grammy, Randyho
Breckera. Svou lásku k hudbě, talent a cit nám předvedli v nezapomenutelném vystoupení. Je naším velkým potěšením uvítat je u nás znovu. V rámci evropského turné, do kterého se Kostelec zařadil, tak bude
tentokrát Rabštejnem znít kytara legendárního hudebníka z USA,
Marka Whitfielda. Jste srdečně zváni.
Na koncert Jazzmani na Rabštejně Mark Whitﬁeld a AMC Trio (a UNI BIG
BAND) se můžete těšit 24. dubna 2014 v 19:00 hodin. Vstupné je 200 Kč.

Stanislav Zindulka v Kostelci nad Orlicí
Vtipný i dojemný příběh lásky a odpuštění, to je divadelní hra Návštěvy
u pana Greena, kterou uvidí kostelečtí diváci již v pátek 11. dubna v divadle na Rabštejně. V tomto představení pro dva herce zazáří Stanislav
Zindulka v roli pana Greena a Matěj Hádek coby Ross Gardiner.
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Stanislav Zindulka, divadelní, televizní a filmový herec a držitel Českého lva, sám ke hře Návštěvy u pana Greena dodává:
„No musím se přiznat, že za poslední léta a poslední divadelní sezóny, považuji tuhle roli za jednu z nejšťastnějších, které mě potkaly. Je to asi v tom, že
je to hra napsaná velice zkušeným perem. Hraje se po celém světě, ve špičkových divadlech. Jeﬀ Baron, který ji napsal, byl tady u nás na premíéře v divadle Bez Zábradlí. Nikdy předtím v Česku nebyl, přijel speciálně na tuhle
premiéru, protože znal jméno režiséra Michálka, jehož ﬁlm Babí léto měl
ve Spojených státech úplně mimořádný divácký úspěch. Je to hlavně hra
o tom, jak se při troše dobré vůle a při troše citlivosti dá zlomit předsudek,
který v nás všech je zakořeněný. A v podstatě nám strašně ztrpčuje život a při
tom by nemusel. Setkávají se tu dva naprosto rozdílné světy. Starý člověk, ortodoxní žid se svými předsudky, s mladým židem. Setkávají se proti své vůli,
vlastně nešťastnou náhodou. Kvůli malé nehodě je ten mladý žid odsouzený
k tomu, aby toho starého navštěvoval, posloužil mu a pomáhal. On za žádnou cenu nechce a celá ta hra je o tom, že ti dva rozdílní lidé k sobě hledají cestu. Což je vůbec to nejcennější, co může člověka potkat, když si najde
cestu k druhému člověku. A navíc má ta hra nádhernou přednost v tom, že
je napsaná tím krásným židovským vtipem. Jsou tam nádherný humorný situace, je to chytrá hra, která má úžasnou katarzi a nádherně napsaný ﬁgury.
Takže srdečně a s čistým svědomím diváky zvu a můžu jim dát záruku, že
se budou vracet domů a že budou říkat: Nebylo to marný.“
Slovo o autorovi a režii
Autorem divadelní hry Návštěvy u pana Greena je Jeff Baron, jehož
hry byly ve světě produkovány již více než 400 krát ve 23 jazycích a 41
zemích světa. Tato hra byla nominována na cenu ACE (Buenos Aires),
Molière (Paříž) a získala mnoho cen – v Řecku, Mexiku, Izraeli, cenu
Kulturpreis Europa a další.
"Návštěvy u pana Greena, v originále Visiting Mr. Green, jsou jeho nejznámější hrou, která měla premiéru v New Yorku. V hlavní roli se tehdy představil držitel Oscara Eli Wallachem. Představení se hrálo čtyřistakrát," říká
Kateřina Schauerová z Filmové a divadelní agentury, která představení do Kostelce přiveze.
Hra vznikla pod režijní taktovkou Vladimíra Michálka,
který předvedl své mistrovství ve filmech jako Je třeba
zabít Sekala, Amerika nebo
nezapomenutelné Zapomenuté světlo.
Paní Schauerová k tomuto
představení ještě dodává:
„Premiéru jsme měli v dubnu roku 2011 a od té doby jsme odehráli přes 50
repríz. Tato hra stojí na vynikajících výkonech úžasné osobnosti českého
divadla Stanislava Zindulky a interakci se zástupcem nové generace herců
– s Matějem Hádkem.“
Divadelní představení Návštěvy u pana Greena uvádíme v pátek 11. dubna 2014 v 19 hodin. (Představení je také součástí divadelního abonmá.)
Vstupné činí 180 Kč v předprodeji a 220 Kč na místě.

Ivo Batoušek čtenářům kosteleckého zpravodaje vzkazuje: „Většina lidí
bubnovat už dokáže. Je to ideální příležitost, jak strávit volný čas smysluplně a ne jen nakupováním v obchodních centrech. Účastníci obvykle
vůbec nemají ponětí o tom, jak snadné bubnování je a že se to nemusejí
učit. Vlastně jim jen pomáhám vzpomenout si na to, jak naposledy bubnovali ve dvou letech doma v kuchyni na kastrol či hrnec.“
Workshop proběhne v úterý 29. 04. odpoledne.
Více info na www.skrabstejn.cz.
Za SK Rabštejn Ing. Marta Klimešová

NOVÝ ZÁMEK

J aro na zámku
Letošní sezónu v Novém zámku zahájíme koncertem, na který jsme
Vás pozvali již v březnovém zpravodaji. V pátek 11. dubna 2014
od 20 hodin vystoupí v Zrcadlovém sále Emil Viklický spolu se Zuzanou Lapčíkovou. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali,
že vstupenky na koncerty lze také zakoupit přímo na webových stránkách zámku v rubrice Kalendář akcí. Při nákupu vstupenek v informačním centru nebo na místě koncertů jistě rádi využijete slevy, které
získáte na zákaznickém portálu ČEZ Šťáva.
Dubnový program na zámku pokračuje v pátek 25. dubna 2014, kdy
zahájíme výstavní sezónu v Galerii Kinský, a to vernisáží výstavy věnované obrazům, kresbám, grafice a architektonickým návrhům Zdeňka
Šindlara. Díla tohoto výtvarníka, původním povoláním architekta,
naleznete v četných sbírkách, nejenom v Evropě. Jeho cyklus litografií vlastní například Britské Museum v Londýně, bývalý francouzský
prezident Francois Mitterand, Americké kulturní centrum v Praze. Při
návštěvě Billa Clintona v Praze Americké velvyslanectví použilo Šindlarovy kresby na všech tiskovinách souvisejících s jeho návštěvou.
Výstava se koná u příležitosti 75 let autora, člena Unie českých výtvarných umělců, a potrvá do 1. června 2014.
Závěr dubna patří na zámku každoročně výstavě narcisů. Pokud letošní jarní počasí dovolí, rádi bychom ji opět připravili na sobotu 26.
dubna 2014.
Začátek května bude na zámku ve znamení zahájení sezóny
a velmi oblíbených prohlídek zámecké expozice s panem Františkem Kinským. V sobotu 3. května 2014 proběhnou čtyři dvouhodinové prohlídky, jejichž rezervaci si můžete zajistit na emailu
info@zamekkostelecno.cz. V polovině května vás zveme na koncert vážné hudby. Trio Martinů vystoupí v pátek 16. května 2014
od 20:00 hodin v Zrcadlovém sále a rolí jejich předskokanů je ujmou
žáci hudebního oboru ZUŠ F. I. Tůmy. Ti ostatně také zpříjemní
svým hudebním vystoupením speciální prohlídky s Fr. Kinským.
Podrobnosti o akcích na zámku najdete na webových stránkách
www.zamekkostelecno.cz.
IJ

Ve vlčí kůži – Echo filmového festivalu
Mezi nejúspěšnější snímky filmového festivalu Expediční
kamera patří seriál o putování
ve stopách Džingischána. Proto
jsme se rozhodli s fotografem
Pavlem Kovaříčkem připravit
speciální promítání celé série.
Můžete se těšit na celovečerní
pásmo (4 x cca 45 minut) napínavého příběhu Tima Copea.
Australský dobrodruh Tim Cope putuje sám na koňském hřbetu mnoho měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy. Překonává
stepi, pouště i hory a jde stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné
hordy největšího dobyvatele všech dob, Džingischána. Dodnes je to
nádherná krajina, kterou obývají drsní, ale často také velmi pohostinní
lidé. Mnozí z nich žijí stále kočovným způsobem života, kdy jsou jim
koně a velbloudi nezbytným pomocníkem pro přežití na 10 000 kiometrové pouti.
Film „VE VLČÍ KŮŽI PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA“ byl oceněn na řadě
zahraničních festivalů.
Režie: Tim Cope, Austrálie, délka: 4 x cca 45 minut, 2010
Ocenění: MHFF - Nejlepší cestopisný film, Expediční kamera 2012
a 2013: Divácky nejúspěšnější film

TESAŘSTVÍ Pavel Pinkas
• Pokrývači • Klempíři

Bu b e n i c k ý wo r k sh op Iv o Bat ou ška

•
•
•
•
•

V návaznosti na výchovné koncerty pro školy jsme připravili pro veřejnost bubenický workshop vedoucího bubenické skupiny Jumping
Drums Iva Batouška.

Tůmova 556, Kostelec nad Orlicí, telefon: 605 716 786
e-mail: pajkypaj@email.cz
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Střechy, srubové domy
Altány, pergoly
Zahradní domky, palubkové obklady
Vinyl siding (zateplování budov)
Řezání, štípání dřeva v případě zájmu i úklid.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Do velkoobjemových kontejnerĤ bude na jednotlivých stanovištích po mČstČ odebírán pod dohledem odpovČdné
osoby (pracovníka TS) pouze odpad, který je uveden na rozpisu pro pĜíslušný svozový den. Uložení tohoto odpadu
je pro fyzické osoby mČsta Kostelce nad Orlicí a jeho þástí (Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry), které mají
zaplacený místní poplatek, bezplatné. Bezplatné je i odložení nefunkþních elektrospotĜebiþĤ z domácností ve
sbČrném dvoĜe firmy Recycling, který se nachází v areálu technických služeb v prostoru za autobazarem, a to v níže
uvedených dnech a þasech.
V pĜípadČ stavebního odpadu, vznikajícího pĜi stavební nebo demoliþní þinnosti (stavební suĢ, stĜešní krytiny,
podlahoviny) a ojetých pneumatik bude možné tento odpad i nadále odkládat ve sbČrném dvoĜe firmy Recycling,
který se nachází v areálu Technických služeb za pĜedem stanovenou úhradu, a to v níže uvedených dnech a þasech.
Tímto se nevyluþuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho využití, pĜípadnČ odstranČní v souladu se
zákonem o odpadech, vlastními prostĜedky.

SbČrná místa + termíny pĜistavení velkoobjemových kontejnerĤ pro rok 2014
Termíny pĜistavení
vždy od 14.00 do 17.00 hodin (mimo TS)
SbČrná místa
DRUHY ODPADģ
Z

OO

Z

SBċRNÝ DVģR
Kostelec nad Orlicí

DRUHY ODPADģ
Z

Z

6. 10.

20. 10.

7. 10.

21. 10.

8. 10.

22. 10.

9. 10.

23. 10.

10. 10.

24. 10.

13. 10.

27. 10.

14. 10.

27. 10.

15. 10.

29. 10.

15. 10.

29. 10.

16. 10.

30. 10.

16. 10.

30. 10.

1.

ul. Ptáþkova
(pĜedm. 5. KvČtna)

7. 4.

22. 4.

5. 5.

2.

ul. ýermákova
(sídlištČ U Váhy)

8. 4.

22. 4.

6. 5.

3.

ul. Pelclova
(výdejna plynu)

9. 4.

23. 4.

7. 5.

4.

ul. Masarykova
(u hĜištČ TJ Sokol)

10. 4.

24. 4.

7. 5.

5.

ul. Proškova
(u trafostanice)

11. 4.

25. 4.

9. 5.

6.

ul. RybáĜská
(vánoþní ozdoby)

14. 4.

28. 4.

12. 5.

7.

ul. Trávnická
(u firmy Renovak)

15. 4.

29. 4.

13. 5.

Skála - námČstíþko

16. 4.

30. 4.

14. 5.

Skála - sídlištČ

16. 4.

30. 4.

14. 5.

Kostelecká Lhota
-horní (prodejna)

17. 4.

2. 5.

15. 5.

Kostelecká Lhota
- dolní (u þp. 81)

17. 4.

2. 5.

15. 5.

Koryta

18. 4.

2. 5.

16. 5.

17. 10.

31. 10.

Kozodry

18. 4.

2. 5.

16. 5.

17. 10.

31. 10.

Provozní doba:
PondČlí: 07:00 – 18:00 h
Úterý: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
StĜeda: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
ýtvrtek: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
Pátek: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
Sobota: 08:00 – 11:00 h

SBċRNÝ DVģR
Kostelec nad Orlicí

Provozní doba:
PondČlí: 07:00 – 18:00 h
Úterý: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
StĜeda: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
ýtvrtek: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
Pátek: 07:00 – 11:00 h
11:30 – 15:30 h
Sobota: 08:00 – 11:00 h

8.

9.

Z (zdarma)
OO (zdarma)
EL (zdarma)
SO (za úhradu)
PN (za úhradu)

Z (zdarma)
OO (zdarma)
EL (zdarma)
SO (za úhradu)
PN (za úhradu)

10.

LEGENDA:

Z
OO
SO

- zeleĖ (odpad ze zahrad)
- objemný odpad (nábytek, matrace, koberce ...)
- stavební odpad (suĢ, výkopová zemina, stĜešní krytiny …)

PN - pneumatiky
EL - elektrospotĜebiþe

UPOZORNċNÍ:
Na základČ výzvy odpovČdné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru a sbČrného dvora) musí
každý, kdo ukládá odpad, pĜedložit prĤkaz totožnosti (obþanský prĤkaz, Ĝidiþský prĤkaz) nebo doklad o
zaplacení místního poplatku.
OBýANY ŽÁDÁME, ABY SVģJ ODPAD PěIVÁŽELI DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERģ A SBċRNÉHO
DVORA JIŽ PěETěÍDċNÝ NA OBJEMNÝ ODPAD, VċTVE A OSTATNÍ (MċKKÝ) ODPAD ZE ZAHRAD BEZ
DALŠÍCH PěÍMċSÍ.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA ÚKONY POSKYTOVANÉ PEýOVATELSKOU SLUŽBOU
KOSTELEC NAD ORLICÍ PLATNÝ OD 01. 04. 2014
SCHVÁLENO USNESENÍM RADY MċSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ þ. RM 6/2014 zde dne 10.3.2014

I. Základní þinnosti
Sociální poradenství
Pomoc pĜi zvládání bČžných úkonĤ péþe o vlastní osobu:
1.
2.
3.
4.

pomoc a podpora pĜi podávání jídla a pití
pomoc pĜi oblékání a svlékání vþetnČ speciálních pomĤcek
pomoc pĜi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitĜním prostoru
pomoc pĜi pĜesunu na lĤžko nebo vozík

Výše úhrady
v Kþ
zdarma

120,- /hod.

Pomoc pĜi osobní hygienČ nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.
2.
3.

pomoc pĜi úkonech osobní hygieny
pomoc pĜi základní péþi o vlasy a nehty
pomoc pĜi použití WC

120,- /hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc pĜi zajištČní stravy:
1.
2.
3.

dovoz nebo donáška jídla
pomoc pĜi pĜípravČ jídla a pití
pĜíprava a podání jídla a pití

20,-/úkon
120,-/hod.
120,-/hod.

Pomoc pĜi zajištČní chodu domácnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bČžný úklid a údržba domácnosti vþetnČ základní údržby spotĜebitelĤ
pomoc pĜi zajištČní velkého úklidu domácnosti
donáška vody
topení v kamnech vþetnČ donášky a pĜípravy topiva a údržby topných zaĜízení
bČžné nákupy
pochĤzky
velký nákup
praní, žehlení osobního nebo ložního prádla vþetnČ drobných oprav

120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.
100,-/úkon
60,-/kg

ZprostĜedkování kontaktu se spoleþenským prostĜedím:
1.

doprovázení dČtí do školy, školského zaĜízení nebo k lékaĜi

120,-/hod.

2.

doprovázení dospČlých do školy, školského zaĜízení, k lékaĜi, na orgány veĜejné moci
nebo instituce poskytující veĜejné služby

120,-/hod.

II. Fakultativní (doplĖkové) þinnosti
Dohled nad dospČlým obþanem
Procházka s klientkou/klientem
Pomoc s domácím mazlíþkem
Telefonování na pĜání klientky/klienta
Kopírování - þernobílé, jednostranná A4

Výše úhrady
v Kþ
120,-/hod.
135,-/hod.
135,-/hod.
135,-/hod.
2 Kþ/A4

Úhrada za provedené služby je poþítána podle skuteþnČ spotĜebovaného þasu, kdy se neúþtuje þas nezbytný k
zajištČní služby. Pokud netrvá 1 hodinu, výše úhrady se pomČrnČ krátí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA
Kdo tě znal – vzpomene.
Kdo tě měl rád – nikdy nezapomene.

JUBILEA V DUBNU 2014

Děkujeme Vám, všem kteří jste se přišli
7. března 2014 naposledy rozloučit
70 let oslaví
75 let oslaví
80 let oslaví
85 let oslaví

Stanislav ČERVINKA
Karel HERNYCH
Jarmila STEHLÍKOVÁ
Vladislav MALIŠ
Růžena BARTOŠOVÁ
Jaroslava LYEROVÁ
Marie BEČIČKOVÁ
Věra KŘIVKOVÁ

s panem Zdeňkem BARTÍKEM.
Děkujeme za slova útěchy,
za projevy soustrasti a za květinové dary.
Zarmoucená rodina

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

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku, všude a všem.
Dne 21. dubna tomu bude již 1 rok,
kdy nás opustil můj manžel a tatínek

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI

pan Josef SEJKORA ze Skály.
Olga CÍFKOVÁ
Miluše LABÍKOVÁ
Františka INGROVÁ
Zdeněk BARTÍK
Marie KOPSOVÁ
Ivo DOSTÁL
Dagmar KOUDELKOVÁ
Jana TICHÁ

* 1928
* 1934
* 1924
* 1953
* 1941
* 1988
* 1938
* 1942

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 28. dubna uplyne dlouhý bolestný rok,
kdy nás navždy opustil
můj drahý manžel, tatínek a dědeček

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

POMNÍKY A NÁHROBNÍ DOPLŇKY

JANSA

Pa v e l

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

pan Jaroslav JIRUŠKA.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinou.

Dne 29. dubna. a 1. května
uplyne 5 let, co nás navždy opustili

paní Marie DOSTÁLOVÁ

 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

KOSTELECKÁ
LHOTA
č.p. 40

a pan Václav DOSTÁL.
Stále vzpomíná syn s rodinou

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

DUBNU
ČERSTVÉ
V

P Ř I P R AV U J E M E :

sladkovodní ryby

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE, JSEM SBĚRATEL. TEL. 604 570 663. DĚKUJI
PRO SVŮJ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR KOUPÍM VĚTŠÍ RD.
TEL: 730 518 587

NA SEZÓNNÍM JÍDELNÍM LÍSTKU
V TRADIČNÍCH I NETRADIČNÍCH ÚPRAVÁCH

11. 4. 2014 degustace vín
19. – 27. 4. 2014 velikonocní
speciality

Z RAKOUSKÉ VINAŘSKÉ OBLASTI
WINEVIERTELW

na
jídelnícku

JEHNĚČÍ, KŮZLEČÍ, TELECÍ,
SELECÍ, MLADÁ KUŘÁTKA

W W W. U H U B A L K U . C Z
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
KINO RABŠTEJN — E-CINEMA

SK RABŠTEJN
TEL: 494 321 588; klimesova@skrabstejn.cz;
http://www.skrabstejn.cz.
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
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
02. 04. /středa/ - 08:15 a 10:00 hodin
PODIVUHODNÝ CIRKUS
Divadlo pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi hraje Divadlo Drak Hradec Králové.
05. 04. /sobota/ - 09:00 hodin

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MO ČRS

Český rybářský svaz.
06. 04. /neděle/ - 09:00 hodin
FILATELISTÉ
Setkání – určeno pro členy klubu a veřejnost.
07. 04. /pondělí/ - 15:30 hodin 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.
07. 04. /pondělí/ - 19:00 hodin JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
08. 04. /úterý/ a 09. 04. /středa/ VELIKONOČNÍ JARMARK
Zveme Vás k prohlídce i k nákupu jarní výzdoby! Otevřeno: 08. 04.
v 15:00 – 17:00 hodin a 09. 04. – 08:00 – 17:00 hodin.
09. 04. /středa/ -19:00 hodin
SETKÁNÍ S OBČANY
Schůzka k plánové rekonstrukci silnice v Kostelci nad Orlicí.
11. 04. /pátek/ - 19:00 hodin
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Divadelní představení FDA, v němž exceluje Stanislav Zindulka v režii
Vladimíra Michálka. Vstupné: předprodej 180 Kč/220 Kč na místě.
24. 04. /čtvrtek/ - 19:00 hodin

MARK WHITFIELD (USA)
A AMC TRIO (SK),
UNI BIG BAND (ČR)
Jazzmani na Rabštejně: jazzový večer. Vstupné 200 Kč.
25. 04. /pátek/ -17.30 hodin
VE VLČÍ KŮŽI PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
Echo filmového festivalu Expediční kamera. Vstupné 100/70 Kč (sleva
studenti, důchodci,…)
26. 04. /sobota/ - 15:00 hodin

ZAHRANIČNÍ MISE
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
Přednáška s videoprojekcí a besedou. Uvádí Mgr. Vladimír Hudousek.
Vstupné dobrovolné.
26. 04. /sobota/ - 19:00 hodin
ČERNÍ ŠVIHÁCI
Po delší odmlce opět předvedou místnímu publiku dvě groteskně-sarkastické hry Pepy Tejkla - Amatéry a Svět podle Kloboučka. Nastoupí
galantní šviháci a sličné švihačky v kompletní sestavě a s plným nasazením. Vstupné činí 100 Kč na celý večer.
28. 04. /pondělí/ - 18:00 hodin

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

29. 04. /úterý/

BUBENICKÝ WORKSHOP
IVA BATOUŠKA.

Info viz www.skrabstejn.cz
Připravujeme:
07. 05.
Zdeněk Troška
18. 05.
Jazzmani na Rabštejně: Ian Ritchie + SOHO project
Irský saxofonista, který hraje s hvězdami jako Roger Waters a mnoha
dalšími.
30. 05.
Luboš Pospíšil a Slávek Klecandr – koncert
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)
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02. 04. /středa/ - 19:00 hodin
COLETTE
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky. Romantické drama ČR/SR/Nizozemsko. Vstupné 70 Kč.
16. 04. /středa/ - 19:00 hodin
DIANA
Film Diana není klasickým životopisem, zaměřuje se na poslední dva
roky jejího života, kdy opustila královskou rodinu a tísnivý život v Buckinghamském paláci. Koprodukční film 2013. Vstupné 70 Kč.
18. 04. /pátek/ - 19:00 hodin
MAFIÁNOVI
O mafiánské rodině, která se snaží žít obyčejným životem – a moc jí to
nejde… USA/Francie. Vstupné 70 Kč.
25. 04. /pátek/ -17:30 hodin

VE VLČÍ KŮŽI
PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
Echo filmového festivalu Expediční kamera. Další informace v článku
na jiném místě Zpravodaje.
Vstupné 100/70 Kč (sleva studenti, důchodci,…)
27. 04. /neděle/ - 17:00 hodin
LETADLA
Animovaný komediálně-dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém
se nám představuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly. Rodinný film USA. Vstupné 70 Kč.
Připravujeme: Jasmíniny slzy, Příbeh kmotra

JINÉ
03. 04. /čtvrtek/ - 14:00 hodin TRÉNINK PAMĚTI
SPCCH ZO Kostelec nad Orlicí srdečně zve na besedu s Mgr. Alenou
Naimanovou do prostor Klubu seniorů Pohoda v Kostelci nad Orlicí.
Tématem besedy bude tréning paměti.
08. 04. /úterý/ - 19:00 hodin
VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
Dámský klub „Slavětína“ Kostelecká Lhota Vás zve na Velikonoční
aranžování do Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Usměvavé
dámy z květinářství „Pomněnka“ nám předvedou aranžování na Velikonoce. Přijďte se inspirovat, jak si vyzdobit své domovy a zároveň
přivítat svátky jara. Vstupenky na akci budou slosovatelné. Vyhrát můžete právě před Vámi vyrobené velikonoční aranžmá. Výrobky budou
prodejné.
11. – 13. 04.
VELIKOČNÍ VÝSTAVA
Jarní velikonoční výstava s názvem „Velikonoce – svátky jara“,v pořadí
již 14., se uskuteční ve dnech 11. – 13. dubna 2014 ve výstavištním areálu v Častolovicích. Výstava bude otevřena každý den v době od 09:00
hod. do 17:00 hod. Parkování vozidel bude umožněno na vybraných
regulovaných místech a bude zdarma. Na všechny návštěvníky se těší
pořadatelé. Bližší informace na tel. 721 311 719.
19. 04. /sobota/ - 08:00 hodin LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ 2014
TJ Sokol Líšnice pořádá v turistický pochod: Líšnický puchýř . XIII.
ročník: Podhradím ke správnímu kopci Žampach. Trasy: 4-8-16-32 km
pěšky i na kolech, 44-66 km asfalt-kola. Start: sokolovna Líšnice 08:00
- 11:00 hodin. Cíl: tamtéž do 18:00 hodin, startovné 40 Kč. Každý účastník obdrží oplatek a čaj U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení Na malé i velké turisty se těší pořadatelé. Informace
www.pochody.cz; www.obeclisnice.cz.
19. 04. – 21. 04.

KOSTELECKÁ POUŤ

30. 04. /středa/ - 17:00 hodin

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ
V KOSTELECKÉ LHOTĚ
Tělovýchovná jednota Sokol Kostelecká Lhota Vás
srdečně zve na tradiční Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti „Na Penaltě“. Bohatý doprovodný program:
soutěž pro děti, vyhodnocení nejkrásnější čarodějnice, tombola, večer taneční zábava. Hrát budou: My
dva a band. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení
z udírny i roštu, dobré pití je též zajištěno.
10. 05. /sobota/

42. ROČNÍK POCHODU PŘES TŘI HRADY
30. ROČNÍK PŘES TŘI HRADY NA KOLE

DDM KAMARÁD

TURISTIKA

Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E-mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

POJĎTE – JDEME

01. 04. /úterý/ 16:30 -18:00 hodin
KERAMIKA
Pravidelné tvoření z keramické hlíny, točení na hrnčířském kruhu. Dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé. Poplatek 80,- Kč
08. 04. /úterý/ 16:30 – 18:30 hodin

TIFFANY TECHNIKA
(cínová vitráž)
Pro děti od 5. třídy, mládež a dospělé – práce se sklem pro začátečníky.
Skládání barevných skel, zabrušování hran, oblepování měděnou páskou a cínování. Poplatek 50 Kč + materiál. S sebou přezůvky, pracovní
oděv a tvůrčí náladu.
15. 04. /úterý/ 16:30 – 18:00 hodin KERAMIKA
Tvoříme keramické výrobky, které budeme dále zdobit pomocí drátu
a drátků. Dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé.
Poplatek 80,- Kč.
22. 04. /úterý/ 16:30 – 18:00 hodin DRÁTKOVANÉ DROBNOSTI
Drobné dekorace z drátků a korálků. Zápichy, motýli, květy, atd. Dílna
pro děti, mládež a dospělé. Poplatek 50,- Kč.
29. 04. /úterý/ 16:30 – 18:00 hodin KERAMIKA
Tvůrčí dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé.
Poplatek 80,- Kč.

Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
05. 04. /sobota/ - 07:15 hodin BLEDULE
V ÚDOLÍ ŘÍČKY KNĚŽNY
Sraz účastníků: v 07:15 na Palackého náměstí, Kostelec nad Orlicí.
Odjezd v 07:32 hodin do Panské Habrové s přestupem v Rychnově n.
Kn. Trasa výletu: po Lukavici, bývalá osada Benátky, údolí Kněžny asi
(3 km), zpět Benátky, Ovčín, Debřece, Skuhrov nad Bělou. Návrat autobusem a vlakem na častolovickou zastávku nebo Kostelec město.
Délka trasy: 14 km. Vedoucí akce: Otto Šabart.
19. 04. /sobota/ - 07:30 hodin ZE ŽAMBERKA NA KOZINEC
Sraz účastníků: v 07:30 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí.
Odjezd v 07:47 hodin do Žamberka. Trasa výletu: Nádraží Žamberk,
Dlouhoňovice, Kozinec, Písečná, Letohrad. Návrat vlakem. Délka trasy:
13 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
03. 05. /sobota/ - 07:00 hodin BUKOVÁ HORA NA HRANICÍCH
Sraz účastníků: v 07:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
v 07:17 do Teplic n. Met. město. Trasa výletu: Teplice n. Met. město,
Buková hora, Vernéřovická studánka, Nový Dvůr, Teplice n. Met. město. Návrat vlakem. Délka trasy: 14 km. Vedoucí akce: Oldřich Zeman.

NOVÝ ZÁMEK

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
17. 04. /čtvrtek/

DINOSAURION
/Praha Výstaviště Holešovice/
Zveme zájemce o dávnou historii na návštěvu k dinosaurům. Výlet
do Prahy na výstavu.
Nutná rezervace vstupenek, přihlašování do 10.4. 2014. Přihlášky
v DDM, podrobnější informace na webu nebo telefonu 773 781 161.
18. 04. /pátek/ 08:30 – 15:45 hodin LANOVÉ CENTRUM
PARDUBICE
Výlet vlakem do lanového centra do Pardubic. Sraz v DDM v 8:30 hodin. Návrat v 15:45 hodin na vlakovou zastávku Kostelec město. S sebou jídlo a pití. Cena 200 Kč. Přihlašování v DDM do 15. 4. 2014.
18. 04. /pátek/ 08:30 – 15:30 hodin JARNÍ DÍLNA PRO TVOŘIVÉ
Velikonoční perníčky, zdobení vejdunků (2 ks s sebou) a jarní dekorace. Dílna pro školní děti, předškoláky s rodiči. Pracovní oblečení,
svačina s sebou. Poplatek 50Kč.

NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
e-mail: info@zamekkostelecno.cz,
pokladna zámku: + 420 731 326 423 (během provozních hodin)
Otevírací doba:
Duben, říjen:
Sobota, neděle 09:00 - 17:00 hodin.
Pro předem objednané skupiny i ve všední dny mimo pondělí.
Květen - září
Denně kromě pondělí 09:00 – 17:00 hodin.
Ve státní svátky je zámek otevřen.
11. 04. /pátek/ - 20:00 hodin
Zrcadlový sál

EMIL VIKLICKÝ
A ZUZANA LAPČÍKOVÁ

16. 05. /pátek/ - 20:00 hodin
Zrcadlový sál, Žáci ZUŠ F. I. Tůmy

TRIO MARTINŮ

19. 04. /sobota/ 15:00 – 16:30 hodin BUBNOVÁNÍ aneb
RYTMUS MÁ V SOBĚ KAŽDÝ
Přijď si do DDM zabubnovat! Bubenický workshop s Davidem Andršem. Hra na plastové sudy a recyklované materiály. Přihlásit se můžete
v DDM do středy 16. 4. 2014. Poplatek 100Kč/os.

Akce
26. 04. /sobota/
bez záruky

30. 04. /středa/ od 17:00 hodin

03. 05. /sobota/ - 09:00, 11:00, 13:00, 15.00 hodin
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE S PANEM FRANTIŠKEM KINSKÝM

ČARODĚJNICE
S DDM KAMARÁD
Rej čarodějnic v Hasičské zbrojnici Kostelec nad Orlicí. Čeká vás volba
„MISS ČARODĚJNICE“, čaropředtančení, čarosoutěže, čarosalon, pečená vepřová kýta, živá hudba. S sebou lampion, koště, masku a špekáčky na opečení.

Výstavy
25. 04. – 01. 06.
Galerie Kinský

VÝSTAVA NARCISŮ

VÝSTAVA OBRAZŮ, KRESEB, GRAFIKY
A ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRHŮ
ZDEŇKA ŠINDLARA

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
02. 04. /středa/ - 09:00 hodin ZDRAVÉ PŘEBALOVÁNÍ (SEMINÁŘ)
09. 04. /středa/ - 16:00 hodin

MALOVÁNÍ KRASLIC VOSKEM
A „MADEIROVÁNÍ“

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nátěrové hmoty (malířské barvy, emaily, lazury, laky)
Malířské a natěračské potřeby
Míchání barev
Úklidové a čistící prostředky značky HG
Produkty pro autoopravárenství
Brusné materiály
Substráty AGRO, mulčovací kůru
Krystalická a kapalná hnojiva
Přípravky pro ochranu rostlin
Travní směsi

Provozní doba:

(dílna pro děti i dospělé)

Po-Pá 8-12 13-17, So 8-11:30

16. 04. /středa/ - 09:00 hodin
(seminář)

ŽENSKÁ EKOHYGIENA

30. 04. /středa/ - 09:00 hodin

ČARODĚJNICE PRO NEJMENŠÍ
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ KRUPKOVA

MŠ MÁNESOVA

N ovin k y z M Š Kr u p k ov a
V průběhu uplynulých dvou měsíců jsme s očekáváním vyhlíželi pravou ladovskou zimu, abychom si mohli s dětmi povídat i s praktickými
ukázkami o tomto ročním období. I když se už tu a tam zdálo, že zima
konečně přišla a my si budeme užívat zimních radovánek, nakonec to
stejně dlouho nevydrželo a sníh byl rychle pryč.
Počasí jsme přizpůsobili i vzdělávací program a pohádky se staly naším hlavním tématem ve všech připravovaných činnostech. A protože
se blížil zápis do základní školy, snažily se děti svými slovy vyprávět
děj vybrané pohádky a s kamarády nebo s pomocí maňásků jej dramatizovat. Užili jsme si přitom spoustu legrace a zároveň procvičili
geometrické tvary, počítání do deseti, barvy, třídění na základě dvou
kritérií, uspořádání obrázků podle děje, určení počátečního písmene
pohádkové postavy a další.
Velkým pomocníkem se nám
stala i naše nová interaktivní
tabule. Děti se ji naučily velmi
rychle ovládat a prostřednictvím vzdělávacích projektů,
které si tvoří učitelky samy (díky
kurzům, které absolvují), si procvičovaly základní poznatky
a vědomosti. Výsledky své práce
si pak vzájemně kontrolovaly,
případně hledaly nová řešení.
Čas utíkal jako zběsilý a najednou byl u nás karnevalový
rej. Všechny děti se proměnily
ve zvířátka a užily si karnevalový den plný her, tanečků, zpěvu
a dobré zábavy.
A i přesto, že se počasí přece
jen neumoudřilo a protože jsme
všichni doma sledovali výkony
českých sportovců na olympijských hrách v Soči, udělali jsme si také svoje hry. Na týden se z nás stali
sportovci. Vztyčili jsme českou i olympijskou vlajku, „zapálili“ olympijský oheň a povídali si o symbolech olympijských her a lidech z celého světa. V průběhu týdne se z nás stali hráči curlingu, krasobruslaři
a v neposlední řadě také biatlonisté. Samozřejmě nechybělo ani slavnostní předávání medailí, hymna na počest vítězů a na závěr ukončení
našich her. Děti si olympijskou atmosféru velmi užívaly, a to i přesto,
že si nemohly vyzkoušet tradiční sporty a zábavu venku na sněhu.
Chcete-li se přiblížit atmosféře, která u nás panovala, můžete se podívat na fotografie na našich nových webových stránkách www.ms-krupkova.cz

Máne So chi 2 0 1 4
a maso pustní ř ádě ní ve ško lce
Nejen lidé doma u televizních obrazovek žili v únoru zimními olympijskými hrami v Sochi. I my ve školce jsme se rozhodli, se této velké
události věnovat, a tak jsme uspořádali takovou malou zimní olympiádu „Mánesochi 2014“ přímo ve školce na zahradě. I když nebyl sníh,
klasické disciplíny jako curling, jízda na lyžích nebo hokej samozřejmě
nechyběly. Dále jsme si zkusili sněhovou bitvu, hod na cíl nebo slalom
mezi kuželkami. Celou olympiádu zahájila paní ředitelka zapálením
olympijského ohně a po absolvování všech disciplín získaly děti zlaté
medaile, které ale byly zlaté jen na povrchu a uvnitř skrývaly slaďoučkou čokoládu a také diplomy na památku.

V únoru nás čekala ještě jedna velká tradiční akce, a to masopustní
průvod městem. Tuto akci už děti dobře znají, a tak už dávno před
jejím konáním měly své masky nachystané. V průvodu nechyběla
zvířátka všech druhů, víly, čarodějnice, vodníci, kovbojové, indiáni,
princové a princezny a mnoho dalších krásných a originálních převleků. Jako každý rok jsme prošli celé náměstí a svými písničkami těšili všechny milé lidičky. Dovolte nám prostřednictvím tohoto článku
z celého srdce poděkovat všem z vás, kteří jste dětičky odměnili věcnými, peněžními i sladkými dobrotami. Velice si toho váží děti i celý
kolektiv MŠ Mánesova. Krátké videozáznamy a fotografie z těchto akcí
si můžete prohlédnout na stránkách města nebo na stránkách školy
www.ms-manesova.cz
Kolektiv MŠ Mánesova

za tým MŠ Krupkova
Mgr., Bc. Lenka Kotyzová

MŠ CHLENY

Zápis do mateřské ško ly C h l eny
Pozvánka na zápis do mateřské školy Chleny
pro školní rok 2014 – 2015
Zápis do MŠ Chleny bude probíhat
15. 04. 2014 od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Samotný zápis spočívá v tom,
že na místě obdržíte formulář
pro přihlášení dítěte, který vyplníte a odevzdáte v mateřské
škole. S sebou si přineste svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. Více informací najdete na:
www.mschleny.webnode.cz
Na vaši návštěvu se těší děti i celý kolektiv MŠ
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Bruslení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Vzp o m í n k a
S hlubokým dojetím a smutkem jsme přijali zprávu
o odchodu vážené kolegyně a paní učitelky
Olgy CÍFKOVÉ.
Odchod každého člověka je bolestný a smutný, o to
víc, když jde o člověka, jako byla Olga Cífková, neodmyslitelně spjatého s životem, historií a především tělovýchovou jak
města Kostelec nad Orlicí, tak především Základní školy na Palackého
náměstí. Během 70. let minulého století společně se svým manželem vtiskli této „základce“ punc školy zaměřené na tělesnou výchovu
a sport. Že se škola stala v tomto směru vyhlášenou jak v okresním,
krajském a poté i v celostátním měřítku, je bezesporu zásluhou paní
Olgy Cífkové a jejího manžela doc. RNDr. Václava Cífky, CSc. Lehkoatletický kroužek, který pracoval při škole, dosahoval skvělých výsledků
v kolektivních soutěžích, jejichž vrcholem pak bylo vítězství v Poháru rozhlasu v České republice v roce 1978 a další vrcholná umístění
v okresních, krajských a celostátních atletických kláních. Odborná
a zapálená práce s jednotlivci pak přinesla ovoce formou uplatnění
ve špičkových sportovních oddílech VŠ Praha, Dynamo Pardubice
a řadě dalších. Ovšem základ její práce spočíval ve všestrannosti a šíři
záběru mezi žáky. Zástup dětí, které přivedla ke sportování, nabídla
jim způsob pohybu, který jim vyhovoval, je takřka nekonečný, a navíc
se stále zvětšuje, protože její bývalé žákyně pokračují v práci, kterou
Olga Cífková započala na Základní škole – náměstí v Kostelci nad Orlicí.
Tato obdivuhodná žena a osobnost zůstává nesmazatelně zapsána
v paměti každého, kdo se s ní setkal jako žák či jako kolega, svým
osobitým a zároveň lidským vystupováním a jednáním. Proslula svým
zásadovým přístupem k jakýmkoliv náznakům nečestného a nerovného chování, ale zároveň schopností cenit si slušnosti, pracovitosti
a snahy.
Vždy na ni budeme vzpomínat s obdivem a úctou.

Tak si zase po čase
udělali
čtvrťáci
a páťáci naší školy
trochu jiný tělocvik.
Vydali se na zimní
stadion do Rychnova n. Kn., aby si
aspoň
zabruslili,
když už ta letošní
zima tolik nepřála.
Většina dětí bruslila samostatně, i když měly možnost zapůjčení pomocných branek.
Trénovaly skluz, překládání, jízdu pozadu i tzv. „cibulky“. Bylo vidět,
že jsou s bruslemi kamarádi a že jim tento druh pohybu nedělá problémy. Více jak hodinu všichni spokojeně kroužili po stadionu spolu se
svými třídními učiteli. Bylo to prima.
H. Dosedlová

Skutečný dáre k
Jarní prázdniny byly bezva. My jsme se ale už těšili do školy. Víme,
že se tady naučíme mnoho nového. Navíc máme hezkou třídu a plno
pomůcek. Ne všechny děti se mají tak dobře jako my. A když jsme si
o tom povídali, napadlo nás, že bychom mohli někomu pomoci a zároveň mu udělat radost. Poradili jsme se a vybrali jsme společnost
Člověk v tísni. Přečetli jsme si, že Skutečné dárky z kategorie ŠKOLSTVÍ
pomáhají získat vzdělání dětem v chudých oblastech Afriky a Asie. Například v Etiopii nemá přístup ke vzdělání polovina dětí. A to i přesto,
že se ve školách učí na dvě až tři směny a výjimkou není ani 100 žáků
v jedné třídě. Děti v Africe a Asii chodí do školy často jen s jedním
sešitem a tužkou. Občas není čím psát na tabuli a občas není ani ta tabule. Tento dar, pro který jsme se rozhodli, vystačí například na nákup
sešitů a tužek pro sedm dětí v Etiopii. Není to moc, ale jsme rádi, že
můžeme i my malí pomoci.
Žáci 2. C, ZŠ Gutha – Jarkovského, Kostelec n. O.

Bývalé kolegyně a stávající pedagogický sbor
ZŠ Gutha – Jarkovského

Z á pis d o p r v n í tř í d y
Pravidelně každý rok je měsíc únor
na Základní škole Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí časem,
kdy předškoláci navštěvují naši školu
a seznamují se s prostředím, do kterého budou v blízké budoucnosti
chodit. Vybraní pedagogové ZŠ naopak zavítávají do MŠ, aby rodičům
předali své požadavky pro žáky prvních tříd a zároveň budoucí prvňáčky
pozvali na zápis do prvního ročníku.
Ten se letos uskutečnil 12. února.
Od 14:00 na zájemce čekali žáci pátého ročníku, kteří se převlékli do pohádkových kostýmů, předškoláky
přivítali a zavedli je do zapisujících
tříd. Tam už učitelé prvního stupně budoucí
prvňáčky prověřovali
ze základních znalostí a dovedností. Každý
předškolák potom obdržel zápisní lístek, vybral si dárek vyrobený
žáky z vyšších ročníků
a rozloučil se zapisujícím vyučujícím.
Kdo se chtěl ještě chvíli
zdržet, mohl využít prostoru plného her a soutěží, které si připravili žáci devátého ročníku.
A jak to vše dopadlo? Po náhradním termínu, který se konal 26. února, se
k zápisu dostavilo celkem 76 uchazečů. Z nich bylo 64 přijato a 12 dětí
má odklad školní docházky. Všem budoucím prvňáčkům přejeme dobrý
start, mnoho úspěchů a pěkných zážitků ve školním roce 2014 – 2015.
I. stupeň ZŠ

Byli jsme u to ho !
ZOH 2014 SOCHI
Celých 14 dní jsme
všichni
prožívali úspěchy našich
sportovců na XXII.
zimní
olympiádě
v SOCHI. Deset
žáků z naší třídy se
zúčastnilo výletu
do
olympijského
parku na Letné
v Praze, který vyhrála naše škola v soutěži Česko sportuje.
A protože tato olympiáda byla pro naši zemi velice úspěšná, rozhodli
jsme se, že si ji přeneseme také do třídy.
Vytvořili jsme plakáty, na kterých se děti dozvědí o zakladateli olympijských her, kdy a kde se olympiády konaly, jak zní olympijský slib závodníků i rozhodčích, které sporty naši sportovci zastupovali a hlavně
jaké medaile jsme získali. A že jich nebylo málo – rovných osm.
Na závěr jsme si ještě zastříleli na branku jako správní hokejisté.
Den se nám vydařil a s heslem ČEŠI DO TOHO! se těšíme na další sportovní akce.
žáci 5. C, H. Dosedlová
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H r a je m e s i n a z ác h r an áře
Na závěr probrané kapitoly učiva
o lidském těle a zdraví jsme ve středu 05. 03. 2014 uspořádali pro děti
1. C a 2. C společný projekt pod názvem ,,Hrajeme si na záchranáře“.
Žáci si ověřili i prohloubili své znalosti z této oblasti. Také si vyzkoušeli
praktické dovednosti – např. ošetření drobného poranění náplastí nebo
většího krvácení pomocí obvazu.
Zkusili si i nepřímou srdeční masáž
na umělé figuríně. Na závěr vypracovali vědomostní test, ve kterém
všichni velmi dobře uspěli. Určitě si
podobné dopoledne zopakujeme, protože i malé dítě může zachránit
lidský život, když bude vědět, jak se zachovat.
D. Veiserová, V. Tichá .Pracoviště Drtinova

ŠKOLNÍ DRUŽINA

P y žam o v á p a rt y v e šk oln í d r u ž i ně
Po tom, co jsme se nastěhovali do nově zrekonstruovaných prostor školní družiny,
jsme uspořádali odpoledne
plné soutěží a her. Pro děti
byla tato akce zajímavá tím,
že jsme na sobě měli téměř
všichni pyžama nebo noční
košile.
V každém oddělení probíhaly odlišné aktivity. Skládali jsme puzzle, přenášeli
pingpongové míčky na lžíci, házeli míčkem na plechovky. Děti měly
kartičky, na které se jim u jednotlivých stanovišť zapisovaly body.
Po vyhodnocení dostali všichni sladkou odměnu a ti nejšikovnější
drobné ceny.
Následovat měla diskotéka, ale jelikož bylo krásné slunečné počasí,
strávili jsme zbytek odpoledne na zahradě, kde děti jezdily na kolech,
hrály fotbal, stavěly hrady na pískovišti atd.
Všichni se budeme společně těšit na další akci.
A. Linková, ŠD Erbenova.

SŠZE A SOU CHKT

O lymp i á d y v česk ém j az y c e
Studenti SŠZE a SOU CHKT pravidelně úspěšně bodují v okresním
kole Olympiády v českém jazyce.
Tradiční klání studentů středních škol v okresním kole Olympiády
v českém jazyce skončilo, úkoly mluvnické i stylistické jsou vyřešeny,
body sečteny, a proto nezbývá než zhodnotit jubilejní 40. ročník této
klasické předmětové soutěže.
Velké uznání patří studentkám Veronice Dostálové a Julii Kristlové,
které změřily své síly s ostatními a ve velké konkurenci obstály. Obě
od medailového postu dělilo pouze půl bodu a umístily se shodně
na pěkném 4. – 5. místě. Z téměř dvou desítek soutěžících tedy porazily i celou řadu studentů z jiných SOŠ, dokonce i z gymnázií.
Děkuji všem zúčastněným!
Mgr. Marta Bělková, vyučující SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

5% až
x
x

KUPON NA SLEVU
50% na vybrané produkty

pojištění nemovitostí, pojištění domácnosti, odpovědnosti
pojištění motorových vozidel, smlouvy stavebního spoření

Kontaktujte s tímto kuponem finančního poradce, domluvte si předem
schůzku na tel. 774 968 225 nebo 604 905 640 / platí do 30.4.2014 !
Tento kupon nepředstavuje údaje k návrhu na uzavření smlouvy a závaznou nabídku.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM KAMARÁD
DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E-mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

O po hár ze zámku
V sobotu 15. 02. 2014 se uskutečnila v Kolíně taneční soutěž v sólo
formacích s třásněmi a s hůlkou, kde měl Dům dětí a mládeže Kostelec
nad Orlicí také své reprezentantky. Děvčata Markéta Bímová a Nikola
Jedlinská si v kategorii Duo s třásněmi vytancovaly 1. místo, a v kategorii Sólo s třásněmi se Markéta Bímová umístila na krásném 3. místě.
Děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v soutěžích, které je čekají.
Trenérka Karolína Malíková, DDM Kostelec nad Orlicí

O zlatý ště te c
Výtvarná soutěž O ZLATÝ ŠTĚTEC proběhla v měsíci březnu a dětské
práce na téma „Obrázky z historie planety Země“ byly vystaveny
v DDM. Ohodnotit je přišly samy děti.
A jak to dopadlo?
Celkovým vítězem je kolektivní práce žáků 4. B: Pterodaktylus
Filip Hartman, Matěj Müller, Filip Dubský, Alexandr Tlustý
I. kategorie: MŠ a 1.-3. tř. ZŠ:
1. Lukáš Fiedler MŠ Krupkova
2. Denisa Bezdíčková 3. B ZŠ G. Jarkovského
3. M. Mráček, N. Jovnášová 1. třída ZŠ Komenského
II. kategorie: 4. – 9. tř. ZŠ:
1. Dubský Filip, 4. B ZŠ G. Jarkovského
2. Eliška Bartošová 5. A ZŠ G. Jarkovského
3. Shamil 9. tř. PoS
III. kategorie: kolektivní práce
1. Zkameněliny 8. třída ZŠ Jarkovského
2. PoS Kostelec nad Orlicí
3. 4. B ZŠ G. Jarkovského /A. Martinková, N. Hrobařová, J. Broulíková,
O. Bartoš/
IV. kategorie: kroužky DDM
1. Výpravy do historie /R. Ondernická, K. Jakubcová, T. Dostálek, J. Dostálek/
2. Adéla Motyčková 4.A ZŠ G. Jarkovského
3. Barevná paleta /J. Dvořák, M. Kunštová, E. Janáčková, V. Sládek,
A. Valášková/
Výhercům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně
úspěchů v další tvorbě.
VÝSTAVA V INFOCENTRU
Vybrané a oceněné dětské práce můžete vidět
v měsíci dubnu v kosteleckém Informačním centru.

ZUŠ F. I. TŮMY

Okresní kola Národní soutěže ZUŠ ČR
V měsících únor a březen probíhala na našem okrese okresní kola Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru, na smyčcové nástroje a ve hře
na klavír. Zúčastnili se jich i žáci naší školy se svými učiteli.
Pořadatelem okresního kola ve hře na kytaru (19. února 2014) byla
naše ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí.
Žáci paní učitelky Olgy Daškové obsadili tato místa: Martin Urban 2.
místo, Marie Kaczyńská 2. místo a Tomáš Klimeš 3. místo.
Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje se konalo v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou 27. února 2014. Ve hře na violoncello jsme měli tato
umístění: Adéla Přibylová 2. místo a Lucie Navrátilová 2. místo. Obě
jsou žákyněmi paní učitelky Mgr. H. Spudilové.
Okresní kolo ve hře na klavír mělo nejpočetnější zastoupení a soutěžilo se dne 5. března 2014 v ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
1. místo s postupem do krajského kola vybojovaly tři žákyně paní učitelky Mgr. Jany Polnické: Michaela Sajdlová, Sofie Čiripová a Kateřina
Sajdlová. 2. místo získal Tomáš Lakomý ze třídy paní učitelky T. Peškové. Na 3. místě se umístila Magdaléna Hlaváčková, žákyně paní učitelky Peškové a František Fiala, žák paní učitelky Mgr. Jany Hartmanové.
Děkuji žákům i jejich učitelům za vzornou přípravu i za reprezentaci
školy a města. Všem mladým hudebníkům blahopřeji a třem postupujícím klavíristkám přeji hodně soutěžního štěstí v krajském kole, které
se bude konat 25. a 26. 3. 2014 v ZUŠ Střezina v Hradci Králové.
Mgr. J. Polnická, ředitelka školy

Z á jez d ž á ků h ud eb n í h o ob or u
d o Fi l h a r m o n i e Hr ad ec K r álov é
Dne 10. 03. 2014 navštívili žáci hudebního oboru ZUŠ F. I. Tůmy spolu se svými učitelkami Filharmonii v Hradci Králové, kde mohli slyšet
písničky skupiny Beatles v podání hráčů Filharmonie Hradec Králové,
zpěváků Mužského vokálního kvarteta Q VOX, saxofonisty
Antonína Mülhansla a to vše pod taktovkou dirigenta Miloše Machka.
Škoda, že zvukově byl koncert pojat dosti odvážně. Pro všechny to byl
ale jistě zajímavý zážitek.
J.P., ZUŠ F. I. Tůmy

V zpo m í n k a n a p an a Josef a DO BEŠE.
8. dubna si připomeneme 20. výročí od úmrtí všestranného hudebníka a ředitele naší školy pana Josefa Dobeše. Narodil se 3. března 1919
v Polešovicích v okrese Uherské Hradiště. Protože jeho otec byl velice
dobrým hudebníkem, nechal svého synka navštěvovat hudební školu v Ostravě Vítkovicích. V roce 1933 byl přijat do Vojenské hudební
školy v Praze. Své hudební vzdělání dále rozšířil soukromým studiem
na housle u prof. Vávry a studiem hry na klavír, varhany a teoretických
předmětů u prof. Blatného. Od roku 1939 pracoval u hudby bývalého
vládního vojska v Kostelci nad Orlicí. V době služby u vládního vojska dojížděl na další studia do Prahy. Státní zkoušky absolvoval ze
hry na housle, sborového zpěvu a dirigování orchestru. Kosteleckému obecenstvu se představil v roli Vaška z Prodané nevěsty, jejichž
několik provedení v době okupace bylo hudebním svátkem celého
orlického podhůří.
Od roku 1945 pracoval ve funkci ředitele Městské hudební školy
v Rychnově nad Kněžnou a dirigoval zde Orchestrální sdružení, v Kostelci nad Orlicí dirigoval městský dechový orchestr. Velmi se zasloužil
o vybudování a otevření samostatné Lidové školy umění v Kostelci
nad Orlicí, kde byl v letech 1966 – 1979 jejím ředitelem. V roce 1972
založil instrumentální soubor mládežnický dechový orchestr, kterým
prošlo velké množství mladých hudebníků. Učil nejenom hudební
teorii, zpěv, hru na housle, ale i téměř na všechny dechové nástroje.
Kromě toho se věnoval i hře na varhany. V kostele sv. Jiří uměl mis-

trovsky rozeznít místní varhany.
S chrámovým sborem nacvičoval slavnostní mše na Vánoce a Velikonoce. V hudebním
archívu u sv. Jiří jsou uloženy
i mše z jeho pera, které sám
složil. I v letošním roce provede
chrámový sbor na Velikonoce
„Missu in honorem Sancti Josephi“ od bývalého ředitele kůru
pana Josefa Dobeše.
Ve škole zastal nejenom práci
ředitele a učitele, ale i práci zedníka, malíře a dalších řemesel. Měl rád
děti, lidi a uměl s nimi také jednat. Vzpomínáme na něj jako na laskavého a obětavého člověka, který vychoval za svého života mnoho
skvělých hudebníků. Jeho práce obohacovala po mnoho let kulturní
a společenský život našeho města.
Dne 8. května 1971 byla řediteli školy panu Josefu Dobešovi propůjčena medaile města Kostelec nad Orlicí za dosavadní úspěšnou práci
ve městě na úseku hudební výchovy.
Děkujeme mu za vše, co pro naši školu i pro naše město vykonal.
ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy

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

Začáte k jara ve C vrčku
V březnu jsme se sice snad definitivně rozloučili se zimou, ale
ven se dopoledne ještě moc
chodit nedalo, takže veškeré
aktivity byly stále ve vnitřních
prostorách Cvrčka.
Mimo jiné akce a běžných činností nás tam navštívila klinická
logopedka Mgr.Sahulová, která
zkontrolovala, jestli naše děti
mluví úměrně věku, a také jsme
uspořádali ve Cvrčku už 3.ročník „Atelierového focení“. Tentokrát s Luckou Granátovou. Díky tomu maminky získaly za zlomek ceny
, kterou by zaplatily v ateliéru, nádhernou památku na celý život všichni jsme si focení bezvadně užili. A aby bylo jasné, že se fotilo na jaře,
focení bylo v bílo-žlutém provedení.
Z těchto, ale , samozřejmě, i jiných fotografií, si pak maminky mohly
udělat fotoknihu či jiný fotodárek na naší akci Tvorba fotoknihy.
Také jsme , samozřejmě, společně tvořili, tančili, zpívali a hráli si.
Samozřejmě, i na duben máme naplánovanou spoustu zajímavých
akcí, na které se těšíme, a doufáme, že počasí už nám dovolí zprovoznit zahradu s pískovištěm a budeme moci chodit i ven.
Prozatím ale zveme všechny rodiče s malými dětmi do naší herny.
Těšíme se na vás.
Andrea Kocourková, jednatel OS Cvrček
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JUNÁK - SKAUTSKÉ STŘEDISKO

S p ol eč n á v í k e n d ov k a s k au tů
z K os t e l c e a R y c h n ov a

Mgr. Jiří Rojek. Tito naši věrní přátelé ještě na památku dostali fotografii alba všech členů S-C-S.
Těšíme se na další spolupráci a tímto Vám, přátelé sportu, i veřejně
děkujeme. Sport-Club- Senior Kostelec n. O.

S-C -S stále v po hybu

O víkendu 7. - 9. března se uskutečnila společná akce skautů z Rychnova a Kostelce. Oba oddíly se setkaly na základně rychnovských skautů
Na Dubince. Ta je podobně jako naše kostelecká základna umístěna
na kraji Rychnova, kde končí městská zástavba a začíná volná příroda. Kolem klubovny je dostatek prostoru pro aktivní vyžití, což je pro
skautský věk to nejlepší.
Do Rychnova skauti dorazili v 18:00 hodin. Po nákupech na společnou
sobotní výpravu si zahráli záživnou noční hru v zámeckém parku. Cíl
sobotní výpravy byl na letní tábořiště rychnovských skautů, kam měli
dojet autobusem, a z něho se pak po proudu Kněžny měli vrátit zpátky
do Rychnova. Bohužel se jednomu ze skautů udělalo špatně a jediný
autobus jedoucí do cíle výpravy ujel. Na řadu tak přišel záložní plán
s výletem kolem Rychnova, hned po té co kluci nemocného kamaráda
doprovodili domů. Nový cíl výpravy tak nebyl co do vzdálenosti tolik
náročný a zbylo více času na hry a soutěže ve skautských dovednostech.
Celý víkend se nesl v kamarádské atmosféře a tak to jistě nebyla poslední společná akce a jistě na ni v budoucnu navážeme pozváním
“Rychnováků” zase k nám do Kostelce.
Autor: Jiří Granát

Již po 139. se setkali na své
sešlosti sportovci – senioři.
Tentokrát to bylo v místní
herně bowlingu a z 26 přítomných jich 19 soutěžilo
o medaile a poháry. Přišel
je podpořit i místostarosta
ing. Luboš Lerch.
Na čtyřech drahách se
urputně bojovalo za vzájemného fandění, povzbuzování a pochval za pěkné
hody. Všem soutěžícím šlo
o co největší počet bodů a o nejlepší umístění ve třech kategoriích –
ženy poprvé v samostatném družstvu a muži ve dvou – podle věku.
Po skončení dvouhodinového klání byli vždy první tři v kategorii odměněni medailí, kterou klub S-C-S nechal vyrobit pro svoje soutěže.
Nejlepší hráč pak dostal k medaili ještě pohár absolutního vítěze.
Další sportovní odpoledne S-C-S se vydařilo a soutěžící se rozcházeli
nejen příjemně unaveni, ale také s chutí zúčastnit se dalších setkání
a hlavně sportovních aktivit, které jsou úměrné věku a při kterých se
i výborně všichni pobaví.
A výsledky? Nejlepší v kategorii mužů 60 – 80 let byl Jan Fiedler (získal
i pohár absolutního vítěze), druhé místo obsadil Pavel Hartman a třetí
Jaroslav Vanický. Ve starší kategorii vyhrál Viktor Špalek před Bohuslavem Kuhnem a Jiřím Hlouškem. V kategorii žen zvítězila Helena Fiedlerová, druhá byla Jana Hartmanová a třetí Zdena Šabatová.
Za soutěžící sportovce H. F.

SPORT
SK KLACKAŘI

Klacka ř i zako nčili
halo vo u se zo nu úspě šně
SPORT - CLUB - SENIOR

P oděk o v á n í
Oslavy 15. výročí vzniku klubu S-C-S jsme ukončili přátelským posezením s některými našimi členy
a pozvanými hosty.
Setkání se uskutečnilo 20. února v sokolovně. Vedení S-C-S považovalo za morální poděkovat hostům za dosavadní přímou spolupráci
a podporu nejen slovem, ale i oceněním.
Medaile, které jsme nechali pro tuto příležitost vyrobit, obdrželi z rukou zakladatele klubu Jindřicha Falty ing. Jiří Bartoš ml., PaeDr. František Dosedla ml., ing. František Duchoň, Josef Dušek, ing. Jindřich Falta
ml., ing. Luboš Lerch ml., Jan Martinec – AGTYP, ing. Jiří Němec ml.,
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T-ball U8
Kostelecké Lvíče 2014 – 1. místo
V neděli 02. 03. 2014 se ve sportovní hale kostelecké Střední zemědělské školy uskutečnil halový turnaj v T-ballu kategorie U8 Kostelecké Lvíče, kterého se zúčastnilo 5 družstev. Hrálo se systémem každý
s každým.
První zápas s Meteors Žamberk byl ze začátku velmi vyrovnaný,
od druhé směny nedali ale Klackaři soupeřům vůbec žádnou šanci
a vyhráli vysoko 17:3.
Druhý zápas s nováčky Wayne´s World z Pardubic byl opět v režii
malých Klackařů. Krásné odpaly a skvělé zákroky v poli naznačily, že
i s tímto soupeřem si poradí. Body dělali i opravdu ti nejmenší – Míša,
Fanda a Lukáš. Za mohutného povzbuzování rodičů Klackaři opět vyhráli, tentokrát 18:5.
V pořadí třetí zápas s dosud neporaženými Sparks Mladé Buky jsme začínali na pálce, udělali jsme „pouze“ 4 body a čekali, s čím na nás nastoupí
soupeř. Ovšem naše bezchybná obrana nedovolila soupeři ani jeden bod
a tím rozhodla o celém zápasu. Po výborné hře jsme vyhráli 11:4 a bylo
jisté, že si vybojujeme medaile, na které se děti tolik těšily. Ale z jakého
budou kovu, nebylo ještě jisté, na to se čekalo do posledního zápasu.
Poslední zápas celého turnaje byl zápas Klackaři vs. Hroši Havlíčkův.
Klackaři na Hrochy nastoupili bez bázně a hned v první směně jim
nadělili maximálních 6
bodů. Malí Hroši nedokázali odpovědět a dvě
směny nedali ani bod.
Za to Klackaři dále „nadělovali“ bod po bodu,
takže poslední zápas
vyhráli 12:2 a tím vyhráli celý turnaj, za což
jim patří veliké poděkování a přání – jen tak
dál.

Celkové pořadí turnaje: 1. SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
2. Sparks Mladé Buky
3. Meteors Žamberk
4. Hroši Havlíčkův Brod
5. Wayne´s World Pardubice
WW CUP 2014 – 1. místo
V sobotu 15. 03. 2014 se vydala ekipa nejmenších Klackařů U8 na poslední halový turnaj - WW Cup do Pardubic. Po vítězství na turnaji
v Kostelci byly děti nabuzené na další dobré výsledky.
Prvním soupeřem byly domácí Wayne´s World. Po prvním slabším útoku, kde naši hráči dali pouze 2 body, zabojovali v obraně a bez bodu
soupeře jsme šli opět do útoku. Tam jsme udělali krásných 6 bodů
po super odpalech. Ani v další hře nedali Klackaři soupeřům šanci
a jednoznačně vyhráli – 12:3.
Po krátké pauze nás čekal soupeř až z Ostravy – Arrows, pro nás zcela
neznámý. Arrows nám hned v úvodní směně nadělili 3 body a bylo
jasné, že se budeme asi tahat o každý bodík. Klackaři udělali pouhé
dva body, ale další soupeřův útok byl bez bodů, takže naděje stále žila.
Po bodovém „přídělu“ 4 bodů Klackaři přetáhli vedení na svoji stranu
a hozenou rukavici již nepustili. Po krásném boji vyhráli 14:9.
Dalším soupeřem nám byli Rytíři z Trutnova, pro nás hodně nepříjemný soupeř. Rytíři dobře pálili, ale hra v poli nebyla až tak dobrá a z toho
Klackaři těžili. Dobře pálili i naši nejmenší – Domča, Míša, Fanda a Ondra. Po skvělém výkonu a tuhém boji zvítězili Klackaři 14:12 a bylo
jasné, že naše umístění bude zase „na bedně“.
Poslední, kdo na nás čekal, byli obávaní Eagles Praha. Děti se však nezalekly zvučného jména a hned prvním útokem ukázaly, kdo je na hřišti
pánem. Další dva útoky soupeřů – 3 pálkaři = 3 auty. Klackaři na hřišti
prostě perlili a bez jakéhokoliv zaváhání vyhráli 14:2. Asi to bylo tím, že
Eagles dorazili bez svých zvučných fanouškovských vuvuzel.
Krásnou tečkou za celým turnajem bylo převzetí poháru za 1. místo,
rozdělení sladké odměny a vyfocení každého hráče s pohárem. Díky
všem za krásnou hru.
A kdo že se o to postaral? Jonáš Voráček,
Honza Kroupa, Ondra
Ochoc, Adam Smisitel,
Ondra Řehák, Domča
Dohnal, Vojta Špaček, Tomáš Král, Matěj
Kroupa, Nikča Hartmanová, Fanda Mazánek
a Míša Kopsa.
Velké díky patří i fanklubu rodičů a fotografovi Honzovi Voráčkovi.
Trenérky Alča a Lenka Dohnalovy
T-ball U10
Kostelecký Lvíček 2014 – 2. místo
Softballový oddíl SK Klackaři zorganizoval v sobotu 01. 03. 2014 halový turnaj pro děti do deseti let. Naše družstvo chtělo na domácí půdě
navázat na medailové úspěchy. Do tělocvičny zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí se sjelo osm družstev z celé republiky.
První zápas proti Meteors Žamberk začali naši hráči na pálce. Byla vidět velká chuť ukázat doma co nejlepší odpaly. Hned od začátku jsme
si vybudovali velký náskok a s přehledem vyhráli 23:2. Ve druhém zápase proti nám nastoupili dobře známí Rytíři z Trutnova. Zbavili jsme
se respektu ze soupeře a hned od začátku šli do zápasu s ještě větším
odhodláním. Výbornou hrou v poli jsme soupeři nepřipustili žádný
bod a vyhráli 20:0. Poslední zápas ve skupině proti nám nastoupil pro
nás neznámý soupeř Tempo Titans Praha. Bylo dopředu jasné, že kdo
vyhraje tento zápas, bude hrát finále. Nastupovali jsme do zápasu jako
domácí. V první směně jsme povolili soupeři pouze dva body a sami
na pálce zahráli plný počet šesti bodů. V dalších směnách na nás padla nervozita. Soupeř začal bod po bodu dotahovat skóre a pět minut
před koncem zápasu vedl o jeden bod. Naši hráči přidali ze dvou útoků pouze dva body a s náskokem jediného bodu pro domácí začala
poslední směna. V té jsme chytili odpal odražený ode zdi ze vzduchu
a příhozem na první metu zahráli dvojaut. Třetím autem jsme ukončili
zápas a zaslouženě vyhráli 8:7.
Za mohutného povzbuzování rodičů, kdy nebylo slyšet vlastního slova, proti nám do finále nastoupili dosud nepřekonatelní Eagles Praha. V začátku zápasu předvedli naši hráči neuvěřitelné zákroky v poli,
soupeři povolili pouze dva body. Horší bylo propálit nepřekonatelnou
obranu Pražanů. To se povedlo pouze ojediněle. Soupeř si pomalu, ale
jistě vytvořil bodový náskok. Vystřídali jsme hráče z lavičky, aby si také
zahráli finálový zápas. Přes velkou snahu se nepodařilo soupeře přehrát a prohrou 1:13 jsme obsadili krásné druhé místo v turnaji.
Při slavnostním vyhlášení výsledků turnaje jsme, stejně jako ostatní
družstva, převzali ceny z rukou pana Bc. Jana Šlaje, člena rady města
a předsedy komise pro tělovýchovu a sport.

Tento přípravný turnaj ukázal velkou sílu družstva i nějaké nedostatky,
takže je pro blížící se T-ballovou Extraligu ještě co zlepšovat.
Konečné pořadí turnaje:

1. Eagles Praha
2. Klackaři Kostelec nad Orlicí
3. Piráti Žacléř
4. Tempo Titans Praha
5. Hroši Havlíčkův Brod
6. Rytíři Trutnov
7. Meteors Žamberk
8. Wayne's World

Sestava: Zdeněk Sýkora, Jakub Fiedler,
Ondřej Ochoc, Jonáš
Voráček, Matěj Kroupa,
Vojtěch Špaček, Vojtěch Nepovím, Vojtěch
Bolehovský, Filip Hartman, Stanislav Fajgl,
Ondřej Šeda
Trenéři Stanislav Fajgl
a David Špaček
Žáci U13
Trutnovská Dračice 2014 – 2. Místo
Tým klackařských žáků/žákyň do 13 let se o víkendu 22. - 23. 02. 2014
zúčastnil přípravného turnaje Trutnovská dračice. Šlo o turnaj smíšených týmů žáků a žákyň.
První zápas s domácím dívčím týmem Trutnov HSM jsme s přehledem
vyhráli 30:7. Pak přišel nejtěžší soupeř – trutnovští Rytíři. Našemu
týmu se "rozklepala" kolena a prohráli jsme 10:32 - nedařila se nám jak
hra v poli, tak i pálka. Další tři utkání jsme vyhráli s těmito výsledky:
Klackaři - Bukanýři 28:5, Klackaři - SK Dvůr Králové 25:22 a Klackaři –
Arrows Ostrava 26:18. Na sobotních zápasech našemu týmu chyběl
Michal Nepovím, kterého nám uzemnila lehká viróza. Celkově jsme
tedy základní skupinu ukončili na pěkném druhém místě.
V neděli ráno v 8:30 nás čekal souboj s vítězem základní skupiny a zatím neporaženým týmem – Rytíři Trutnov - o přímý postup do finále. To už nás posílil Michal, jehož viróza ustoupila a na neděli pustila
za námi. Hra bylo mnohem lepší, ale přesto jsme znovu podlehli 12:15
a museli jsme čekat na nového soupeře pro opravný zápas o postup
do finále. Jako soupeře si nás vyhrál tým ze Dvora Králové. Sobotní
utkání s tímto týmem bylo velmi vyrovnané a o našem vítězství rozhodla až dohrávka. To jsme nechtěli v nedělním utkání dopustit. Opak
byl ale pravdou! Náš tým byl až do konce pod tlakem vedení soupeře, ale poprvé v turnaji všichni naši hráči předvedli touhu po vítězství
a udrželi nervy na uzdě a v závěru skóre otočili ve svůj prospěch. Vyhráli jsme nakonec 16:14.
A tak nás čekal třetí,
finálový, zápas s Rytíři o celkové první
místo. Všichni jsme si
říkali, že do třetice by
to mohlo vyjít. Zápas
začal, ale první směna
nám nevyšla a skončila 2:6 pro Rytíře. Pak
se ale Klackaři dokázali
vzchopit a začali dotahovat a po třetí směně
to bylo už jen 8:10 pro Rytíře. Zahájili jsme čtvrtou směnu, ale Klackaři
jako by se najednou lekli možného vítezství a první polovina útoku se
jim vůbec nevydařila. Vypadalo to, že soupeř ani nebude muset využít
dohrávku směny. Pak ale opět nastal obrat v naší hře a my útok skončili s vedením 12:10. Začala naše obrana a ta se držela necelé 2 minuty. Pak se soupeři povedly 3 dobré odpaly a zápas skončil 12:13 v náš
neprospěch. I přes prohru to byl nejlepší zápas našeho týmu v tomto
turnaji. Lehkou útěchou pro nás může být, že soupeř měl v týmu čtyři
reprezentanty ČR v baseballu. Celkově jsme tedy skončili na krásném
druhém místě.
Tým trenérů všem hráčům děkuje za účast a předvedenou hru. Dále
děkujeme panu Hrabinovi a paní Fišerové za podporu.
Trenéři Libor Fiala a Leona Urbánková
T-ball Viničné (SK) 2014 – 1. Místo
V sobotu 08. 03. 2014 jsme v 06:00 hodin vyrazili na čtyřhodinovou
cestu na 9. ročník pezinského halového turnaje žáku do 12 let konaného ve Viničném na Slovensku. Jelikož v týmu žáků věkové kritérium
splňovali pouze čtyři hráči, byli jsme do dohodě se Standou doplněni
sedmi hráči z T-ballu U10.
Na místo určení jsme dorazili lehce po 10. hodině. První zápas nás čekal v 10:40 hodin proti týmu ZŠ Podzáhradná z Bratislavy. Za tento tým
hráli žáci ZŠ, kteří se softballu věnují asi 4 měsíce. Vítězství dle výsled-
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ku vypadalo jednoznačně, ale hra tomu vůbec nenasvědčovala. Hned
po skončení tohoto zápasu následoval další proti týmu Goodsports International. Velmi podobnou hrou, které nenesla známky zlepšení, se
povedlo našemu týmu pouze remizovat. A následoval okamžitě třetí
a poslední zápas ve skupině proti týmu žákyň Apollo Bratislava. Tento
zápas jsme opět se štěstím dotáhli do vítězného konce.
Výsledky zápasů ve skupině A, kde jsme obsadili první místo: Klackaři
- ZŠ Podzáhradná - 20:2; Goodsports - Klackaři - 17:17; Apollo žákyně
- Klackaři - 12:13.
Na poradě trenérů před semifinále po předvedeném výkonu jsme
zkonstatovali, že se pokusíme něco s hrou udělat. Naším soupeřem
byl tým SK Trnava Panthers. Před začátkem zápasu jsme měli velkou
motivační poradu s hráči. Zápas začal a my trenéři se nestačili divit.
Klackaři plnili veškeré pokyny a své útoky většinou ukončovali ziskem maximálních 5 bodů a v obraně soupeři prakticky nic nedovolili.
Po super výkonu jsme tým soupeře jednoznačně porazili výsledkem
20:2 a postoupili do finále. Výkon týmu se zvedl minimálně o 400%.
V 16:30 jsme nastoupili k finálovému zápasu proti týmu Apollo Bratislava - žáci jako tým domácí. Před tím byl opět motivační dýchánek.
Bylo vidět, jak kluky vyhraný zápas namotivoval a že mají chuť hrát
takto dál. My trenéři jsme to jen přiživili a zopakovali pravidla souhry
týmu a trenérů. První dvě směny dopadly s nerozhodným výsledkem
5:5 a hra našeho týmu trochu zadrhávala. Ovšem ve třetí směně nastal
obrat a Klackaři našli formu ze semifinále. Třetí až pátý útok náš tým
vždy zakončil ziskem 5 bodů a v obraně dovolil získat soupeři pouze 2
body. Výsledek po 5 směnách byl tedy 20:7. Skvělou obranou v šesté
směně (zápasy se hrály na maximálně 7 směn) bylo rozhodnuto, ale
my jsme chtěli útok v šesté směně dokončit, aby si 2 hráči z lavičky
také zahráli finále. Získali jsme opět 5 bodů, ale do konečného výsledku toto již nebylo pořadateli započítáno. Ale to vůbec nevadí. Po dokončení šesté směny u Klackařů vypukly oslavy.
Při vyhlašování výsledků turnaje byl jako
nejužitečnější
hráč
Klackařů
pořadateli
vyhlášen Vojta Láska.
Jako trenéři doufáme,
že všichni hráči, kteří
se tohoto turnaje zúčastnili, se přesvědčili
o tom, že tréninková
„nuda“ má pak takovéto „třešničky na dortu"
a že se vyplatí v zápase
poslouchat rady a pokyny trenérů. Samozřejmě hráčům moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou hru (hlavně v semifinále a finále).
Dále děkujeme všem rodičům, kteří tým na tento turnaj doprovodili
a byli nadšenými a hlasitými fanoušky.
Tým trenérů: Libor Fiala, Stanislav Fajgl a David Špaček
PŘIJĎ MEZI NÁS…
Pokud by nějaké dítě chtělo rozšířit naše řady, rádi jej mezi sebou
uvítáme. Zájemci kontaktujte trenéry dle věku dítěte:
4 – 8 let Alču Dohnalovou – 606 888 738
9 – 10 let Stanislava Fajgla – 602 155 192
11 – 13 let Libora Fialu – 603 960 149

HC LEV KOSTELEC NAD ORLICÍ

HC L E V h o d n o t í s ez ón u
HC Lev Kostelec nad Orlicí má za sebou svou druhou sezónu v RH Unet lize neregistrovaných hráčů a tak je čas na menší zhodnocení. Ještě před
startem došlo k několika zásadním změnám, které
vedly k větší atraktivitě pro diváky i samotné hráče. Do dalšího ročníku 2013/2014 se přihlásili 2 kvalitní „nováčci“ – Bílý Újezd a Medvědi
Rokytnice, pořadatel změnil hrací systém na základní část + play off,
novinkou byl hlasatel při každém utkání a raritou na této úrovni i živé
internetové přenosy z každého zápasu, v neposlední řadě vytvoření
stránek www.rhliga.cz, kde mohli hokejoví fanoušci přehledně sledovat veškeré dění on-line, statistiky, soupisky a články… V našich řadách
došlo také ke změnám v soupisce: činnost ukončili hráči Svitana a Řízek, naopak posilami se stali Hudousek, Kouba a Bulavcsjak. Základní
část byla rozlosována na utkání každý s každým, cíl byl jednoznačně
pokusit se postoupit do vyřazovacích bojů - čtvrtfinále Play- off.
Před sezónou jsme neponechali nic náhodě, jako stále hokejoví nováčci jsme absolvovali 2 tréninkové jednotky pod vedením zkušeného
trenéra Juraje Hrčky, který potom i v zápasech vypomáhal na lavičce Mirku Broulíkovi. V základní části jsme odehráli celkem 9 zápasů
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s bilancí 4 výhry a 5 porážek a obsadili 6. místo s 11 body. Začátek
soutěže byl jako na houpačce: nejprve vysoká prohra s HC Rychnov
3:10 – hlavně katastrofální 1. třetina 0:5 rozhodla o zápase, jako bychom ještě nedokázali přepnout z fotbalu na hokej. Potom přišla naopak naše historicky nejvyšší výhra 13:1 s Pantery RK. Další derby duel
před početnou diváckou návštěvou (200 diváků), kamerou TV Nova
a skvělou atmosférou jsme zvládli dobře, byla z toho výhra po samostatných nájezdech 3:2 s HC Častolovicemi, kteří před sezónou notně posílili. Rozhodující nájezd proměnil jako správný kapitán Radek
Langr. Následující zápas s jasným favoritem na celkové prvenství byl
o tom, dostat co nejméně branek, protože na Sršně ze Záměle bohužel
hokejově ještě absolutně nemáme…byla z toho prohra 2:11 a hlava
se nám točila ještě trochu druhý den. Škoda potom 2 těsných porážek
od nováčků, kteří se pohybovali na čele tabulky a kde jsme odehráli
velice vyrovnaná utkání: HC Bílý Újezd 2:4 a Medvědi Rokytnice 1:2.
S Medvědy přišel navíc jeden zápis do naší hokejové kroniky – a to
první utkání odehrané bez našeho vyloučení. Souboj s papírově slabším soupeřem HC Sibiř/Zdelov nám vyšel na jedničku a byla z toho
výhra 9:4, i když nutno podotknout, že se nerodila lehce. Závěrečný
zápas základní části jsme potřebovali bodovat, byl to přímý souboj
o 6. příčku v tabulce s Predátory Potštejn a trochu v emotivním závěru
-plném trestů- z toho byla výhra 3:2. Do tabulky B předkola Play-off
nám los přidělil Pantery (6:1), Kvasiny (2:4), Rokytnici (4:5 sn) a naše
neoblíbené Sršně (2:6). Jistotu čtvrtfinále vystřílel hned v prvním zápase hattrickem Mirek Umlauf. Trochu mrzí 2 těsné prohry, kde bylo
určitě na víc, naopak potěšil zatím nejlépe odehraný duel se Sršni. Potom jsme po očku sledovali, jak dopadne poslední zápas ve skupině A,
jestli dojde k „odvetě“ a dalšímu derby s HC Častolovicemi. Hráči i diváci se nakonec dočkali. Do rozhodujícího čtvrtfinále jsme poskládali
téměř to nejlepší, co může Lev na ledě hokejově nabídnout, ale ani
to na kvalitního soupeře, jako jsou momentálně Častolovice, tentokrát nestačilo. Vstup do utkání a celá první třetina se nám nepovedla.
V 11. min to bylo už 0:3, ve druhé třetině jsme se ještě na chvilku vrátili do hry a snížili na 3:5, ale nakonec z toho byla prohra 5:8. Hattrickem nás popravil jednoznačně nejlepší hráč soupeře Dušan Felcman.
Na závěr sezóny nás čekal tedy souboj o celkové 5. - 6. místo proti HC
Rychnov, který nám udělil lekci z produktivity a vyhrál jasně 9:2.
Celkové hodnocení ročníku 2013/2014 je kladné, ze 13 zápasů základní části jsme získali 15 bodů, což je o 3 více než loni, se skóre 53:57.
Cíl postoupit do vyřazovací části byl splněn, liga se zkvalitnila, o to
cennější je umístění na 6. místě, kdy jsme nechali za sebou i loňského
vícemistra - HC Predátory z Potštejna. V dobrém světle se předvedli
i 3 naše nové tváře, hlavně Martin Kouba se stal jedním z klíčových
hráčů mužstva. Kanadské bodování ovládl a nejlepším střelcem týmu
byl Mirek Umlauf – 14 bodů za 8 branek a 6 asistencí, celkově obsadil
v soutěži 26. příčku.
Našemu občanskému sdružení se podařilo v průběhu letošní sezony
zorganizovat opět 4 velmi povedené akce. V prosinci to byl 2. ročník
turnaje ve stolním tenisu O pohár kosteleckého Lva a 1. Den kosteleckého hokeje pro všechny příznivce, fanoušky a hlavně děti na rychnovském zimním stadionu. V lednu pak vyprodaný sál na Rabštejně
a 2. Ples s kapelou James Band z HK. Třešničkou na dortu byl pak
v únoru zájezd do Olympijského parku Soči – Letná do Prahy a účast
v turnaji pod širým nebem Letná „Classics“, který si jak hráči, tak všichni fanoušci náležitě užili…Na závěr patří poděkování jak všem příznivcům a fanouškům kosteleckého hokeje, tak i partnerům a sponzorům
za jejich podporu. Těšíme se na další ročník RHL.
Jiří Plocek

HLEDÁM CHALUPU PRO RODIČE S MENŠÍ ZAHRADOU.
TEL: 734 622 739

STOPY, UDÁLOSTI, ZÁHADY KOSTELCE
Z his t o r i e p o št y v Kost elc i n ad Orlicí
Pojďme se spolu podívat podrobněji na institut, který využíváme někteří méně, jiní více, ale není člověka, který by jej vůbec nikdy ke svému životu nepotřeboval. Řeč tu bude o poště. Pošta je označení pro
službu, která zajišťuje rozesílání zásilek, korespondence, listovní služby, převody peněz, vydávání známek a podobně. Jedná se o jednu
z nejstarších služeb, které jsou na světě provozovány. Tvoří součást
každodenního života lidí na celém světě.
Potřeba výměny různých informací a zpráv sahá hluboko do dějin
lidstva. Počátky výměny zpráv zaznamenáváme u starověkých zemí,
např. Egypta, Persie a Indie. Poslové a kurýrové sloužili většinou panovníkovi. Vrchol poštovního systému ve starověku představovala
římská státní pošta „Cursus publicus“ založená císařem Augustem,
představovala vrchol tehdejšího systému s dokonalou organizací. Byl
první poštou přístupnou v omezené míře i veřejnosti. Právě odtud pochází název pošta, positus-posita, označující stanici pro výměnu koní.
V českých zemích započal rozvoj poštovnictví s nástupem Habsburků.
Regulérní pošta u nás vznikla již v roce 1526. Další důležité období
rozvoje pošt nastalo za vlády císařovny Marie Terezie, kdy byl poštovní úřad v roce 1743 převzat do státní správy a byl vydán poštovní
řád. První zásilky po železnici byly přepraveny krátce po otevření tratě
z Olomouce do Prahy v roce 1845.

V našem městě Kostelci nad
Orlicí byl založen poštovní
úřad v roce 1852. Předtím
zde byla pouze tzv. expedice,
která připravovala poštovní
zásilky k administrativnímu
odbavení a k dopravě. Ještě
před zřízením poštovní expedice musel docházet posel z Kostelce n.Orl. vyřizovat
poštovní záležitosti až do Třebechovic. Poštovní úřad byl
umístěn v domě čp. 22 na nynějším Palackého náměstí.
Sousedil na jedné straně s domem čp. 23, kde byla lékárna
pana Eduarda Bőhma (později jeho zetě doktora Honzíka).
V roce 1869 byla při poštovním
úřadě zřízena telegrafní stanice s telegrafem. K zavedení
telefonní sítě v našem městě došlo až v prvním desetiletí 20. století. O připojení k meziměstské telefonní síti ve východních Čechách jednalo městské zastupitelstvo na řádné schůzi v pátek dne 19. ledna 1906, o druhé
hodině odpolední. Slova se ujal p. František Bís. Sdělil, že před třemi roky
se této záležitosti ujal Spolek českých průmyslníků textilních. Vláda se
uvolila nést 70% nákladů na zřízení sítě, přistoupila k tomu i zainteresovaná města a uvolila se uhradit zbylých 30% nákladů. Projektovaná síť měla
vést z Pardubic přes Vysoké Mýto, Litomyšl na moravské hranice. Od ní se
plánovaly odbočky: z Vysokého Mýta do Chocně a odtud do Brandýsa n.
Orli, dále z Litomyšle přes Ústí n.O., Žamberk a Rychnov n. Kn. do Nového
Města n. Metují. Z Rychnova se měla zřídit odbočka do Kostelce n. Orl.
Pomalý rozvoj telefonních stanic dokumentuje jejich seznam z r. 1939.
V té době již stojí budova nové pošty. První záměr stavby nového objektu pro poštovní úřad v Kostelci n.Orl. pochází ze 13. ledna 1927.
Na její stavbu se městské zastupitelstvo v roce 1928 rozhodlo darovat
pozemek při ulici na Příkopech. Touto částí města protékal potok, který pramenil za hospodářskými objekty bývalého starého zámku a ten
musel být sveden do stoky a celá část Příkopů od starého zámku až
po křižovatku před budovou reálného gymnázia (dnes Obchodní akademie T.G.M.) byl zavezen navážkou. Podle odborníků nemohla být
pošta právě proto rozšířena stavbou do poschodí.
-lfal-

Technická údržba nemovitostí. Opravy, montáže, servis.
Za první republiky došlo k rozvoji mezinárodního poštovního styku.
Československá poštovní správa měla zároveň na starosti výstavbu
telefonních sítí – Praha byla od roku 1896 připojena na evropskou síť
a stála u zrodu prvního československého rádiového vysílače. Roku
1931 postavila budovu Českého rozhlasu. V roce 1946 vstoupil v platnost nový poštovní zákon.

Naše společnost Vám nabízí kompletní služby v novém, dynamicky se rozvíjejícím
odvětví, a tím je údržba a servis domácnosti, bytu či domu, zahrady i kanceláře, chaty
či chalupy, půdy, sklepa, balkonu nebo kapajícího kohoutku.
Jedná se o služby H O D I N O V É H O M A N Ž E L A .

775 037 346
www.em-tech.cz
e-mail: centrum-z@email.cz
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Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
12. dubna 2014
Věci, které nám pomáhají!
J
J
J
J
J

Letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské.
2.
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky - minimálně 1 m
Boty (nepoškozené),páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se neztratily.
Přikrývky a polštáře péřové a vatované, deky.
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené.

Věci, které opravdu brát nemůžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!
Stany, koberce, matrace L
Lyžařské potřeby, poškozené a obnošené boty L
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače) L
Veškerý nábytek, jízdní kola, kočárky L
Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice,….) L

Sbírka se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 od 8 do 11 hodin
v prostorách Hasičské zbrojnice – město, ulice Příkopy
a ZŠ na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MěÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800.

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

Předem děkujeme všem dárcům!

