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9/ 2014

MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE
KOSTELECKÝ MULTIZÁNROVÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL
v

12. KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ & XI. HUDEBNÍ FESTIVAL F. I. A. TŮMY

12. ─ 14. ZÁŘÍ 2014
Kostelec nad Orlicí

SK Rabštejn - Palackého náměstí - chrám sv. Jiří
12. ZÁŘÍ / SK RABŠTEJN - CIGÁNSKI DIABLI 19:30 H
13. ZÁŘÍ / PALACKÉHO NÁMĚSTÍ - MAŽORETKY 10:00 H
DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU - O drakovi 10:45 H
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR ORLICE 12:00 H / UNI BIG BAND 13:00 H
UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA PSŮ Z ÚTULKU LUKAVICE 14:00 H
DECHOVÁ HUDBA PŘI ZUŠ F. I. TŮMY15:00 H / CATE 16:00 H
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR KVÍTEK 17:30 H
DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU - Prasečí slečinky 18:30 H
LENNY 19:30 H
14. ZÁŘÍ / CHRÁM SV. JIŘÍ - BOHEMIA SAXOPHONE QUARTET
A SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR 17:00 H
12. - 14. ZÁŘÍ / KLUB SENIORŮ POHODA - STARÉ ZLATÉ ČASY?
Procházka fotografiemi Kostelce nad Orlicí. Výstava s „Čajem o páté”.

www.kostelecno.cz
Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
s koncem prázdnin a dovolených přišel opět čas povinností, ke kterým jsme načerpali v různých oddechových místech potřebnou sílu,
odhodlání a optimismus. Rád bych vám sdělil několik dobrých zpráv.
Kostelec nad Orlicí už druhým rokem snižuje náklady na energie
nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno. Proti období
před prvním nákupem jsou ceny silové elektřiny pro příští rok nižší
o 29 % a zemního plynu o 27 %, což představuje roční úsporu téměř
milion korun v průběhu 2 let, kdy na komoditní burze nakupujeme.
Letos jsme na burzovním trhu pořizovali dodávky energií pro své
objekty, organizace a společnosti na rok 2015. Zajistili jsme tak levnou energii nejen pro chod úřadu, ale i našim školám, Domu dětí
a mládeže či společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Stejně jako loni jsme pořizovali celkem 2,4 tisíce megawatthodin (MWh)
zemního plynu a téměř tisíc MWh silové elektřiny do celkem 88 míst.
Hlavního snížení jsme dosáhli už v loňském roce, kdy nám ceny nakoupených energií skokově klesly. I letos jsme ale dokázali náklady
snížit, u silové elektřiny ještě o 3 % na 935 Kč/MWh a u zemního plynu o 4 %, čímž se dostaly pod hranici 700 Kč za MWh. Nákup na burze se znovu osvědčil jako nejefektivnější a administrativně nejméně
náročné řešení pro pořízení energií.
Rekonstrukce silnice II/316 na Kosteleckou Lhotu je již ukončena,
čímž provoz na novém povrchu nebude zatěžovat občany nadměrným hlukem. Domnívám se, že výluku všichni účastníci (řidiči,
cyklisti a chodci) zvládli bez jakékoli újmy a ke svému domovu se
vždy dostali, i když museli částečně oželet navyklý komfort. S vidinou něčeho nového tak vše strpěli bez významných stížností. Všem
Skalečákům tímto děkuji za pochopení a vstřícnost. Po dobu měsíce
září a možná ještě první týden v říjnu se budou postupně dodělávat
chodníky, aby celkový obraz rekonstrukce vozovky, chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení byl dokonalý. V této ojedinělé investiční akci Královéhradeckého kraje na našem území byla
následně hrazena i oprava objízdné trasy (na Suchou Rybnou).
Od 01. 09. 2014 zažije Kostelec nad Orlicí a naše městské části něco
nebývalého. Bude spuštěna historicky první městská hromadná doprava. Projekt jsme připravili se společností AUDIS BUS s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou, s požehnáním Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Autobus bude zajíždět dolní Lhotou do Kostelecké
Lhoty, Koryt, Kozoder a zpět několikrát denně (viz přiložený jízdní
řád). Tuto službu jistě přivítají a ocení všichni, kteří tak nebudou vázáni pouze na stálé linky provozované jinými společnostmi. Autobus
bude kroužit po Kostelci v místech, kam docházet pěšky může být
pro starší generaci problém. Po 3 měsících zkušebního provozu vše
vyhodnotíme a podle zájmu občanů rozhodneme o dalším provozu.
Jiří Bartoš - starosta

MHD Kostelec nad Orlicí
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Tarif jízdného - linka 665021
10 Kč

Jednoduchá nepřestupní jízdenka sloužící pro jednu cestu v rámci jedné zóny.

12 Kč

Jednoduchá nepřestupní jízdenka sloužící pro jednu cestu mezi dvěmi zónami.

5 Kč

Jednoduchá nepřestupní jízdenka sloužící pro jednu cestu v rámci jedné zóny pro dítě 6 - 15 let.

6 Kč

Jednoduchá nepřestupní jízdenka sloužící pro jednu cestu mezi dvěmi zónami pro dítě 6 - 15 let.

6 Kč

Poplatek za přepravu spoluzavazadla

MHD Kostelec n.Orl. obsahuje 2 zóny.
Zóna 1 obsahuje zastávky:
Kostelec n.Orl.,Na Skále
Kostelec n.Orl.,Na Skále škola
Kostelec n.Orl.,žel.zast.
Kostelec n.Orl.,Ferodo
Kostelec n.Orl.,obch.centrum
Kostelec n.Orl.,nám.
Kostelec n.Orl.,zem.škola
Kostelec n.Orl.,Solnická
Kostelec n.Orl.,Fügnerova
Kostelec n.Orl.,Procházkova
Kostelec n.Orl.,Na Obci
Kostelec n.Orl.,Povidlov
Kostelec n.Orl.,Tech.služby
Kostelec n.Orl.,Čermákova
Kostelec n.Orl.,U Váhy

Zóna 2 obsahuje zastávky:
Kostelec n.Orl.,Kozodry
Kostelec n.Orl.,Koryta
Kostelec n.Orl.,Kost.Lhota,prodejna
Kostelec n.Orl.,Kost.Lhota,has.zbroj.
Kostelec n.Orl.,Kost.Lhota,Stating

Po děko vání
Paní PhDr. Miroslava Nováková oznámila ukončení své činnosti v Redakční radě zpravodaje Orlice. Touto cestou jí
děkujeme za obětavou práci a přejeme jí hodně klidných
a spokojených, ve zdraví prožitých dalších let. Zejména pak
hodně elánu do její práce v Klubu seniorů Pohoda, který pod
jejím vedením připravuje pro naše občany bohatý a pestrý
program po celý rok.
Redakční rada

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ

Ze dne 16. 06. 2014
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem „Lokalita
sever - vodovod kanalizace jednotná +
výtlak (pokračování ul. Sadová)“ a souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení.
smlouvu o poskytování elektronických
online zdrojů podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se Studijní a vědeckou knihovnou
v Hradci Králové, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1250/2
 finanční příspěvky z grantového programu s názvem „Grant – volnočasové
aktivity“ pro rok 2014 takto:
- 9. 000 Kč – TTC Kostelec nad Orlicí: Celoroční činnost mládeže;
- 14.000 Kč – Místní organizace Českého
rybářského svazu Kno: Sportovní rybolov a práce s mládeží;
- 5.000 Kč – TJ Sokol Kostelecká Lhota:
Kulturní a náborová činnost; 0
- 15.000 Kč – Tercia Volta: Zpěv patří
nám;
- 15.000 Kč – Junák – svaz skautů a skautek: Akce skautského střediska 2014;
- 20.000 Kč – DDM Kamarád: Taneční
soustředění;
- 10.000 Kč – Základní kynologická organizace Kostelec nad Orlicí: Uspořádání
Kosteleckého závodu, ukázky pro mládež - tábory;
- 10.000 Kč – ASPV Kostelec nad Orlicí:
Podpora sportu a volnočasových aktivit;
- 5.000 Kč – SK Kostelec TIGERS: Krajské
kolo a Mistrovství ČR středních škol;
- 15.000 Kč – o.s. Cvrček – mateřské centrum: Celoroční činnost ve Cvrčku;
- 13.000 Kč – Salesiánské hnutí mládeže, Klub Kostelec nad Orlicí – Imitace
opevnění hradiště a táborové stavby;
- 10.000 Kč – Klub rodičů při ZŠ Kostelec
nad Orlicí: Podpora projektu divadelního přestavení Vadí, nevadí;
- 15.000 Kč – FbK Kostelec nad Orlicí: Činnost florbalového klubu FbK Kostelec
nad Orlicí;
- 15.000 Kč – Hasičský sbor České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí – město: Kroužek mladých hasičů.
 nevýhradní licenční smlouvu o užití
Základní báze geografických dat (ZABAGED) a databáze geografických
jmen GEONAMES s Českou republikou
– zeměměřičským úřadem, se sídlem
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9
 poskytnutí
finančního
příspěvku
ve výši 7.000 Kč Euroregionu Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregion
Glacensis, se sídlem 516 01 Rychnov

nad Kněžnou, Panská 1492 na spolufinancování projektu „Cyklobusy Orlických hor“
souhlasí
 se žádostí Sdruženého klubu Rabštejn
o provozu kina v letním období roku
2014 na zahradě za MÚ Kostelec nad
Orlicí
odvolává
 pana Jaroslava Samotána z funkce člena Povodňové komise města Kostelec
nad Orlicí ke dni 16. 06. 2014
 pana Ladislava Myšáka z funkce člena
Povodňové komise města Kostelec nad
Orlicí ke dni 16. 06. 2014
jmenuje
 do funkce člena Povodňové komise
města Kostelec nad Orlicí pana Jaroslava Provazníka s účinností od 17. 06.
2014
 do funkce člena Povodňové komise
města Kostelec nad Orlicí paní Jaroslavu Kytlíkovou s účinností od 17. 06.
2014

Ze dne 30. 06. 2014
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „Systém pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů“ bez
možnosti variant nabídek a souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého
rozsahu
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava opěrné zdi areálu hřbitovního kostela sv. Anny“ a souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého
rozsahu
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ulice Štefánikova“ a souhlasí
s vypsáním veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Udržovací práce na komunikacích v lokalitě Skála“
a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
 ﬁnanční příspěvky z grantového programu s názvem „Využití volného času
mládeže v Kostelci nad Orlicí – Grant Federal-Mogul Friction Products a.s.“ takto:
- FK Kostelec nad Orlicí (soustředění
žáků v Sedloňově) – 4.000 Kč
- ASPV Sportovní děti (sportem ke zlepšení zdraví dětí) – 2.000 Kč
- TJ Sokol Kostelecká Lhota (dětský den
na Penaltě) – 2.000 Kč

- OS Cvrček – mateřské centrum: (Kouzelné odpoledne a noc ve Cvrčku) –
4.000 Kč
- Český rybářský svaz - Kostelec nad Orlicí (dětské rybář. závody – Podhorná)
– 2.500 Kč
- Mažoretky Kostelec nad Orlicí (účast
ve finále MČR v Jaroměři) – 3.000 Kč
- DDM Kostelec nad Orlicí (RAMPS YAM
IV. 2014) – 3.000 Kč
- Dámský klub Slavětína (Putování historií a krásou Orlických hor) – 2.000 Kč
- O.S.T.R.O.V. (Seykorky 2014) – 5.000 Kč
- SDH Kostelecká Lhota (podpora dětského programu) – 3.000 Kč
- KONOR HORNS (Kostelecké hudební
mládí 2014) - 5.000 Kč
- ZUŠ F.I. Tůmy Kostelec nad Orlicí (ocenění za reprezentaci města Kostelec
nad Orlicí) – 2.000 Kč
souhlasí
 se zavedením autobusové dopravy
pro Kostelec nad Orlicí, Koryta, Kostelecká Lhota, Kozodry v cyklu 2x týdně
po dobu rekonstrukce silnice č. II/316
 s nabídkou Centra české historie,
o.p.s., se sídlem 160 00 Praha 6, Banskobystrická 2080/11 a objednáním
výstavy „Velká válka – Češi na bojištích
Evropy“ na 1 měsíc za cenu půjčovného
10.000 Kč
nesouhlasí
 s poskytnutím finančního příspěvku
Sboru dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota na náklady spojené s akcí
„14. ročník Lhotecký džbán“
nepřijímá
 od Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště Rychnov
nad Kněžnou do vlastnictví města movité věci propadlé státu dle přílohy

Ze dne 14. 07. 2014
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „Městský kamerový a dohledový
systém pro město Kostelec nad Orlicí“
a souhlasí s vyhlášení veřejné zakázky
malého rozsahu s tím, že zůstatková
cena odkupu ke dni 31. 12. 2017 bude
10.000 Kč bez DPH
 příkazní smlouvu na akci „TDI a koordinátor BOZP na akci „Novostavba šaten
a průchodu ZŠ Gutha-Jarkovského“ se
společností CPH s.r.o., se sídlem 110 00
Praha 1, Petrská 29
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Udržovací práce
na komunikacích v lokalitě Skála – opakovaná VZ“ a souhlasí s vyhlášením
3

opakované veřejné zakázky malého
rozsahu
 darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč určeného
na úhradu nákladů spojených se zajištěním aktivizačních činností pro klienty
Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
ruší
 veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce vyhlášenou v souladu s ustanovením § 6 dle Zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění „Udržovací práce
na komunikacích v lokalitě Skála“

Ze dne 21. 07. 2014
schvaluje
 smlouvu o dílo na akci „Oprava opěrné
zdi areálu hřbitovního kostela sv. Anny“
se společností MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51
 vypsání opakované podlimitní veřejné
zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce ulice Štefánikova dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění“
ruší
 zadávací řízení na akci „Rekonstrukce
ulice Štefánikova“

Ze dne 28. 07. 2014
schvaluje
 smlouvu o dílo na akci „Veřejná zakázka Lokalita sever – vodovod, kanalizace
jednotná + výtlak“ se společností KVIS
Pardubice a.s., se sídlem 533 53 Pardu-

bice – Rosice, Pardubice – Rosice 151
 smlouvu o dílo na akci „Udržovací práce
na komunikacích v lokalitě Skála – opakovaná VZ“ se společností MADOS MT
s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51
souhlasí
 s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Krupkova Kostelec nad Orlicí pro školní rok 2014/2015, a to na 77
dětí
 se snížením počtu vydaných parkovacích karet na 3 ks a s vyznačením vodorovného dopravního značení (V10e)
vymezujícího stání před budovou pekárny Martin Křížek, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Erbenova 615
 se změnou dodatkové tabulky „Dopravní obsluze vjezd povolen“ (E13)
umístěné na svislém dopravním značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (B01)
na text „Mimo zásobování“ (E13) před
budovou pekárny Martin Křížek, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Erbenova 615
 s instalací radaru na sloup veřejného
osvětlení v ulici Kotyzova při vjezdu
do Kostelce nad Orlicí ze směru od Kostelecké Lhoty

Ze dne 11. 08. 2014
schvaluje
 vícepráce v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Novostavba
šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“ v celkové výši 22.440,- bez DPH
(27.152,40 vč. DPH) společnosti BV
stavitelství spol. s r.o., se sídlem 140 00
Praha 4, Nad Nuslemi 714/11

 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
ulice Štefánikova“ se společností MATEX HK s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Kladská 181/55
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníků
v Kostelci nad Orlicí 2014“ a souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého
rozsahu
 platový výměr Mgr. Jiřího Němce, ředitele Základní školy Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí
45 dle přílohy
souhlasí
 se zajištěním svozu komunálního odpadu formou pytlového svozu z areálu
Mírov, a to 1x za měsíc prostřednictvím
Technických služeb Kostelec nad Orlicí.
 s instalací 2 ks zpomalovacích prvků
v ulici Na Spravedlnosti v Kostelci nad
Orlicí
 s provedením víceprací na akci: „II/316
Kostelec nad Orlicí 2. etapa – Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“ ve výši
80.681,59,-Kč s DPH, společností MATEX HK s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Kladská 181
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením
čtvrtletní odměny za 2. čtvrtletí 2014
v plné výši řediteli Ing. Janu Havránkovi
dle manažerské smlouvy
výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 23. 06. 2014 v sálu
SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
schvaluje
 darovací smlouvu ve věci přijetí daru
pozemků parc.č. 1114/4 a 1114/5 ostatní plocha, ostatní komunikace
oddělených dle Geometrického plánu
č. 354-159/2013 od pozemku parc.č.
1114/1 - ostatní plocha, silnice v kat.ú.
Kostelecká Lhota s Královéhradeckým
krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
 smlouvu o dílo na akci k zakázce „Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha-Jarkovského“ se společností BV stavitelství
spol. s r.o., se sídlem 140 00 Praha, Nad
Nuslemi 714/11
 účetní závěrku a výsledek hospodaření
města Kostelec nad Orlicí za rok 2013.
 finanční příspěvky z grantového programu s názvem „Grant – volnočasové
aktivity“ pro rok 2014 takto:
- 97.000 Kč -TJ Sokol Kostelec nad Orlicí:
Podpora sportu a volnočasových aktivit;
- 72.000 Kč – Mažoretky Kostelec nad Orlicí o.p.s.: Celoroční příprava mládeže,
podzimní a jarní soustředění;
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- 85.000 Kč – Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí: Podpora práce s dětmi
a mládeží;
- 75.000 Kč – SK Klackaři Kostelec: Celoroční pravidelná činnost mládežnických družstev.
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce pro JSDH Kostelec nad Orlicí
ve výši 170.000 Kč s Královéhradeckým
krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
souhlasí
 s opravou a rekonstrukcí chodníků v Kostelci nad Orlicí do částky
894.247 Kč vč. DPH dle předloženého
návrhu bez Růžičkové jedna
 s realizací plynové přípojky v domě DPS
 s odpisem nedobytných pohledávek Města Kostelec nad Orlicí ve výši
275 856,36 Kč, vzniklých neuhrazením
místního poplatku za odpady a jeho
penále, místního poplatku ze psů
a jeho penále, blokových pokut, pokut stavebního úřadu, pokut odboru
dopravy, pokut přestupkové komise,
přeplatků sociálních dávek, bezúročné

půjčky, faktur, nájemného, správních
poplatků stavebního úřadu, nákladů
dopravy na záchytku a MIOS
bere na vědomí
 Zprávu o stavu oprav a investic města
ke dni 09. 06. 2014
 Zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Orlice za rok 2013
 zprávu finančního a kontrolního výboru o prověření postupu při uplatňovaní sankcí ze smluv budoucích kupních
v lokalitě bývalých kasáren v Kostelci
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 15. 09. 2014
od 18:00 hodin.

Strategie rozvoje našeho města – věc veřejná
Samotný název strategie rozvoje města zní vznešeně, ale co si pod
tímto pojmem představit? Co vlastně znamená strategické řízení
v praxi? Každý člen politické reprezentace města znamená část názorů na to, jak má být město uspořádáno, co v něm má být vykonáno
a jak má fungovat. Jenže díky krátkosti volebního období jsou takové
cíle obvykle voleny pouze v rovině bezprostřední budoucnosti. Strategický plán města dává cíle do budoucnosti vzdálenější a definuje
to, jak bude naše město fungovat za 8-12 let. Jak je vidět již z tohoto
krátkého úvodu, jedná se o komplexní problém, který je nutno řešit
na půdorysu politického koncensu. Proto jsme také do procesu tvorby zapojili všechny politické síly bez rozdílu a také prostřednictvím
dotazníků vás, naše občany, neboť ve váš prospěch je veřejná služba
vykonávána. Strategický plán tak dává občanům šanci plně se zapojit
do tvorby své vlastní budoucnosti.
Náš stát díky operačnímu programu lidské zdroje a zaměstnanost nabídl městům a obcím možnost vytvoření takového plánu zafinancovat. Vedení města jako uvážlivý hospodář pochopitelně tuto možnost
využilo a v tuto chvíli probíhá tvorba strategického plánu. Ale když
už píšeme uvážlivý a hospodárný, je tomu skutečně tak? Jak zjistíme
nezávisle na politickém přání, zda město dobře hospodaří, že dobře
funguje? Ta otázka má samozřejmě mnohem širší působnost a dá se
položit mnohem obecněji. Jak je na tom vlastně město? Právě proto
se strategický plán rozděluje na dvě části, a to analytickou část a návrhovou část. Analytická část odpovídá na otázku položenou výše
a potažmo také na další otázky. Jinými slovy sbírá data z nezávislých
a veřejných zdrojů tak, aby nemohla být žádným tlakem ovlivněna
k lepšímu obrazu, než je skutečnost, jak to známe z let ne tak dávno minulých. Veškerá data použitá k analýze jsou tvořena z veřejných
zdrojů, a to především z Českého statistického úřadu. Takto získaná
data slouží k objektivnímu pohledu na skutečnost, v jaké se město nachází. Na tuto činnost plynule navazuje návrhová část, která na základě
analytických podkladů definuje tzv. analýzu SWOT, což, jak je obecně
známo, je analýza silných a slabých stránek plus příležitosti a hrozby.
V návrhové části se pak navrhují projekty, které posilují silné stránky,
omezují slabé stránky, využívají příležitosti a minimalizují hrozby.
V současné době je město ve fázi dokončení analytických prací, které
se sestávaly z osobních rozhovorů s vašimi zastupiteli, zaměstnavateli
v regionu a významných představitelů veřejného a občanského života. Dále byla získávána data, jak bylo zmíněno výše. Základními kritérii, podle kterých se prováděla analýza, jsou následující:
• Ekonomika
• Lidé
• Infrastruktura
• Rodina
• Bezpečnost
• Sociální služby
• Kultura
• Životní prostředí
Výsledky této analýzy byly prezentovány zastupitelstvu města a my
bychom se s vámi také rádi podělili o zjištění. Aby také byla zajištěna
objektivita, prováděla tvorbu analytické části konzultantská firma, jejíž práce byla hrazena z dotace získané manažerem pro dotace v rámci
městského úřadu.
V tomto předvolebním období jistě každého především zajímá, jak
město nakládá se svěřenými veřejnými prostředky, jak zní odpověď
na otázku položenou při výkladu o základních principech strategického řízení. My však odpověď nebudeme dávat, nechť si každý udělá svůj obrázek na základě dat sám. Klíčovým ukazatelem nejsou ani
tak samotné příjmy města, neboť ty jsou ovlivněny tím, jaké dotace
a daňové určení město dostává, ale především provozní výdaje a míra
zadluženosti na obyvatele města, která neomylně prozradí, jak zdravé
město po finanční stránce je. Data jsou daná do roku 2012, protože
zatím nejsou centrálními orgány auditovány všechny položky za rok
minulý. Ukazatel provozních výdajů je očištěn od inflace tak, aby roky
byly srovnatelné, protože je zřejmé, že koruna v roce 2000 je jiná, než
koruna v roce 2012. Oba ukazatele je vidět níže na grafech.
Zadlužení na obyvatele
2580,00Kē

U zadlužení na obyvatele je vidět zřetelný pokles, ale co je zvláště potěšující, jsou provozní výdaje, které jdou zřetelně dolů.
Provozní výdaje
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Z tohoto pohledu je vidět, že město na provozních nákladech velmi
šetří a daří se mu je objektivně snižovat. Kam ale peníze jdou? Kam je
město investovalo? Do bezpečnosti a do sportu.

A má taková investice výsledky? Posuďte sami podle dat.
Rok

Poþet trestných þinĤ

Investice do bezpeþnosti

2008

697

2009
2010

629
576

5 626 700 Kþ
5 680 060 Kþ
5 805 440 Kþ

2011

614

11 332 070 Kþ

2012

582

5 250 470 Kþ

PĜestupky

Poþet
2010

2011

Proti veĜejnému poĜádku

7

22

17

18

Proti obþanskému soužití

144

203

100

116

59

63

43

42

2

6

3

2

Proti majetku
Na úseku ochrany pĜed alkoholismem a jinými toxikomaniemi

2012

2013

Výdaje na sport a zájmovou ēinnost
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U bezpečnosti je výsledek měřitelný snížením trestných činů a přestupků, ale taktéž zvýšením objasněnosti. U sportu již výsledky nelze
jednoduše měřit, to ponecháváme na úsudku každého čtenáře.
Co se týče ostatních oblastí, byl zaznamenám negativní trend, který
je shodný pro celou Českou republiku, a to snižování počtu obyvatel.

Kostelec nad Orlicí
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Tento trend je o to zajímavější, že obecně okres Rychnov nad Kněžnou z hlediska cen realit patří k oblastem s nižšími cenami, což odráží
i rostoucí bytová výstavba, a možnost pracovního uplatnění patří také
v porovnání v kontextu v ČR k jedněm z nejlepších.

Co se týče škol a školek je kapacita dimenzována více než dostatečně,
město dokonce nabízí hlídací službu matkám s dětmi, což je v kontextu ČR velmi neobvyklá iniciativa. Z hlediska sociálních služeb tak město Kostelec nad Orlicí patří k velmi dobře vybaveným a to nemluvíme
jen o službách pro rodiny, ale i naše seniory. Veřejné služby byly také
v dotaznících hodnoceny nejlépe ze všech kategorií.
Ale za co bychom vám rádi poděkovali na závěr, je především zlepšování životního prostředí, které je velmi dobře měřitelné množstvím
odpadů a z objektivních čísel je vidno, že máme naše krásné městečko
rádi a našim potomkům ho chceme zanechat v lepším stavu.
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Teď nás čeká tvorba projektů a návrhů, jak naše město udržet krásné
a spokojené, jako je doposud. Velmi oceníme vaše návrhy, co bychom
mohli společně udělat, aby tomu tak bylo i nadále.

Volb y d o Z a s t u p i t els t v a
m ěs t a K o s t e l e c n ad Or li c í
Letošní volby do zastupitelstev
obcí se konají společně s volbami
do Senátu Parlamentu ČR v pátek
10. října 2014 od 14.00 h do 22.00
h a v sobotu 11. října 2010 od 8.00
h do 14.00 h.
Voličem je občan města za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v Kostelci nad Orlicí přihlášen k trvalému
pobytu.
Právo hlasovat v těchto volbách mají i občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva,
pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Voliči občané jiného členského státu EU, kteří mají trvalý pobyt v Kostelci
nad Orlicí, podávají žádost na MěÚ Kostelec nad Orlicí, budova A, kan-
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celář A103. Žádost lze podat písemně nebo osobně v úředních hodinách nejpozději ve středu 8. října 2014 do 16:00 hodin. Z žádosti musí
být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu
voličů, a je v ní třeba uvést alespoň jméno, příjmení, datum narození
a adresu místa trvalého pobytu. Při osobním podání není nutné podávat žádost písemně. Po předložení dokladů, ze kterých jsou nezbytné
údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu), bude s žadatelem
sepsán o podání žádosti úřední záznam.
Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva
města nemůže!
Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Voliči budou o době a místě konání voleb ve městě informováni
nejpozději 25. září 2014 oznámením starosty města. V oznámení
bude uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních místností. Oznámení bude zveřejněno na území
každého volebního okrsku a také na úřední desce MěÚ.
V těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, hlasovat lze pouze ve volebním okrsku, ve kterém je volič hlášen k trvalému pobytu.
Informace o volbách do zastupitelstev obcí lze získat na webových
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) nebo i na zdejším
městském úřadě na organizačně-správním odboru u Ing. Stavrinou
či v souvislosti s volebními seznamy na evidenci obyvatel u paní
Jaurové.
Ing. Veronika Stavrinou
vedoucí organizačně-správního odboru
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

Vo lby do Se nátu Parlame ntu Č R
Volby do Senátu Parlamentu ČR
se konají společně s volbami
do zastupitelstev obcí v pátek 10.
října 2014 od 14.00 h do 22.00 h
a v sobotu 11. října 2010 od 8.00 h
do 14.00 h. Případné II. kolo voleb
se bude konat o týden později, tj. v pátek 17. října 2014 a v sobotu 18.
října 2014 ve stejných časech.
Voličem je pro tyto volby státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Ve II. kole voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Voliči budou o době a místě konání voleb ve městě informováni
nejpozději 25. září 2014 oznámením starosty města. V oznámení
bude uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních místností. Oznámení bude zveřejněno na území
každého volebního okrsku a také na úřední desce MěÚ.
V těchto volbách lze volit i na voličský průkaz, ovšem volič
může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby
do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu (tj. občané Kostelce nad Orlicí mohou
hlasovat na území volebního obvodu č. 48). Nachází-li se volič
ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního
obvodu nebo v zahraničí, jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou
zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo
konzulárních úřadech v zahraničí.
Informace o volbách do zastupitelstev obcí lze získat na webových
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), webových stránkách
Města Kostelec nad Orlicí nebo na městském úřadě, organizačněsprávním odboru u Ing. Stavrinou či v souvislosti s volebními seznamy
na evidenci obyvatel u paní Jaurové.
Ing. Veronika Stavrinou
vedoucí organizačně-správního odboru
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

ZPRÁVY TAJEMNÍKA
L op a t a , h r á bě a od p ad k y
– d en v t e c h n i c k ý c h slu ž b ác h
Bylo ráno dne 31. 07. 2014 a hustý déšť se vpíjel do oblečení tak rychle, že zákonitě nemohlo trvat ani pár oka-mžiků, než vlhkost pronikne
až na kůži. Ostatně to se i vzápětí potvrdilo, když jsem společně s paní
L. M. nasedal do malého náklaďáčku v technických službách, abych
absolvoval „den tajemníka“ a odpracoval jednu ze směn, kterou běžně
dělají naši zaměstnanci. Proč? Protože mám několik zásad pro dobré-

ho vedoucího – zvláštních, ale fungujících. Nejenže podle mne dobrý
vedoucí není oblíbený mezi svými podřízenými (za to však dokáže být
spravedlivý), ale měl by také poznat jejich práci, měl by jim ukázat, že
se jí neštítí, že je schopen vstát ze své pohodlné židle, jít si odpracovat
i takovou pracovní směnu a měl by si s nimi umět sednout na jejich nepohodlnou lavici sebranou ze staré kuchyňské linky. Po nasazení oranžové vesty a usednutí za volant jsem si jen ověřil, že to vůbec neškodí.
Dokonce se přiznám, že jsem si i v určité chvíli začal uvědomovat, že
nemusím jen jednou za dlouhý čas zajít s tátou na posed, aby se mi začala čistit hlava a urovnávat myšlenky v ní. Jedna kupa trávy za druhou
a korba náklaďáčku se nám začala pomalu plnit. Do toho ještě nějaká
ta cigareta mé kolegyně, která rovněž velmi statečně, a před lijákem
neohroženě, pracovala se mnou, a už vysypat náš náklad. Potom ještě
na náměstí uklidit nedopalky cigaret kolem lavičky u úřadu a hned
k černé skládce u softbalového hřiště. Tam už nám oběma voda „čvachtala“ v botách, když jsme se brodili blátem ke kusům starých kober-

ců, půlce kočárku, hezkým dámským botičkám a hromadě plastových
lahví, které doprovázel i příslušný odpadkový zápach. Moje kolegyně
si zapomněla rukavice, tak mi nezbylo, než ji půjčit své a … nenechal
jsem ji v tom. Se skládkou jsme vyrazili zpět do sběrného dvora, kde
nás obsluha oslovila slovy: „Vás ani neznám, kdopak jste? To jste si ale
vybrali počasí..“ Naše pobavená odpověď byla myslím poplatná situaci: „Paní, takové počasí my v technických máme nejradši, kampak to
máme složit?“ Po vyložení jsme ještě chvilku poseděli na dílně a zcela
vážně se shodli, že jsme udělali dobře. Na závěr možná jen kratičké
zamyšlení; je velmi krátkozraké pohrdat prací někoho jiného, je velmi
krátkozraké rozlišovat lidi podle vzdělání a podobných nesmyslných
hodnot, a je velmi prospěšné občas si vyměnit role.
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA
tajemník MěÚ
www.kosteleckytajemnik.webnode.cz

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

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

06. 09.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

07. 09.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

13. 09.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

14. 09.

MUDr. Andělová Jana

J. Pitry 448, Opočno

731 980 112

20. 09.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

21. 09.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

27. 09.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

28. 09.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

04. 10.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

05. 10.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205
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KLUB SENIORŮ POHODA

P rom ěn a
K l u b u s e n i o rů Poh od a
Dům čp. 69 na Jiráskově náměstí v Kostelci nad Orlicí, v němž sídlí
Klub seniorů Pohoda spolu se Sdružením svazu postižených, ale jsou
v něm i nájemní byty, prošel v letošním roce mnoha změnami, na první pohled k lepšímu.
Na finančně jistě náročnou výměnu oken a vchodových dveří, kterou
pokrylo ze svého rozpočtu město, navázaly úpravy interiérů.
Byly vymalovány prostory, které využívají senioři pro svoji opravdu
pestrou činnost, položen nový koberec a spoustou zdánlivých maličkostí vylepšeno a zútulněno klubové zázemí.
Na úklidu se pak podíleli podle svých možností a zdravotních dispozic
jak „pohodáři“, tak mnoho dalších. S mytím oken a praním záclon pomohli pracovníci Pečovatelské služby, zaměstnanci Technických služeb pro změnu stěhovali nábytek v době malování.
Vedoucí Klubu seniorů Pohoda dr. Miroslava Nováková nešetří slovy
chvály: „Oznámení o výměně oken a vchodových dveří bylo opravdu
jak dar nebe, pardon z městského úřadu. Okna se totiž skoro nedala
otvírat.“
Její poděkování však patří všem, kdo se vedle již jmenovaných na zvelebení prostor podíleli – řemeslníci, údržbáři, informatik, kolektiv
pracovníků odboru správy majetku města, ale také ochotní majitelé
prodejny železářství, stejně jako starosta města Jiří Bartoš.
„Pokud jsme někoho nejmenovali, tak to není záměr. Věřte, že jsem si
často říkala, že „v nouzi poznáš přítele“ a ve stáří je to dvakrát důležitější. Nešlo doslova o stav nouze, spíš o takové „prověření profesního
přístupu a ochoty pomoci.“
V ještě vonících prostorách se v úterý 5. srpna uskutečnilo zasedání
výboru Klubu seniorů Pohoda a radost z dokončené rekonstrukce
se zdvojnásobila, neboť během jeden a půl hodiny byla vyprodána
všechna místa připravovaného zájezdu do Orlických hor a jejich podhůří. Zkrátka kostelečtí senioři jsou neustále v jednom kole.
Dana Ehlová,
dopisovatelka do Novinek a Rychnovského deníku

Š mej d i ?
Už zase jsou na přetřes události kolem seniorů. Okrádání, podvádění,
doslova hyenizmus.
Dokumentární film Sylvy Dymákové Šmejdi získal Českého lva a my
jsme vděční pracovníkům odboru sociálních věcí, zejména paní Běle
Kovaříčkové, že nám umožnili už v minulém roce velice zajímavou akci
pro seniory, právě k této tématice. I pan Mgr. J. Vídeňský nabádal přítomné k ostražitosti a upozornil na možná úskalí, která nás, důvěřivé
seniory, čekají.
Ráda bych se proto s Vámi, čtenáři kosteleckého zpravodaje, podělila
o opačnou zkušenost.
Když nám bylo v I. polovině letošního roku oznámeno, že v domě čp.
69, kde sídlí klub, proběhne výměna oken a vchodových dveří, tak to
bylo opravdu jak dar z nebe, pardon z městského úřadu.
Okna se totiž skoro nedala otevírat, větrání bylo „trošku“ náročné. Již
v loňském roce, kdy jsme ještě o výměně oken nevěděli, jsme naplánovali na letošní léto malování druhé části klubu. Termín jsme si sjednali na červenec a opravdu jsme to trefili, protože hned po instalaci
nových oken nastoupil pan malíř Blažek ještě s vnukem a druhá část
klubu se stihla s předstihem vymalovat.
Samozřejmě, jako vždy, s citem pro barvy, perfektně. Děkujeme.
Dovedete si jistě ale představit, co všechno se za tím sdělením o vylepšení klubu skrývá.
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Vystěhování nábytku a zase jeho vrácení zpět – ochotně pomohli
i na zavolání SOS pracovníci Technických služeb a patří jim naše velké
poděkování. Paní vedoucí M. Tarkowska nikdy neřekla, že to nepůjde
a kolikrát přijeli chlapi na otočku a věřte, že si pořádně „provětrali“
svaly. Dokonce byly vyspraveny i staré díry ve stropě, a to jak v klubu,
tak i v kanceláři u „invalidů“. Ochotný pan J. Provazník „své“ lidi vždy
poslal včas. Všem, zejména panu Rusnákovi a jeho parťákovi, kteří
nám tolik pomohli, moc děkujeme.
Naše poděkování také směrujeme přímo na Městský úřad. Děkujeme
za trpělivost a pochopení kolektivu pracovníků odboru správy majetku, který pracuje pod vedením paní JUDr. J. Blezzardové . Jmenovitě
s paní E. Novotnou jsme museli obratem řešit celou řadu problémů,
třeba zdánlivě jednoduché umístěním poštovních schránek, protože
se muselo respektovat nařízení památkářů atd. Pokud si říkáte, že je to
jejich pracovní činnost, tak věřte, že „kdo umí, umí“, ale taky to může
být opačné. My se setkali jen se vstřícným jednáním.
Velice si také vážíme a dovolte mi i moje osobní poděkování, pohody,
trpělivosti a hlavně vstřícnosti a velké odborné pomoci pana Martina
Rýdla. Počítač byl zapojen a „dostaneme se“ i na internet. Paráda! Také
pan Libor Koucký, údržbář, vyřešil každý problém a pomohl nám vylepšit klubové zázemí, a to nejen pro členy.
Nechtěla bych zapomenout ani na ekonomický odbor vedený paní
Ing. M. Fiedlerovou, jejich pomoci si opravdu vážíme.
V neposlední řadě se sluší poděkovat pracovníkům Pečovatelské služby v čele s paní vedoucí Mgr. J. Ribárovou. Dobrou zkušenost máme už
loňska, však jsme už vloni poslali prostřednictvím zpravodaje poděkování. Letos opět pomohli, a tak už máme opět čisté a hlavně pověšené
záclony i závěsy, umytá okna. Moc děkujeme za ochotu a pomoc.
Se vstřícností jsme se také setkali v kosteleckých prodejnách, a pokud
námi požadované zboží neměli, do tří dnů už bylo k mání. Myslím, že
nám i tak trošku fandili, protože jsme si přeci jen chtěli náš klub vylepšit a rozhodně jsme se s tím rády pochlubily. Jmenovitě v Železářství U Jahodů nebo v prodejně hraček BAHA, Drogerii pana Kovaříčka,
na náměstí v Bufetu atd. S profesionalitou a maximálním pochopením
jsme se setkaly i při instalaci koberce od firmy Cach. Oba Vladimírové
se snažili a v neskutečně krátkém termínu byl nový koberec v klubovně položen ke spokojenosti všech.
Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, že náš klub se podařilo nejen
vymalovat, ale ještě zútulnit.
Nová okna k tomu přispěla velkou měrou. Pokud jsme někoho nejmenovali, tak to není záměr zapomenout. Byla to souhra tolika ochotných lidí a věřte, že jsem si často říkala, že „v nouzi poznáš přítele“
a ve stáří je to dvakrát důležitější. Nešlo vlastně doslova o stav nouze,
spíš o takové „prověření“ profesního přístupu a pomoci.
Samozřejmě, že se do úklidu klubu zapojily členky výboru, a to podle
svých časových možností a zdravotních dispozic. Sluší se jim poděkovat a popřát jim hodně sil a hlavně zdraví. Také nám ochotně vypomohly členky klubu paní A. Šimonová a V. Smutná.
Na závěr bych chtěla poděkovat vedení města, zejména panu starostovi Jiřímu Bartošovi, za pozornost, kterou klubu věnují a naše činnost jim není lhostejná.
Přijďte se podívat do klubu, třeba na besedu nebo jen tak posedět.
Přesvědčte se na vlastní oči, jak se nám to společně všechno podařilo. Pozvání platí pro všechny, kdo mají zájem o činnost našeho klubu,
fandí nám a rádi se s námi podělí o své dojmy zejména z vylepšeného
prostředí. Díky všem, kdo pomohli a přispěli tak doslova k pohodě,
kterou se budeme snažit udržet i do budoucna. Máme to přeci v názvu
klubu a uvítáme rádi nové zájemce o členství v klubu.
Vedoucí klubu seniorů POHODA PhDr. M. Nováková

Připravuje me v mě síci září:
zájezd pro členy klubu a jejich příznivce do Orlických hor a podhůří.
V úterý 16. září projedeme bránou Orlických hor, městem Žamberkem,
kde navštívíme rodný domek vynálezce hromosvodu Prokopa Diviše.
Potom zavítáme do půvabného městečka Jablonné nad Orlicí, kde si
prohlédneme především náměstí, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.
A pak už se vydáme na Suchý vrch 995 m n.m. a na něm do obnovené Kramářovy chaty, která společně s rozhlednou vysokou 33 m (130
schodů), je symbolem této části Orlických hor. Pokud nám vyjde počasí , které nám zatím na všech zájezdech bylo nakloněno, naskytne se
nám překrásný výhled daleko do krajiny až k Jeseníkům. Mnozí z nás
už v mládí často na Suchý vrch vyráželi třeba na motorce, a tak jistě
přivítali rekonstrukci Kramářovy chaty a nově zpřístupnění rozhledny,
a to 05. 07. 2012. Oběd máme objednaný v restauraci chaty a získali
jsme i příslib, že se nám bude věnovat Ing. Stanislav Havel, dříve jednatel Ski klubu Říčky, velký znalec a milovník Orlických hor.
Odpoledne máme program v Letohradě, městě, které nabízí celou paletu kulturních zážitků. Podíváme se do anglického zámeckého parku,
který má přírodně krajinářský charakter. Založen byl v letech 1820 –
1830 , nachází se v něm i umělá jeskyně a otevřený empírový pavilon.

Umístěna je zde i voliéra se vzácným ptactvem. V případě nepříznivého počasí navštívíme i interiéry zámku.
Posledním zastavením bude ojedinělé Muzeum řemesel , umístěné
v barokní sýpce v památkově chráněném areálu Nový dvůr. Otevřeno
bylo v květnu r. 2000 a plochou 1.700 m2 je expozice muzea největší
v ČR. Prohlídka bude trvat cca 60 minut , návštěvníci mohou sledovat
expozici řemesel a živností z období 1840 – 1930.
Na závěr zájezdu jsme ohlášeni v restauraci Nový dvůr, která nabízí
pestrý jídelníček v příjemném prostředí, a to přímo v budově, kde se

nachází i muzeum. Konzumaci si vybere každý sám podle libosti, ale
jistě malé posezení s přáteli bude vítáno, jak se již stalo tradicí při našich zájezdech.
Program je vybrán tak, abychom dostáli slovu a uspořádali v rámci
loňského projektu Za poznáním Orlických hor ještě další zájezd. Stačilo 90 minut a všech 51 míst bylo okamžitě obsazených. Náhradníky
registrujeme, stačí přihláška, úhrada až po možném umístění v autobuse.
Děkujeme za zájem a přízeň.
MN

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

PČR a po vyšetření místa nehody PČR odklidila vozidla mimo komunikaci. Nehoda se obešla bez zranění osob.
02. 08. 2014

Z á s ah y j e d n o tk y
06. 07. 2014

Záchrana rorýse obecného
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k neobvyklému zásahu. Jednalo se o vysvobození rorýse obecného, který byl zachycen o okap.
08. 07. 2014

Uzavření přívodu vody
Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla uzavření přívodu vody k vytékající pračce.
11. 07. 2014

Dopravní nehoda kamiónu
Potštejn
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě kamiónu se zraněním jedné osoby. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na místě již
zasahuje ZZS KHk a má ve své péči jednu zraněnou osobu - řidiče.
Jednotka se proto ihned začala věnovat ve spolupráci s jednotkou PS
Rychnov nad Kněžnou kamiónu, který se nacházel v těžko přístupném terénu. Z kamiónu vytékaly provozní kapaliny a bylo za potřebí
ihned zamezit jejich úniku. Pomocí havarijních tmelů bylo provedeno
zaslepení poškozené nádrže okolo jejiho hrdla. Dále bylo zapotřebí
se prořezat stromy a veškerými dřevinatými nálety ke kabině. Po příjezdu celní policie byl otevřen kontejner, veškerý náklad z něho přeložen do náhradního vozidla. Poté bylo specializovanou vyprošťovací
firmou provedeno vytažení celého kamiónu zpět na vozovku. Na základnu jsme se vrátili v 11:43 hodin.

Dopravní nehoda osobního vozidla
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě, které narazilo do betonového mostku. Na místě jedna lehce zraněná osoba, které jsme poskytli předlékařskou pomoc. Dále bylo provedeno protipožární zajištění
a zasypání uniklých provozních kapalin. Pomocí AV14 z PS Rychnov
nad Kněžnou bylo vozidlo vyproštěno zpět na vozovku.

Požár pole
Kostelec nad Orlicí
Jednalo se o požár pole o rozměrech 70 x 10 m. Pomocí útočných C
proudů a lafetových proudnic jednotky nejprve požár lokalizovaly
a následně likvidovaly. Událost se obešla bez zranění osob.
03. 08. 2014

Dopravní nehoda osobního vozidla
Potštejn
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místě byly 4
zraněné osoby z toho jedna mimo vozidlo. Ostatní osoby se z vozidla podařily vyprostit bez použití hydraulického vyprošťovacího
zařízení a předat je zdravotníkům k dalšímu ošetření. Dále jednotka zajistila vozidlo proti požáru. Na místě jednotky spolupracovaly
s PČR a ZZS.
04. 08. 2014

Nouzové otevření bytu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří bytu, kde měla
uživatelka léky ke svému užití.
Více informací naleznete na : www.hasici.kostelecno.cz

Opravíme historickou koňskou stříkačku
Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, jeden z nejstarších
sborů v Královéhradeckém kraji, dostal ke svému letošnímu 143. výročí založení pomyslný dárek. Kraj mu přispěje stotisícovou dotací
na opravu historické koňské stříkačky, která je ve vlastnictví sboru.

13. 07. 2014

23. 07. 2014

Dopravní nehoda osobního vozidla
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nehodě osobního vozidla, které narazilo
do sloupu veřejného osvětlení. Jednotka provedla protipožární zabezpečení vozidla, odtažení vozidla z komunikace a narovnání patky
sloupu veřejného osvětlení. Na místě jednotka spolupracovala s PČR.
01. 08. 2014

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Častolovice
Jednotka byla povolána k nehodě dvou osobních vozidel, kde provedla zajištění místa události, řídila provoz na komunikaci do příjezdu

„Konkrétně tato kostelecká koňská stříkačka pochází z roku 1891 a neradi bychom nechali takový historický kus zchátrat, proto jsme dobrovolným hasičům poskytli dotaci ve výši sto tisíc korun na její opravu,“ řekl
náměstek hejtmana a radní zodpovědný za dotace Otakar Ruml.
Dobrovolní hasiči počítají s tím, že při rekonstrukci stříkačky budou
muset odpracovat spoustu brigádnických hodin zdarma. Přesto některé odborné práce nedokážou svépomocí a právě na ně půjde
krajská dotace. „Historickou stříkačku budeme muset celou rozebrat,
všechny díly speciálně ošetřit a nalakovat. Vyměníme také všechny vadné
dřevěné části, které, pokud to půjde, vyrobíme, případně nakoupíme,“ popisuje Bedřich Jasník, místostarosta kosteleckého sboru. Dodává, že rekonstruovaná
stříkačka pak bude sloužit jako ukázka historické techniky při hašení požáru na různých akcích.
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RTIC

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
I. J. PEŠINY 39
517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz
tel. +420 494 337 261, +420 724 367 861

Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor

POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY:
ŘIJEN – KVĚTEN
po – pá: 08:00 – 16:00
Město Kostelec nad Orlicí vydalo druhý díl souboru historických pohlednic. Mezi nimi můžete najít například Tyršovu a Husovu ulici, Palackého náměstí, Seykorův park, kostelík J. A. Komenského, chrám sv.
Jiří, Obchodní akademii T. G. Masaryka, panorama města a mnohé další. Tento soubor můžete zakoupit v našem informačním centru a doplnit si tak Vaši sbírku o další pohlednice.

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 září: 07. 09. a 21. 09. v 08:30 hodin
Biblická hodina: čtvrtek 18. 09. v 16:00 hodin v klubu seniorů
Další informace na vývěsce u sboru.

NEUNIKLO NÁM
P o dě ko vání
Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Iloně Talavaškové za perfektní péči, které se mi dostalo při mé dovolené v Kostelci nad Orlicí.
Její profesionální, laskavou a lidskou péči závidím Všem občanům Kostelce nad Orlicí.
Pacientka Jana z Hradce Králové
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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

V ýs ta v a
Výstavu fotografií amatérského fotografa Jiřího Vacka s názvem Kouzlo starých židovských hřbitovů si můžete prohlédnout do konce září
2014.
Jeho tvorbu můžete zhlédnout i na www.haros.wgz.cz nebo www.jvfotoart.wgz.cz.
Výměna starého
koberce za novou
podlahovou krytinu v dětském
oddělení
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Je to již neuvěřitelných více než dvacet let, kdy světlo kosteleckého světa spatřila hudební skupina Walk Choc Ice. Projekt Martina
a Honzy Křížkových, kosteleckých rodáků, se během svého působení
na hudební scéně stal skutečně kosteleckou legendou a my, kteří si
s nostalgií vzpomínáme na hity jako např. „Rejdit“, „Jsou stejný“ apod.,
jsme s neskrývaně otevřenou radostí zaznamenali zprávu, že JSOU
ZPÁTKY. I když (a já osobně doufám, že mohu použít slůvko „zatím“)
jen na jeden koncert, který proběhne 18. 10. 2014 u příležitosti výročí
dvaceti let od vydání jejich prvního alba Keep Smiling, a to v Kostelci
nad Orlicí na koupališti, kde skupina vystoupí ve své původní nejsilnější sestavě: Martin Křížek – bicí, Honza Křížek – zpěv, Honza Nováček Vanický – basa, Luboš Moravec – kytara, Vladimír Zotty Zolotov – kytara.
A jak to vlastně všechno bylo? Pojďme si udělat drobný exkurz do historie. Jako malý kluk jsem chodil kolem místní lidovky, abych za ní
o polední přestávce hrál s kluky fotbal. Z oken se pravidelně ozývaly
bicí a kytara a starší kluci mi na moje nevyzrálé dotazy vždy odpověděli: „To trénují kluci Křížkovi…“ Několik let na to jsem je již jako místní hudební ikony viděl na zábavě ve chlenské hospodě se skupinou
Aspect. Pravda je, že jsem sice musel předtím vylézt oknem ze svého
pokoje, aby to nezjistili naši, ale ten zážitek stál za to. A Aspect se vzápětí transformuje, když Martin s Honzou zakládají v roce 1992 skupinu
Walk Choc Ice, do které z Aspectu přešli i Honza Nováček Vanický, Pavel Plašil a z neméně tehdy známé skupiny Aero Luboš Moravec. Walk
Choc Ice tak začali psát svoji vlastní historii se svými vlastními písněmi.
Během relativně krátké doby skupina vyhrála první místo v celostátní
soutěži New Rock Generation, což ji otevřelo dveře ke koncertování
mimo kostelecký region a následná spolupráce s Martinem Fořtem
umocnila její nástup i v zahraničí. V roce 1994 logicky spatřilo světlo
světa jejich první debutové album Keep Smiling, jehož producentem
nebyl nikdo jiný než David Koller ze skupiny Lucie. To už kapela hraje jako předskokan skupinám jako Rage Against The Machine, Mucky
Pup nebo Waltari. Tehdy začínají i první personální výměny a z kapely
odchází Luboš Moravec a Pavel Plašil. Na jejich místa nastupují Jarda
Jetenský se Zdeňkem Bínou a kapela jede na turné k prvnímu albu.
Poměrně časté změny v personálním obsazení skupiny v danou dobu
(Petr Bártek, Miloš Šeda, Radek Komár Komárek) s podivem nezasáhly do života skupiny nijak výraznou měrou. Martin a Honza Křížkovi
zjevně působili jako pevné jádro a Walk Choc Ice navíc již hrají jako
předkapela samotné Lucii. Navíc se vzápětí zpět vrací Luboš Moravec
i Honza Nováček Vanický a na místo druhého kytaristy přichází Vladimír Zotty Zotov. Prostřednictvím Davida Kollera se Walk Choc Ice seznamuje s výborným muzikantem Ivanem Králem, v jehož spolupráci
dochází i k produkci druhého alba s prozaickým názvem Walk Choc
Ice, které vychází u Warner Music v roce 1997, a kapela má první hity,
které v médiích obletí celou republiku. „Rejdit“ dodnes hraje Honza
Křížek s Blue Effect. Popularita skupiny tehdy dosahuje svého vrcholu. Odklon od původního stylu znamená odchod zakládajícího člena,
vynikajícího bubeníka Martina Křížka, což se vzápětí ukáže jako jeden
z hlavních důvodů následného konce Walk Choc Ice. Kapela sice nahrává pod dohledem producenta Radima Hladíka u Warner Music své

třetí album s názvem Rejdit, avšak i přes hitovku „Co uděláš“ jde o její
labutí píseň. Po dalších personálních změnách se Walk Choc Ice v roce
2004 rozpadají.
Když jsem naposledy mluvil s Martinem Křížkem, řekl jsem mu sice
z legrace, ale jistě i s toužebným přáním nás všech, co kluky známe
a pamatujeme si tu výjimečnou dobu s Walk Choc Ice, jestli by u příležitosti svého dvacátého výročí a koncertu na kosteleckém koupališti
nenahráli ještě alespoň jedno album. Martin se tomu zasmál a odpověděl mi, že by pro takovou možnost musela vzniknout petice s minimálně pěti tisíci podpisy. I když to i on myslel z legrace, třeba se najde
někdo z nás, kdo klukům takovou petici přinese a hlavně je přesvědčí.
Nicméně za sebe říkám: „Pojďme 18.10.2014 složit na koupaliště poctu
Walk Choc Ice a především kosteleckým klukům Křížkovým!“ Oni si to
bezesporu zaslouží.

První sestava která nahrála debut album Keep Smiling : foto © Ondřej
Pýcha, zleva Honza Nováček Vanický, Luboš Moravec, Pavel Plašil, Martin Křížek, Honza Křížek

SK RABŠTEJN

Aktuálně z Rabšte jna
- Letní kino – s velkým ohlasem a zájmem publika všech věkových
kategorií se setkalo nově zřízené Letní kino na zahradě za Rabštejnem. V letošní zahajovací sezóně se promítalo 5 filmů. Příjemné prostředí zahrady doplnilo i výborné počasí, grilované klobásy
a pivo – prostě letní pohodička…
- V kavárně SK Rabštejn byly v průběhu léta vystaveny 4 grafické
soutěžní návrhy rekonstrukce kulturního domu SK Rabštejn. K návrhům se mohli vyjádřit i příchozí občané. V době uzávěrky Zpravodaje ještě nejsou výsledky soutěže k dispozici.
- Probíhá prodej abonentek – předplatné na divadelní sezónu
2014/15. V této sezóně Vás čekají:
o Komedie „Byt na inzerát“ – Háta Praha (Adéla Gondíková, Martin
Zounar, ...)
o Mafiánská komedie „Mafie a city“ – Sophia Art Praha (Veronika
Nová, Lukáš Langmajer, Ivan Vyskočil, ...)
o Komedie – „Blbec k večeři“ – Divadlo Bez zábradlí Praha (Rudolf
Hrušínský, Václav Vydra, Veronika Freimanová, ...)
o Inscenace dle skutečné události – „Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd“ – Divadlo Litvínov (Lenka Lavičková, Jana Galinová,
Hana Marvanová, ...)
o Komedie – „Poslední ze žhavých milenců“ – Harlekýn Praha (Simona Stašová, Petr Nárožný)
o Komedie – „Z louže pod okap“ – Agentura Fanny Praha (Filip
Tomsa, Vladimír Kratina, Dana Homolová, ...)
Zakoupením předplatného si zajistíte Vaše oblíbené místo v hledišti,
cenově výhodnější vstupné na divadelní představení a dárek v podobě 50% slevy ze vstupného na koncert Cigánski Diabli a slevy
na zábavný pořad na konci divadelní sezóny.
Aktuálně na Rabštejně v prodeji vstupenky:
- 12. 09. CIGANSKI DIABLI – Vstupné 350 Kč v předprodeji
a 390 Kč na místě
DIVADELNÍ ABONMÁ
PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ SEZÓNU 2014/2015
- 22. 10. JUMPING DRUMS – UPGRADE
– předprodej 180 Kč/ 220 Kč na místě
- 24. 10. BYT NA INZERÁT – Divadlo-komedie
Háta Praha – předprodej 195 Kč / 220 Kč na místě
- 15. 11. 28. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ NA RABŠTEJNĚ,
– předprodej 95 Kč / 120 Kč na místě
- 21. 11. KDO V ZLATÉ STRUNY ZAHRÁT ZNÁ…
- komponovaný pořad – předprodej 100 Kč / 120 Kč na místě
- 20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
– předprodej 220 Kč/ 250 Kč na místě

Kř e st no vé knihy L adislava Mič k a
Současná sestava která zahraje na koupališti : foto © Martin Křížek ml.,
zleva Honza Křížek, Honza Nováček Vanický, Luboš Moravec, Vladimír
Zotty Zotov, Martin Křížek
Jaroslav Brandejs

Předprodej vstupenek na hudební skupinu Walk Choc Ice v Kosteleckém informačním centru. Cena vstupenky 100 Kč.

Kantor PaedDr. Ladislav Miček se již
delší dobu zabývá psaním drobnějších
L a d i s l av M i ček
publikací o historii obcí na Rychnovsku
a v loňském roce vydal svou první knižní historickou detektivku s názvem Smrt
panského písaře. Po úspěchu této knihy
Hledání
volně navazuje další knihou, která vyjde
Čtyřokého
v září jménem Hledání Čtyřokého.
Děj této nové knihy se zavede čtenáře
do roku 1628. V Praze náhle umírá doktor
Daniel Basilius z Deutschenberka, bývalý
Detektivní příběh
děkan artistické fakulty Univerzity Karz doby třicetileté války
lovy. Jak a proč zemřel? Jakou roli hraje
v jeho smrti podivný rukopis, který se mu
dostal do rukou? Kdo je záhadný Čtyřoký?
Děj se neodehrává pouze v pobělohorské Praze, ale také ve Vamberku
a dalších místech na východě Čech.
Dne 01. 10. 2014 v 17.30 hodin tuto novou knihu pokřtíme
na Rabštejně a určitě se dozvíte mnoho dalších zajímavých věcí jak
o obsahu, tak o vzniku knihy. V příštím čísle Zpravodaje přineseme
rozhovor s autorem knihy.
L.Miček-Hledání ctyrokeho-obalka-tisk.indd 1
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Taneční pro mládež 2014 – ZAČÍNÁME
Všem frekventantům a jejich rodinným příslušníkům
oznamujeme, že první lekce Kurzu společenského tance a chování pro mládež proběhne v sobotu 6. září
v 19 hodin na Rabštejně.
Taneční budou probíhat každou sobotu v podvečer
na Rabštejně pod pečlivým dozorem tanečního mistra
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Mgr. Josefa Solára a jeho partnerky. Frekventanty čeká na podzim během dvanácti lekcí zvládnutí základních kroků a variací přibližně 25
společenských tanců a závěrečný Věneček v předvánočním čase.

P ohy b o v é a k t iv i t y n a R ab št ej ně
Stejně jako v loňském roce budeme na Rabštejně cvičit a tančit. Během září začnou tradiční kurzy Pilates, Street Dance a pokračovat
bude i jóga. O začátcích kurzů budete také informováni na nástěnce
SK Rabštejn a na www.skrabstejn.cz.
Cvičení Pilates bude tradičně rozděleno na 2
skupiny – začátečníci a pokročilí. Předpokládáme, že cvičení bude stejně jako loni ve čtvrtek.
Komu je Pilates určené? Všem, které trápí bolesti
zad, migrény nebo si kupříkladu chtějí zpevnit
postavu a opticky zeštíhlet. Začínáme 18. září!
Jóga je kurz, který vede pan Čipčala (Lún Kashega). Věnujeme se
Hatha-józe, tedy druhu, jehož součástí jsou asány (pozice těla), pranájáma (dech) a meditace (ovládání mysli). Scházíme se v pondělí v 19
hodin (cvičení trvá cca 1,5 hodiny). Začínáme 22. září!
Street Dance je oblíbený kurz, který je určen všem,
kteří rádi tančí, mají rádi pohyb, moderní hudbu
a chtějí se naučit něco nového. A patřit do bezva
party. Kurz probíhá ve spolupráci s taneční školou
T-Bass Hradec Králové. Zápis proběhne ve dnech
8. a 10. září od 15 do 17 hodin.
Za SK Rabštejn Ing. Marta Klimešová

T oto s ú C I GÁ NS KI DIAB LI,
k tor í n a o z a j hr aj ú b ož s k y …
Citací papeže Jana Pavla II. si dovoluji uvést rozhovor s Ernestem
Šarközim – cimbalistou Cigánskich Diablů. Orchestr Cigánski Diabli
hraje převážně ve velkých sálech doslova celého světa, jen občas zavítá do komornějšího prostředí. Setkání s nimi je úžasný zážitek. Tuto
jedinečnou možnost budete mít na Rabštejně 12. září.
Kdo založil Váš orchestr? Resp. kdy a jak orchestr vznikl?
Orchester vznikal na konci 80. rokov a začiatku 90. rokov minulého
storočia ešte počas štúdia na Bratislavskom Konzervatóriu, a od roku
1992 hrá v podstate v rovnakej zostave.
Koho napadl ten úžasný "přiléhavý" název, který Váš hudební náboj definuje mnohem výstižněji než lecjaká recenze?
Názov "Cigánski" vyjadruje náš pôvod a názov "Diabli" vyjadruje náš
virtuózny hudobný prejav..krásne prirovnanie sme dostali po našom
koncerte vo Vatikáne od pápeža Jána Pavla II…"áno, toto sú Cigánski
Diabli, ktorí naozaj hrajú Božsky…"
V České republice občas vystupujete po boku velice známých
a slavných hudebních osobností. Jmenujme např. Jaroslava Svěceného. Přináší Vám spojení inspiraci?
Spolupráca s Jaroslavom Svěceným je skvelá, nakoľko podobne ako
my aj Jaroslav preferuje spojenia rozličných hudobných žánrov s klasickou hudbou, čo nás vzájomne motivovalo k úplne novému prevedenie klasických diel napr. od Vivaldiho, Bacha, Haydna, Brahmsa
s prvkami etno hudby a naopak diela Montiho, Wiliamsa, alebo niektorých virtuóznych čardášov s prvkami klasickej hudby.
Ve Vašem repertoáru jsou skladby jak klasické, tak i "ethno", jazz
a další. Kdo vybírá skladby a vymýšlí aranže?
Skladby vyberáme väčšinou spoločne, niekedy sa prispôsobujeme aj

k požiadavkám organizátorov napr. minulý mesiac sme hrali na medzinárodnom hudob.festivale v nemeckom Passau a pripravili sme im
Mozartov-"Turecký pochod" s prvkami klasiky, etna a jazzu. Väčšinu
aranžmánov robím ja (cimbalista Ernest Šárkozi pozn. red.) a pridáva sa
k nemu aj huslista Emil Hasala, svoje sólové party si upravujú primáš
Štefan Banyak a klarinetista Zoltán Grunza.
Kde je Vaše nejoblíbenější koncertní místo?
Veľmi dobre na nás reaguje nemecké a české publikum a obzvlášť
skvelý dojem sme mali po koncertoch v Berlínskej Filharmónii, taktiež
po koncerte na Pražskej jari, v Londýnskej Kráľovskej Opere, a myslím,
že vôbec nezaostávajú za nimi reakcie publika po našich koncertoch
vo Fínsku, Francúzsku, Kanade, či Južnej Kórei
Když cestujete po celém světě, ochutnáváte místní speciality?
Myslím, že to že sme gurmáni a máme radi dobré jedlo, je aj na nás
dostatočne vidieť (samozrejme, že okrem jedinej dámy v našom orchestri Silvii Šarkoziovej, ktorá je stále štíhla). Ale preferujeme na našich zájazdoch miestne špeciality, obzvlášť sa tešíme keď sme v Azii,
kde si ich domácu stravu vychutnávame, tak ako pred dvomi mesiacmi v Južnej Kórei. (mimochodom milujeme v českých hospodách,
sviečkovú na smotane, vepřo knedlo zelo, tláču…)
Otázka přímo pro Ernesta Šarköziho: Kdy jste začal hrát na cimbál? A je to první nástroj nebo jste začal s něčím jiným?
Mojim prvým nástrojom boli husle a od 10 rokov som začal hrať
na cimbal, neskôr som absolvoval Bratislavské Konzervatórium v hre
na cimbal a violu.
Na co se mohou diváci v Kostelci těšit? Navnadíte nás na nějakou
hudební lahůdku?
Zaznejú skladby od klasiky, cez ľahký jazz, až k temperamentnej cigánskej a etno a hudby iných národov, a medzi iným aj predohra z nášho
posledného CD "Carmen", ďalej Paganiniho 24. capriccio ako transkripcia pre cimbal, spomínaný Mozartov "Turecký pochod", fantázia
a variácie pre Tarogató a úplne nové aranžmán 2.Uhorskej Rapsódie
od Franza Liszta, Pozdravujeme divákov a tešíme sa na nich v Kostelci
nad Orlicí!
Děkuji za příjemný rozhovor.
Jste srdečně zváni na koncert zpracovaný v mistrovský ohnivý hudební koktejl, který se koná na Rabštejně v pátek 12. září 2014 a zahájí
Festival F.I.Tůmy a divadelní sezónu na Rabštejně. Vstupenky jsou
v prodeji na Rabštejně.
S Cigánskimi Diabli rozhovor vedla
Ing. Marta Klimešová

Tyršova 14, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tel.: +420 734 867 707

Novì nabízíme
sortiment papírnictví
a školních potøeb.
Otevírací doba:
Po–Pá: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 a So: 08:00 – 11:00

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
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NOVÝ ZÁMEK

KADEŘNICTVÍ
NA SKÁLE

P odz i m n a z á m k u
Galerie Kinský nabízí od konce srpna do konce října další výstavu
prací významných českých výtvarníků. Její kurátorka Lucie Šiklová
o ní napsala: „Společná výstava Morality Pavla Brázdy, Věry Novákové, Michala Tomka a Romana Trabury rozšiřuje slovníkovou
charakteristiku, odkazující výraz moralita především k středověké literatuře, na současnou výtvarnou scénu. Instalace v Galerii
Kinský rozehrává dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými
obrázky bitev, slavnostních defilé a portrétů a obrazy a objekty
čtyřech současných umělců. Všechny čtyři umělce spojuje kromě
některých formálních a námětových průsečíků odvaha jít vlastní
uměleckou cestou bez ohledů na jakýkoli diktát z venku. Jejich
díla, vybraná pro expozici spojuje princip morality. Obdobně jako
tento útvar fungují na mimočasovém principu a prvcích ironie
a komična. Jsou nositeli morálního apelu a zároveň vyzývají diváka k dialogu a reflexi tohoto světa a sebe v něm“. Nechte se tedy
vyzvat k dialogu a přijďte posoudit, zdali se záměr vystavovatelů
povedl.

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

VERONIKA JANÁČKOVÁ
OTEVŘENO PO

První zářijová sobota patří dalšímu ročníku Swingového festivalu na zámku. Letošní, již čtvrtý ročník bude věnován panu Antonínu Urbanovi, který byl zakladatelem a hlavním dramaturgem
této akce, ale bohužel před nedávnem zemřel. Program letošního
festivalu, který pro Vás stačil s naší pomocí připravit, na Vás čeká
v sobotu 6. září 2014 od 13 hodin v areálu parku Nového zámku.
Uslyšíte swingové standardy v podání Pružných těl, vlastní skladby v nenapodobitelném provedení vám zahrají Nadoraz z Hradce
Králové a skladby třicátých a čtyřicátých let zaswinguje náchodský
Swing Sextet. Hudební zážitky vám doplní umělecké plastiky z kameniny, patchwork i výrobky z chráněných dílen Kopeček. V průběhu festivalu můžete také navštívit výstavu Morality, která bude
otevřena v Galerii Kinský.

NE po TEL. DOHODĚ 776 306 253

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
C

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
w
Hledáme nové obchodní zástupce
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16.4.2012 18:01:47

KOSTELECKÁ LHOTA

č.p. 40

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

V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME:
3. 10.

3. - 11. 10.

Jako každoročně se o Vaše pohodlí postará tým zkušených pořadatelů. Zábavné hry pro děti připraví Občanské sdružení O.S.T.R.O.V. a
občerstvení zajistí Toniova zámecká kavárna.
O týden později, v sobotu 13. září zveme do areálu zámku všechny příznivce automobilů s dvoutaktními motory. Od 16 hodin si zde můžete
prohlédnout vozy, které se účastní 7. ročníku mezinárodního srazu
majitelů vozů Wartburg a pokud počasí dovolí, zažijete také seskok
parašutistů přímo do zeleně parku. Kdo si chce tato již historická vozidla užít v pohybu, může si je prohlédnout při spanilé jízdě z Častolovic
do Kostelce v době od 15:50 do 16:00 hodin.
Zámek je otevřen po celé září denně kromě pondělí, v říjnu o víkendech od 9 do 17 hodin. Do konce zámecké sezóny je také otevřena
Toniova zámecká kavárna, která na rozdíl od zámku má i v říjnu otevřeno denně kromě pondělí. Více informací o akcích a otevírací době
v zámeckém areálu najdete na www.zamekkostelecno.cz.
IJ

17. 10.
19.10.

22. 10.

P O S V Í C E N S K Á Z Á B AVA

S E S KU P I N O U S O N G

P O S V Í C E N S K Á KAC H N A

A DA L Š Í KAC H N Í S P E C I A L I T Y
N A J Í D E L N Í M L Í S T KU

D E G U S TAC E V Í N

O B L A S T W E I N V I E RT E L

D I VA D E L N Í P Ř E D S TAV E N Í

PRO DĚTI
H O N Z A A KO UZ E L N I C E
BAMBULÍNA

M Ó D N Í P Ř E H L Í D KA

D Á M S K É H O K LU B U S L AV Ě T Í N A

Stále aktuální infomace o akcích na webu a facebooku.

W W W. U H U B A L K U . C Z
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V ZÁŘÍ 2014
70 let oslaví

Milán BOŘEK
Josef VODA
75 let oslaví
Eva DOSTÁLOVÁ
85 let oslaví
Ludmila ČERNÁ
91 let oslaví
Bohuše CHMELAŘOVÁ
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví, hodně
štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!

SŇATEK UZAVŘELI
Častolovice
Jana Chocholoušková a Vilém Drahorád
Alena Muláčková a Josef Kočí
Jana Beránková a Marco Mathier
Kateřina Doroganova a Tomáš Holzknecht
Kristýna Chodúrová a Tomáš Hovorka
Pavlína Frimlová a Milan Matys
Pavla Mannelová a Thomas Archer
Nela Havrdová a Vít Miler
Anastasija Alexandrovna Malachová a Adam Šimerda
Kostelec nad Orlicí
Veronika Ungerová a Antonín Vodička
Tereza Hostinská a David Andrš
Cecilie Řezníčková a Petr Jakubec
Monika Absolonová a Petr Králíček
Emílie Kubíčková a Emil Rudý
Romana Javůrková a Lukáš Svoboda
Hana Baloghová a Radek Myšák
Michaela Krulichová a Lukáš Lábus
Lenka Matějusová a Martin Inguort
Edita Macků a Tomáš Slabý
Markéta Micherová a Martin Zakouřil
Monika Mlynářová a Milan Pelc
Hana Nožičková a Jan Kobližek
Tereza Kmentová a Pavel Tománek
Zuzana Dostálová a Martin Havlíček
Pavlína Jirousová a David Šejna
Marie Roušavá a Jan Kratochvíl
Radka Krejčová a Petr Barvínek
Kristýna Kalenská a Jan Homuta
Michaela Pfeiferová a Martin Šecka
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Ludmila RAUTENKRANCOVÁ * 1934
Radoslav MIKL
* 1954
Zdeněk PAULUS
* 1928
Josef MARTINEC
* 1956
Alena VIĎOURKOVÁ
* 1951
Božena HARTMANOVÁ
* 1928
Valerie MARKOVÁ
* 1935
Jana KAČMIČKOVÁ
* 1937
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

UPOZORNĚNÍ
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů prosíme
rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matriku Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí, kde jim budou sděleny bližší informace. Děkujeme za pochopení.
P R O D Á M D R . B Y T 3+1 K O S T E L E C N . O. C E N T R U M U L . T Y R Š O V A
Z D Ě N Ý D Ů M I J Á D R O B A L K O N Z A H R A D A 737 947 215 .

Technická údržba nemovitostí. Opravy, montáže, servis.
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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VZPOMÍNKA
Kdo tě znal - vzpomene.
Kdo tě měl rád - nikdy nezapomene.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli
8. července 2014 naposledy rozloučit
s panem Radoslavem MIKLEM.
Děkujeme za slova útěchy, za projevy soustrasti
osobní i písemné a za květinové dary.
Zarmoucená rodina

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

10. září to bude už 8 let,
kdy nám odešel manžel, tatínek a děda
pan Zdeněk Sršeň,
kterého jsme měli všichni moc rádi.
Dědo, stále na Tebe myslíme
manželka a děti s rodinami

Kdo mil milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 12. 09. 2014 uplyne smutných 20 let,
co nás navždy opustil
pan Jiří Černý.
Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.

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
 KU C H Y Ň S K É A KO U P E L N OV É D E S KY
vše z leštěné přírodní žuly široký výběr druhů a barev

ZOUBKOVA 137
KOSTELEC NAD ORLICÍ směr Choceň

tel.: 603 153 226

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

OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM

TEL: 494 321 588; klimesova@skrabstejn.cz;
www.skrabstejn.cz.
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
středa:
08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek:
08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek:
08:00 – 12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
Program na září 2014
06. 09. /sobota/ - 19:00 hodin TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
– POZDIM 2014
První lekce. Další lekce pravidelně každou sobotu od 19 hodin. Veřejnosti přístupné.
07. 09. /neděle/ - 09:00 hodin Filatelisté
Setkání – určeno pro členy klubu a veřejnost.
08. 09. /pondělí/ od 15:00 do 17:00 hodin ZÁPIS STREET DANCE
Pro všechny, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec street dance.
10. 09. /středa/ od 15:00 do 17:00 hodin

ZÁPIS STREET DANCE

OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 09:00 - 12:00 hodin
Odpoledne: středa: 16:00 - 19:00 hodin
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498 )
www.cvrcek.org, cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku
Program doprovodných akcí na září:
03. 09. /středa/
PO PRÁZDNINÁCH
POPRVÉ OTEVŘENO
13. 09. /sobota/
POSVÍCENÍ
Prodej našich výrobků, malování na obličej, dílnička pro děti,…
18. 09. /čtvrtek/ - 09:15 hodin CYKLOVÝLET DO DOUDLEB
NA BABIČČIN DVOREČEK
24. 09. /středa/ - 16:00 hodin

VELKÁ ZAHRADNÍ PARTY
S INKOU RYBÁŘOVOU
Hudebně-zábavný pořad. V případě pěkného počasí na zahradě
za Cvrčkem, jinak uvnitř v herně.

TURISTIKA

12. 09. /pátek/ - 19:30 hodin
CIGÁNSKI DIABLI
Koncert cimbálového orchestru světového jména a věhlasu. Zahájení
XI. Hudebního festivalu F. I. Tůmy a divadelní sezóny.
Vstupné 350 Kč předprodej / 390 Kč na místě.

POJĎTE – JDEME

15. 09. /pondělí/ dopoledne
PO STOPÁCH LIDOJEDŮ
Vzdělávací program pro školy Planeta Země 3000

Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

15. 09. /pondělí/ - 18:00 hodin

06. 09. /sobota/ - 07:55 hodin

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

18. 09. /čtvrtek/ od 18:00 a 19:00 hodin PILATES
Zahajovací lekce pro začátečníky a pokročilé.
22. 09. /pondělí/ - 19:00 hodin JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
01. 10. /středa/ - 17:30 hodin
KŘEST KNIHY LADISLAVA MIČKA
Autor historických detektivních knih v září vydává novou knihu s názvem Hledání Čtyřokého. Zveme Vás na křest knihy spojený s diskuzí
s autorem.
Připravujeme na říjen:
Jumping Drums – UPGRADE - koncert a bubenický workshop
Byt na inzerát - komedie Divadlo Háta Praha

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
10. 09. /středa/ - 19:00 hodin
VLK Z WALL STREET
Film přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolníků na koních se tu prohánějí jachty
a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víří vzduchem bankovky.
Režie: Martin Scorsese, film USA 2013, 180 min.
Vstupné 70 Kč
19. 09. /pátek/ - 19:00 hodin
NĚŽNÉ VLNY
Komedie ČR. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Příjemná komedie Jiřího Vejdělka. Film ČR 2014.
Vstupné 70 Kč
28. 09. /neděle/ -17:00 hodin

KINO PRO DĚTI:
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé
krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. Rodinný film Kanada 2014.
Vstupné 70 Kč
Připravujeme: 10 pravidel jak sbalit holku
Pohybové aktivity na Rabštejně
Pilates - každý čtvrtek v 18 a v 19 hod
Jóga - každé pondělí v 19 hod
Street dance – každé pondělí a středu

VLAKEM Z LÁZNÍ DUŠNIKY
DO LÁZNÍ KUDOWA ZDROJ
Sraz účastníků: v 07:55 hodin na Palackého náměstí, Kostelec n. O. Odjezd v 8:10 autobusem do Deštného v O. h. , a dále do Olešnice v O. h.
Trasa výletu: Olešnice, Dušniky, vlakem (odj. 16:23 hodin) do Kudowy
Zdroje (1h. 45 min. volno), autobusem na ž.st. Náchod. Návrat vlakem
(příjezd 20:46 hodin). Jízdenka v Polsku bude stát max. 10 Zl. Délka
trasy: 12 km. Vedoucí akce: Otto Šabart. Poznámka: případné změny
budou zveřejněny ve vitrínce klubu.
20. 09. /sobota/ - 07:17 hodin ZA BĚTKOU DO SLAVOŇOVA
Sraz účastníků: v 07:00 hodin, Kostelec n. O. Odjezd v 07:17 hodin
do Nového Města n. M. Trasa výletu: N. Město n. M., Rezek, údolí Libchyňského potoka, Libchyně, Slavoňov, Klopotovské údolí, Nové Město
n. M. Návrat vlakem. Délka trasy: 15 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
04. 10. /sobota/ - 06:00 hodin

ZE SEMIL NA MYŠÍ SKÁLU
A SOUTĚSKA JIZERY
Sraz účastníků: v 06:00 hodin, Kostelec n. O. Odjezd v 06:15 hodin
do Semil. Trasa výletu: Semily, Bitouchov, Myší skála, Spálov, Podspálov, Riegrova stezka, Semily. Návrat vlakem. Délka trasy: 13 km. Vedoucí akce: Oldřich Zeman.

NOVÝ ZÁMEK
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.

KONCERTY
13. 09. /sobota/ - 19:00 hodin
MECHECHE vol. 6
Stará Hospoda Chleny. Vystoupí The.Switch, Edmond Wells, Morokweng aVěc Makropulos. Budeme se na vás těšit.
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JINÉ
03. 10. /pátek/ - 20:00 hodin
Pozvání na lhotecké posvícení
TJ Sokol Kostelecká Lhota pořádá posvícenskou zábavu v Hostinci
U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Hraje SONG. Bohatá tombola, posvícenská kachna a skvělá zábava.

SPORT
ORIENTÁLNÍ TANEC
Už vám nevyhovuje aerobic, zumba a různá jiná cvičení? Pak je tu řešení - taneční škola Amor otevírá v září kurz Orientálního tance v Zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí. Orientální tanec je doporučován
pro ženy každého věku i postavy - ortopedy, neurology i gynekology.
Je to nejpřirozenější pohyb pro ženy a prospívá zdraví. Bližší informace: 728684634, A.Moravkova@quick.cz. Zahájení bude v úterý 09. 09.
2014 od 18:30 hodin. Více na www.amor-orient.com

PotƎebujete se zdokonalit v jazycích, výpoēetní
technice nebo úēetnictví?
Centrum celoživotního uēení Obchodní
akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí
nabízí kurzy s možností získání osvĢdēení:
- anglický, nĢmecký, francouzský, ruský a
španĢlský jazyk na všech úrovních
- obchodní angliētina, nĢmēina nebo ruština
- kurzy výpoēetní techniky s možností získat ECDL
- kurzy úēetnictví pro zaēáteēníky a pokroēilé
a v pƎípadĢ angliētiny a nĢmēiny možnost získat mezinárodní
certifikát za zvýhodnĢnou cenu.
Další informace na www.oakostelec.cz, popƎípadĢ na tel. ēísle
601 380 994 nebo na e-mailové adrese svatkova@oakostelec.cz.
TĢšíme se na Vás.

HODINOVÝ MANŽEL

Z NAŠICH ŠKOL
OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

J an Fröhde

Tel. 739 695 978

Obchodní akademie vstupuje do nového
š k ol n í h o r o k u s 88 n ov ý m i s t u d e nty
Školní rok 2014/2015 s námi zahájilo kromě žáků druhého, třetího i čtvrtého ročníku i osmaosmdesát nových „prváků“. Stejně jako
v uplynulých letech vstoupí do své nové školy adaptačním kurzem
v Potštejně a hned po něm začnou své čtyřleté studium, které, vycházíme-li z výsledků z minulých let, velké většině z nich při dobré práci
a snaze přinese úspěšně složenou maturitní zkoušku.
Všichni žáci budou v tomto školním roce moci vedle pěti stávajících
využívat i další nově vybavenou počítačovou učebnu, realizovat se
v mimoškolních aktivitách a účastnit se nejrůznějších soutěží a aktivit. I letos se budou konat lyžařské výcviky pro žáky všech tří oborů
prvního ročníku, sportovní kurzy pro druhý ročník, provozní praxe
v partnerských firmách absolvovaná všemi žáky třetího ročníku a pro
čtvrťáky je dlouho očekávaným společenským vyvrcholením maturitní ples. I tentokrát budeme usilovat o získání grantu nebo jiné finanční podpory na uskutečnění zahraniční praxe ve Velké Británii pro
nejnadanější studenty a plánujeme realizaci jedenáctého ročníku výměnného pobytu se žáky z partnerské školy v dánském Hobro. Do šestého roku své existence vstoupí studentsko-učitelská kapela Přejetá
žába a na tradici pořádání tematické podzimní výstavy pro veřejnost
a základní školy navážeme tématem Historie počítačů. Žáci čtvrtého
ročníku napříč obory se opět budou moci přímo ve škole pokusit získat mezinárodní certifikát English for Business v odborném anglickém
jazyce a Zertifikat Deutsch v němčině.
Obchodní akademie T. G. Masaryka je již od roku 2012 Centrem celoživotního učení, a tak kromě denního maturitního studia nabízí akreditované kurzy pro veřejnost, a to jak v oblasti cizích jazyků včetně
certifikátů, tak v oboru výpočetní techniky (např. ECDL) a ekonomického zaměření. Občany Kostelce nad Orlicí a přilehlých obcí tímto
zveme k návštěvě školy například ve dnech 29. září – 3. října 2014, kdy
bude probíhat již zmíněná výstava Historie počítačů. Při této příležitosti bude možné zhlédnout také unikátní historické dokumentární
filmy ze života školy i města. Po domluvě s vedením školy je možné
ji navštívit i v jiném období, popřípadě během dnů otevřených dveří
konaných 21. listopadu 2014 a 16. ledna 2015.
Věříme, že naši žáci do školního roku vstoupili přinejmenším s takovým odhodláním jako jejich učitelé a ostatní zaměstnanci školy.
Vedení školy

Na Plácku 1313(Skála)
517 41 Kostelec nad Orlicí

R E N O V A C E K O U P E L N O V Ý C H V A N  S M A LT E M B E Z B O U R Á N Í
 P R O D Ů C H O D C E S L E V A 5 %. T E L : 7 7 7 8 9 5 3 5 2 ,
w w w. r e novac evany. i c . c z

K O U P Í M E Z E M Ě D Ě L S K O U U S E D L O S T S P O Z E M K Y. N A B Í D N Ě T E.
T E L : 730 518 587
T Ř Í Č L E N N Á R O D I N A K O U P Í B Y T 3+1, N E J L É P E V O V.
T E L : 734 622 739
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N A R E L A X A Č N Í PÁT K Y S J Ó G O U
V DOMĚ DĚTÍ VE VAMBERKU VÁS ZVE OD 03. 10. 2014
H A N K A K O S K O V Á w w w.jogaprovsechny.estranky.cz

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

Z Á J M O VÉ KR OUŽK Y DDM
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
ROZVRH HODIN V DDM
PONDĚLÍ
14:45 - 15:45 KERAMIKA pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ:
Drahomíra Paulusová, Kč 50,-/lekce
15:00 - 16:00 GEOLOGICKÝ KROUŽEK: Ing. Milena Kracíková, Kč 300,15:00 - 17:00 VČELAŘSTVÍ: Ing. Jaroslav Chaloupka (učebna SZEŠ),
Kč 300,16:00 - 17:00 KRESBA pravou moskovou hemisférou: Iva Vejnarová,
Kč 350,16:00 - 17:00 ŠIKULKOVÉ pro předškoláky: Soňa Burdychová, Kč 350,16:00 - 17:00 ŠIKULOVÉ pro 1. a 2. tř. ZŠ: Pavla Kamenická, Kč 350,16:00 - 17:00 MODELÁŘI od 4. tř. ZŠ: Petr Talavašek, Kč 400,16.00 - 17.00 FOTOGRAFOVÁNÍ: Ing. Milan Zářecký, Kč 450,17:15 - 18:15 PC pro 3. - 4. tř.: Šimon Smutný, Kč 350,18:15 - 19:15 PC pro maminky na mateřské dovolené:
Šimon Smutný, Kč 350,ÚTERÝ
14:30 - 15:30 KLUB STOLNÍCH HER pro 1. - 5. tř.:
D. Paulusová /příležitostně, Kč 20,-/akce
15:30 - 17:30 ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI: Petr Urban, Kč 350,16:30 - 17:30 PC pro 1. a 2. tř. ZŠ: Ing. Veronika Andrlová, Kč 300,16:00 - 17:00 DRAMAŤÁK I pro MŠ a I.st. ZŠ:
Vendula Pokorná, BcA. Šárka Ziková, Kč 300,16:00 - 17:00 BAREVNÁ PALETA pro 1. až 5. tř. ZŠ:
Mgr. Renáta Dvořáková. Kč 350,16:30 - 17:30 ANGLIČTINA 1-3 třída: Ing. Lucie Syrová, Kč 350,17:00 - 18:00 VÝTVARNÝ ATELIER pro 6. - 9. tř. ZŠ:
Bc. Daniela Mrázová, Kč 350,17:00 - 18:00 DRAMAŤÁK II pro II. st. ZŠ, SŠ: BcA. Šárka Ziková, Kč 300,16:00 - 17:00 ZVÍŘÁTKA I. pro MŠ a 1. tř. ZŠ: Lenka Baloghová, Kč 300,17:30 - 18:30 PROGRAMOVÁNÍ pro II. st. ZŠ: Ing. Veronika Andrlová,
Kč 350,18.00 - 19.30 Klub kreativity pro mládež a dospělé: Drahomíra Paulusová (1x za 14 dní), Kč 80,-/lekce
18.00 - 19.30 Klub keramiky pro mládež a dospělé: Drahomíra Paulusová (1x za 14 dní), Kč 80,-/lekce
STŘEDA
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
14:30 - 16:00
15:30 - 17:00
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00

KUTILOVÉ od 1. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová, Kč 350,KUTILOVÉ od 3. tř. ZŠ: Luděk Tuscher, Kč 400,ŠACHY od 1. tř. ZŠ: Jan Malý, Kč 300,MÓDNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ: Bc. Jitka Krčmářová, Kč 300,ZVÍŘÁTKA II. od 2. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová, Kč 300,VÝPRAVY ZA HISTORIÍ od 3. tř. ZŠ: Drahomíra Paulusová, Kč 300,16:30 - 17:30 FRANCOUZŠTINA: Zina Grigoryan, Kč 400,16:30 - 17:30 ŘEZBÁŘSTVÍ od 12 let: Boris Khanbekyan, Kč 400,16:30 - 17:30 MYSLIVOST: Stanislav Žid, Kč 300,-

ČTVRTEK
10:00 - 11:00 KLUB MAMINEK: Lenka Dohnalová, Kč 200,-/Kč 20,- klub
14:30 - 15:30 ANGLIČTINA pro 1. -3. tř.: Petra Fiedlerová, Kč 350,15:30 - 17:00 ZÁBAVNÁ FLÉTNIČKA: začáteč. i mírně pokroč.
Petra Fiedlerová, Kč 400,14:30 - 16:00 SPRÁVŇAČKY od 3. tř.: Drahomíra Paulusová, Kč 450,15:00 - 16:30 KERAMIKA od 3. tř. ZŠ: Marcela Zahradníčková, Kč 600,16:00 - 17:30 AGILITY pro děti od 11 let mládež a dospělé:
Lucie Bočková, od Kč 50,- /lekce
16:00 - 20:00 ŠACHOVÝ KLUB: Ing. Jaroslav Labík, Kč 300,16:00 - 17:00 KYTARA bez not: Ivana Minaříková, Kč 400,16:30 - 18:00 KERAMIKA-točení na hrnčířském kruhu:
Marcela Zahradníčková, Kč 80,-/lekce
18:00 - 19:00 KLUB KYTARY: Ivana Minaříková, Kč 50,-/lekce
17:00 - 18:30 PALIČKOVÁNÍ A TKANÍ: Bc. Daniela Mrázová, Kč 300,17:00 - 19:00 DRAČÍ DOUPĚ: Jiří Fuksa, Kč 350,17:00 - 17:45 KEYBOARD: Petra Fiedlerová, Kč 400,-

ROZVRH HODIN V TĚL OC VIČ N ÁCH
PONDĚLÍ
15:45 - 16:45 Taneční průprava I. pro dívky 4 - 6 let: Lenka Malíková,
(ZŠ) Kč 450,15:45 - 16:45 Horolezectví I. pro 1. – 3. třídu ZŠ: Mgr. Miroslav Sejkova,
Šimon Smutný (OA), Kč 450,17:00 - 18:00 Horolezectví II. pro 3 – 5. třídu ZŠ: Mgr. Miroslav Sejkora,
Mgr. Petra Hladká (OA), Kč 450,17:00 - 18:00 Taneční kroužek pro kluky a holky pro I. st. ZŠ:
Pavla Kamenická, (tělocvična ZŠ Lávka) Kč 400,ÚTERÝ
15:30 - 17:00 Judo: Štefan Trebatický (Pobytové středisko), Kč 400,16:00 - 17:00 Sporťáček pro 1. a 2. třídu ZŠ:
Lenka Dohnalová (OA), Kč 400,16:30 - 17:30 Gymnastická průprava I. 5 – 10 let:
Karolína Malíková (ZŠ), Kč 450,17:00 - 18:00 Stolní tenis I.: Eva Ptačovská, DiS. (Sokolovna), Kč 400,17:00 - 18:00 Cvičení rodiče s dětmi 3 – 6 let:
Mgr. Petra Hladká (OA), Kč 350,17:30 - 18:30 Gymnastická průprava II. 11 – 18 let:
Karolína Malíková (ZŠ), Kč 450,STŘEDA
15:30 - 16:30 Cvičení rodiče s dětmi 1 – 3 roky: Zuzana Fialová (OA),
Kč 350,15:45 - 16:45 Taneční průprava II. pro dívky 4 - 6 let:
Lenka Malíková (ZŠ), Kč 450,16:00 - 17:00 Badminton pro ZŠ: Šimon Smutný (Sokolovna), Kč 400,16:00 - 17:00 Street dance: Kristýna Mergancová (Zrcadlový sál SZEŠ),
Kč 400,16:30 - 17:30 Stolní tenis: Eva Ptačovská, DiS. (Sokolovna), Kč 400,16:30 - 17:30 Sportovky pro 3. a 4. třídu ZŠ: Daniela Šafaříková (OA),
Kč 400,17:30 - 18:30 Stolní tenis III.: Šimon Smutný (Sokolovna) Kč 400,17:00 - 18:00 Volejbal od 3. třídy ZŠ: Soňa Burdychová (Sokolovna)
Kč 400,16:30 - 17:30 Orientační běh: Ing. V. Hladký, Mgr. P. Hladká, Kč 400,(Hala Jungmannova)
ČTVRTEK
15:00 - 17:00 Jezdectví: Mgr. Marie Gregorová (Farma Tutleky), Kč 1 500,15:30 - 16:30 Atletika: Bc. Pavla Dušková, Mirka Langrová (Sokolovna),
Kč 400,16:30 - 17:30 Míčové hry od 3. do 6. třídy ZŠ: Bc. Pavla Dušková
(Sokolovna), Kč 400,15:30 - 17:00 Judo: Štefan Trebatický (Pobytové středisko), Kč 400,15:40 - 16:40 Softbal pro SŠ: Mgr. Miroslav Sejkora (OA), Kč 400,16:40 - 17:40 Horolezectví III. 5. – 9. třída ZŠ:
Mgr. Miroslav Sejkora (OA), Kč 450,16:00 - 17:00 Bowling od 3. třídy ZŠ, SŠ: Jaroslav Sahula
(Bowling Kostelec), Kč 450,16:30 - 17:30 Taneční kroužek pro kluky a holky pro předškoláky:
Pavla Kamenická (ZŠ Lávka), Kč 400,17:30 - 18:30 Taneční kroužek pro kluky a holky pro II. st. ZŠ:
Pavla Kamenická (ZŠ Lávka), Kč 400,17.30 - 18:30 Roztleskávačky pro dívky 10 -15 let:
Karolína Malíková (ZŠ), Kč 400,18:00 - 19:00 Orientální tance pro začátečnice a mírně pokročilé:
Mgr. Šárka Kulíšková (Zrcadlový sál SZEŠ), Kč 500,19:00 - 20:00 Taneční improvizace pro dospělé: Mgr. Šárka Kulíšková
(Zrcadlový sál SZEŠ), Kč 500,PÁTEK
14:30 - 15:30 Sporťáček pro 1. a 2. třídu ZŠ:
Daniela Šafaříková (tělocvična ZŠ Doudleby), Kč 400,NEDĚLE
18:30 - 20:00 Taneční skupina „Mamatým“ od 18 let:
Lenka Malíková (F-klub), Kč 200,Přihlášku na kroužek odevzdejte osobně nebo do schránky na dveřích DDM, případně třídnímu učiteli, nejpozději do 30. září 2014.
Na každý kroužek prosím vyplňte samostatnou přihlášku.

Tábo ro vé lé to s DDM kamarád
I v letošním roce jsme se snažili, aby volnočasové aktivity dětí a mládeže v Kostelci a jeho blízkém okolí byly pestré a pro děti poutavé.
Nejen kroužky, ale i táborová činnost letos skýtala různorodou nabídku trávení volného času. Od sportovně zaměřených táborů, přes tábor
s koňmi, s výukou angličtiny, s rukodělným zaměřením, až po tábor
u moře...
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OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM
OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 09:00 - 12:00 hodin
Odpoledne: středa: 16:00 - 19:00 hodin
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

N o vinky ve C vrčku

Pro letošní prázdniny připravilo DDM celkem deset
táborů. Největší zájem byl o „Vodácký putovní tábor na řece Lužnici“, příměstské tábory „Expedice
do Pravěku“ a tábor „Cesta kolem
světa“. U těchto táborů zájem
účastníků převyšoval jejich kapacitu. Výzvou pro nás bylo uspořádat tábor v cizině „Tábor u moře
v Chorvatsku“, který se také vydařil. Těší nás Váš zájem o společné
aktivity, tábory plné her, radosti,
dobrodružství se zážitkovou pedagogikou. Cca 170 dětí společně
s dospělými kamarády z DDM takto aktivně prožilo letošní prázdniny. Budeme se těšit na setkání
s Vámi zase příští rok.

Po prázdninovém omezeném provozu startujeme ve Cvrčku
03. 09. 2014 od 09:00 hodin nanovo na plné pecky.
A máme pro všechny maminky s malými dětmi připravených spoustu
novinek, které v průběhu školního roku budeme postupně realizovat.
Jedná se o různé přednášky, workshopy i kulturní a společenské akce.
Jednou z nich je i Zahradní party s Inkou Rybářovou, která proběhne
za pěkného počasí 24. 09. 014 od 16:00 hodin na zahradě za Cvrčkem.
Jinak bude v naší herně. Kdo byl vloni na Vánoční besídce, ví, že je
na co se těšit. Inka s klaunem Rybičkou to umějí pořádně roztočit!
Když už jsme se dotkli zahrady, musíme se zmínit i o novém dětském
hřišti, které na zahradě za Cvrčkem právě vyrůstá a které bude sloužit široké veřejnosti. Na výběru herních prvků jsme se spolupodíleli
a máme velikou radost, že ta nádherná zahrada uprostřed města získá
tak smysluplné využití.
Další akcí, na kterou se moc těšíme, bude pravidelné společné vaření,
které bude od října každý první čtvrtek dopoledne.
Samozřejmě nejen o mimořádných akcích je naše činnost. Hlavní
náplní je tzv. „běžný provoz“, kdy si maličké děti pod dozorem svých
maminek zvykají v podnětném prostředí na své vrstevníky, na pobyt
v dětském kolektivu. Společně se učí písničky, básničky, tanečky, výtvarně se projevovat nebo jen tak si hrát s novými, neznámými, hračkami.
Spousta „našich“ dětí nám od září nastupuje do školek. Bude nám
po nich sice trošku smutno, ale budeme doufat, že se na nás přijdou
podívat aspoň na odpolední akce, a také se už teď těšíme, že nám přibudou zas nové maminky s dětmi, takže se naše základna opět pozmění a omladí ☺ .
Andrea Kocourková, jednatel OS Cvrček

Mgr. Petra Hladká

Novinky v kosteleckém DDM Kamarád
MODELÁŘSKÝ kroužek
pondělí 16:00 – 17:00
Je určen pro všechny šikovné chlapce od 4. tř. ZŠ, kteří rádi tvoří.
Od jednoduchých modelů z papíru, přes různé postavičky, modely
aut, letadel, vojenských strojů, až k složitým ztvárněním děje v prostoru a čase – k diorámatu. Vyzkoušejte svoji trpělivost a zručnost. Poplatek 400,- Kč. Vedoucí: Petr Talavašek . První schůzka 06. 10. v DDM.
AGILITY, cvičení s pejsky
čtvrtek 16:00 – 17:30
Agility je psí sport, který se do ČR dostal na začátku 90. let z Anglie.
Pejsek v něm překonává překážkový parkur, podobně, jak to znáte
např. z parkurového závodu koní. Agility je sport o radosti, naprosté
dobrovolné souhře psa s člověkem (pes je na parkuru zcela na volno,
bez vodítka či obojku), orientuje se jen podle vedení psovoda (ukazování tělem, slovní povely). Cílem je zaběhnout sled různých překážek
v parkuru (cca 15-22 překážek) v daném pořadí co nejrychleji a pokud
možno bez chyb či odmítnutí. Agility je vhodné pro kohokoliv, kdo
chce se svým pejskem aktivně trávit svůj čas. Je vhodné pro téměř
všechny pejsky, podmínkou je, že musí být zdraví! Pokud toto splňujete, není důležité, jestli máte výstavního šampiona, nebo voříška z útulku, agility vás určitě chytne a nepustí! Kroužek je určen dětem od 11
let, mládeži i dospělým. Vedoucí: Lucie Bočková.
První schůzka již 11. září v DDM. Cvičení bude probíhat na zahradě
DDM v Seykorově parku.
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JUNÁK

C o je u nás no vé ho ?
Letošní vlčácko - světluškovský tábor je za námi
a spousta příprav na další školní rok před námi. Byl to ale rozhodně
nezapomenutelný tábor, který se nesl v duchu Hobita - Bilbo Pytlík,
legendární Gandalf a hrozivý drak Šmak. Neohrožení trpaslíci v podobě našich vlčat a světlušek putovali přes Mlžné hory, Temný hvozd
a Jezerní město, až se nakonec dostali do samotného nitra Osamělé
hory. Cestou se samozřejmě museli vypořádat s nebezpečnými skřety, nedůvěřivými elfy a drakem Šmakem. Nechyběl ani úlisný Glum,
který má rád hádanky a hlavně svého " Miláška". Nejednou nás pěkně
potrápil. Cesta přes Středozem nám ale nezabrala všechen čas a stihli
jsme i další věci. V prvním týdnu jsme přijali pozvání ze sousedního
tábora a vyzkoušeli si zákeřnou finskou stezku. Náročný půlkilometrový okruh plný překážek, jako skok přes překážky, plazení, běh proti

proudu řeky, nebo bahenní koupel. No a tuhle trasu jsme skoro 2 hodiny v týmech štafetově zdolávali. Byla to dřina, ale nevzdali jsme to
a patřili jsme k nejlepším.
V polovině tábora jsme si uspořádali olympijský víkend, kde se vlčata
a světlušky utkávali v různých sportovních disciplínách - kroket, petanque, střelba z luku a vzduchovky, přetahování lanem, hod, sprint,
ringo - a mnoho dalšího. Na závěr olympijského víkendu jsme si zaběhli maraton. Jak je naším dobrým zvykem i tohle jsme zvládli týmově
a o maraton jsme se podělili. Vyběhli jsme všichni najednou a jednotlivá kola se nám sčítala dohromady, až jsme uběhli celých 42 km.

SPORT – CLUB – SENIOR

S p or t C l u b S e n i or n ez ah álí ,
ve s v ý c h a k t i vi t ác h p ok r ač u j e

Na skautském táboře samozřejmě nesmí chybět bojovky, a tak jsme
skoro každý den vyráželi nad tábor i se staršími skauty a rovery
na naše oblíbené místo a zahráli lovecké safari, námořní blokádu, maršála a špióna a další. Chcete tohle všechno zažít příští rok také?
Podívejte se na junakkostelec.org nebo na facebook.com/junakkostelec

Celé akce se zúčastnili: Bečičková, Esperák, Esperáková, Falta, Faltová,
Fritzl, Hampl, Hartman, Hartmanová, I. Kotásek, J. Kotásek, Krch, Kružíková, Navrátil, Němec, Pražák, Šimák, Šipoš, Špalek.
Sport-club- senior děkuje J. Kotáskovi a A. Řehákovi za zajištění místa
pro soutěž.
Za výbor S-C-S Jindřich Falta
Jana Hartmanová

Ani o prázdninách jsme nenechali naše senior sportovce zahálet. Byla
vyhlášena soutěž v pokutových kopech na fotbalovou branku.
Sešlo se nás 19, a to 4. července na Stadionu mládeže. Deset pohybuchtivých členů se
v deseti pokutových kopech utkalo o co nejlepší
umístění. Do brány jim
postavil pan Jiří Kotásek
(rovněž člen S-C-S) mladé nadějné brankaře.
Téměř všem se podařilo
„mlaďochy“ překonat.
Na pomyslnou bednu se
po skončení soutěže postavil jako první Zdeněk
Hampl, který obdržel
putovní pohár. Druhý
byl Pavel Hartman a třetí
Jiří Kotásek. Další pořadí
a fotodokumentace ze
soutěže je možno najít
ve vývěsní skříňce našeho klubu.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
Č E SK É H O ZA HRÁDKÁŘS KÉHO S V A Z U

KOSTELECKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Když se chce , tak to jde !
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249

M oš t o d n á s p r o V ás
Zahájení přijmu ovoce: sobota 06. 09. 2014 08:00 – 12:00 hod.; dále
vždy v pondělí: 13:00 – 17:00 hod. a v sobotu: 08:00 – 12:00 hod.
Žádáme zájemce o:
- objednání termínu větší dodávky jablek
ve výše uvedených dnech - tel. 494 323 727
- dodání přebraného ovoce bez hniloby
a čistých vymytých lahví bez etiket!
Za 100 kg jablek obdrží pěstitel cca 80 lahví
moštu 0,7 l – dle výtěžnosti v ceně 12 Kč/láhev;16 Kč/láhev bez dodaného ovoce s dodávkou lahví.
Prodáváme dle možností našeho skladu i volný mošt bez vlastního
ovoce a lahví se zálohou na láhev 1 Kč a s příplatkem na mytí lahví
1,50 Kč za láhev.
Odvezete si známý kostelecký tepelně ošetřený čirý mošt bez chemických přísad.

Akce „Zelená křižovatka“ na začátku cyklostezky
na Častolovice je skoro u konce. Ještě pár maličkostí a je hotovo. Zeď u zastávky se také moc povedla.
Děkujeme naší člence pí. Hubálkové, že se jí podařilo sehnat p. Lenfelda s jeho sprejerským uměním.
Kdo pomohl s financemi, Vám bude jasné, když si
zeď prohlédnete. Děkovat všem, kteří nám pomáhají s akcemi pro děti,
jako byla „Mikulášská“ a Karneval v Kostelecké Lhotě nebo „Dětský
den“ na koupališti, by zabralo příliš místa. Máme radost, že to je většina místních živnostníků a podnikatelů. Držte nám palce (a vlastně
i sobě), aby se nám podařilo zkulturnit ve spolupráci s ČD zastávku
a hlavně bývalý stánek PNS. Pokud máte chuť dělat také něco pro město, ve kterém žijete, bližší informace získáte v květinářství Pomněnka.
Díky všem, kdo nám fandí
KOSTELECKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Rádi vykoupíme do odvolání padaná nehnijící jablka - 1,50 Kč za 1 kg,
podmínkou je předběžná dohoda.
Pomozte nám: Vykupujeme prázdné čisté lahve 0,7 l (IDA) a 0,65 l
(boubelka) – cena 1 Kč/ks.
zahradkari.kostelec@seznam.cz,http://www.zahradkari.unas.cz/
info též J. Šabata tel. 704 709 790
Držíme loňské ceny.

SPORT
TJ SOKOL

P odě k o v á n í
Vážený pane starosto, městská rado,
dovolte mi, abych vám i celému zastupitelstvu poděkoval za podporu,
kterou město Kostelec nad Orlicí poskytlo TJ Sokolu v průběhu celého
Vašeho volebního období. Domnívám se, že činnost naší TJ je nepřehlédnutelná, a to nejenom v Kostelci, ale i v našem regionu je dobře
známá. Aby se nám tento standard dařilo udržet, je nutno zachovat
v provozu naše zázemí Sokolovny. Vážíme si spolupráce s městem
a snad každý pochopí, že nebýt grantové politiky, příspěvku na činnost a dalších zdrojů z rozpočtu města a ČOS dávno by byla sokolovna
zavřena, tak jak to vidíme v okolních městech. Za posledních 12 let se
podařilo výborům TJ získat finanční prostředky zhruba ve výši 7 mil.
Kč a byly využity na přístavbu nového soc. zařízení, osvětlení na sále,
opravy střechy, opravu čelní fasády a balkonu, opravy vstupního schodiště a dalších nutných investic. Sokolovna vždy patřila k budovám,
které se objevují na fotografiích a historických materiálech města a jejich vzhled a funkčnost reprezentuje město a zároveň umožnuje sportovní a kulturní vyžití všem občanům Kostelce. Ještě jednou děkuji
za 4 roky plodné spolupráce a věřím v roky budoucí.
PaedDr. František Dosedla

N á b o r dě t í p ro b ad m i n t on
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí hledá šikovné děti ve věku 7 – 15 let, které se chtějí
věnovat badmintonu. Nábor bude probíhat ve středu 17. 09. od 18:00 hodin
v Sokolovně. Těšíme se na Vás.

S oko l o v n a
– ek o n o m i c k ý př í n os p r o měst o
Vážení občané, v posledním vydání zpravodaje jsem zveřejnil bilancování výdajů a příjmů TJ Sokol a nutnosti rychlého řešení revitalizace
kotelny. Domnívám se, že v rámci města není hodnoceno pozitivně
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i ekonomický přínos Sokolovny pro mnoho podnikatelských subjektů
ve městě. Tak mi dovolte:
1. Vytváření pracovních příležitostí – zaměstnanci restaurace; příležitostné brigády na přípravu sálu na plesy; smlouvy o dílo pro nutné
opravy Sokolovny v průběhu roku
2. Akce TJ Sokol: sraz cvičitelů ČOS: 80 účastníků – 3 dny, ubytování
a stravování 1 000 Kč = 80 000 Kč
Odbíjená – soustředění: 50 účastníků – 5 dní, ubytování a stravování 1500 Kč = 75 000 Kč
Seminář rozhodčích softbalu: 40 účastníků – 9 dní, ubytování a stravování 3 000 Kč = 120 000 Kč
3. Společenské akce – sportovní setkání FERODO: 350 účastníků – 2
dny, ubytování a stravování 1 000 Kč = 350 000 Kč
Ples: 350 účastníků, občerstvení a náklady s tímto spojené 400 Kč =
140 000 Kč
Počítejme společně 5 akcí, které se realizují díky fungování Sokolovny v Kostelci nad Orlicí, přinesou pro podnikatelské subjekty cca
765 000 Kč. Domnívám se, že toto není zrovna malá částka a pokud by
se sokolovna uzavřela, tyto akce určitě proběhnou v okolních městech
a zisk zůstane tedy jinde. Proto by možná stálo za úvahu zvýšit podporu města za udržení tohoto zařízení.
PaedDr. František Dosedla, starosta TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

SDH MĚSTO

Mladí hasič i
ve ško lním ro ce
2 0 1 3 /2 0 1 4
Máme za sebou školní rok 2013/2014, během kterého se počet našich
Mladých hasičů rozrostl na 16 dětí ve věku 4-13 let.
Na podzim a v zimě jsme se zaměřili především na základní teoretické znalosti, jako jsou topografické značky, práce s mapou a s buzolou,
hasičské značky, vyzkoušeli jsme si úplné základy první pomoci. Už
známe také čísla na tísňové linky a víme jak ohlásit zraněného nebo

jinak zdravotně indisponovaného člověka, dopravní nehodu nebo požár. Naučili jsme se i základní uzle. Během ledna jsme navštívili hasičskou zbrojnici HZS Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou,
kde se nám moc líbilo. Účastníme se také akcí, které pořádá náš Sbor.
V letošním květnu proběhlo cvičení „Dálková doprava vody“ s účastí
spřátelených hasičských sborů z německého Triebesu a slovenské Turé
Luky.
Během jara a léta nám počasí opravdu přálo, a proto jsme začali pracovat s vodou. Vyzkoušeli jsme si práci se džberovkou, což je celkem fuška, a nejvíce času jsme strávili tréninkem požárního útoku, abychom
se mohli účastnit soutěží. Ty jsme letos navštívili celkem čtyři. První
soutěž v letošním školním roce se konala 8. května v Kostelecké Lhotě.
Na „Lhoteckém Soptíku“ jsme se s mladšími žáky umístili na 4. místě
a se staršími žáky na 5. místě. Během května jsme jeli také na okrskovou soutěž do Tutlek, kde se nám dařilo, ale družstva z Kostelecké
Lhoty jsme neporazili. V červenci se konal již tradiční „Lhotecký džbán“, kde nám štěstí moc nepřálo, a umístili jsme se na 4. a 5. místě.
Poslední soutěž v letošním školním roce, které jsme se zúčastnili, se
konala v Olešnici, kde jsme s družstvem mladších žáků obsadili 3. místo, družstvo starších žáků skončilo na 5. místě.
Brzy nám začne nový školní rok 2014/2015. Doufáme, že se počasí udrží svoji příznivou tvář i během září a října, abychom si ještě trošku užili
vody a pobytu venku než se zase zavřeme do hasičárny a budeme se
věnovat údržbě materiálu a rozšiřování našich teoretických znalostí.
Pokud máte doma „malého hasiče“ ve věku 6-14 let, můžete se za námi
přijít podívat do areálu kostelecké hasičárny každé pondělí v čase 1718 hodin (v případě příznivého počasí 17-19 hodin).
LV

TTC KOSTELEC NAD ORLICÍ

Ko ste le cká liga ne re gistro van ý c h
Oddíl stolního tenisu TTC Kostelec připravuje na sezonu 2014/15 „Kosteleckou ligu neregistrovaných“. Systém této dlouhodobé soutěže a hrací dny
budou upřesněny podle počtu přihlášených družstev.
Předpokládané období pro „naší“ ligu je období listopad až duben.
Účastnit se mohou tříčlenná mužstva složená z hráčů, kteří nejsou registrováni v České asociaci stolního tenisu. Start žen, stejně jako počet
členů jednoho mužstva není omezen. Startovné je stanoveno ve výši
1500 Kč za mužstvo.
Každé mužstvo může na svoji soupisku zapsat maximálně jednoho registrovaného hráče, který v sezóně 2013-2014 startoval nejvýše v regionálním přeboru třetí třídy.
Své přihlášky s kontaktními údaji a případné dotazy zasílejte do 10.
10. 2014 na mail tomasmalik1@seznam.cz a dcredit@seznam.cz.
Bližší informace budou oznámeny přihlášeným mužstvům na úvodní
schůzce, která je plánována na druhou polovinu října.
oddíl TTC Kostelec nad Orlicí

GRATUL AC E
V prázdninových měsících oslavili významná životní jubilea dva vynikající hráči stolního tenisu Evžen
Rojek a Ivo Kotásek. Oba mají za sebou velmi úspěšnou stolnětenisovou kariéru s prvoligovými zkušenostmi. Za příkladnou reprezentaci oddílu a našeho
města jim patří poděkování. Oddíl stolního tenisu
TTC Kostelec nad Orlicí jim touto cestou gratuluje
a přeje hodně životního elánu, pohody a optimismu.
oddíl TTC Kostelec nad Orlicí
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STOPY, UDÁLOSTI, ZÁHADY KOSTELCE

Hle d á m e s t ar é f ot og r af i e
Tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí žádá spoluobčany o pomoc při hledání fotografií bourání okolí starého zámku (hospodářské budovy). Fotografie potřebujeme k doplnění textu
chystané publikace o Kostelci nad Orlicí. Donesené fotografie
Vám ihned oskenujeme a vrátíme!
Za ochotu předem děkuji J. Martinec,
Tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí

M u ze j n í s p o l e k a m u z eu m
v K os t e l c i n a d Or li c í
Vznik lokálních muzeí na počátku devadesátých let 19. století velmi
silně ovlivnila příprava a úspěšný průběh Zemské jubilejní výstavy
1891 v Praze. Bylo tomu tak i v našem Kostelci nad Orlicí, podorlickém
městě.
První podnět k založení muzea v Kostelci nad Orlicí vzešel od kosteleckého městského lékaře MUDr. Karla Švehly, ten 24. listopadu 1890
zaslal městskému zastupitelstvu nejen návrh, ale i zdůvodnění tohoto
počinu.
Místní muzeum mělo shromažďovat veškeré městské listiny, starožitnosti cechů, písemnosti měšťanstva, předměty ze dřeva a kovu. Městské zastupitelstvo na svém zasedání návrh schválilo. V květnu 1892
se na městském úřadě sešli tři zástupci města, společenských organizací (Čtenářské besedy), učitelů, řemeslnických společenstev a jeden
RESTAURACE
SECESSE
znalec. Byl ustaven přípravný výbor
Muzejního
spolku v Kostelci nad
Erbenova 555
Orlicí.
517 41 Kostelec nad Orlicí
I O 45592233
Členy se stali: lékárník PhMr. Eduard Böhm,
děkan Karel Syrový a již
zmíněný dr. Karel Švehla. Tito tři pánové vypracovali návrh spolkových
stanov. Ustavující valná hromada se uskutečnila 5. května 1893 a zvolila devítičlenný výbor. Předsedou se stal Eduard Böhm, místopředsedou Antonín Fiala, jednatelem učitel Václav Hochman, pokladníkem
učitel Václav Kaplan, kustodem již existujících sbírek dr. Karel Švehla
a archivářem učitel Jan Rabyška. Ten také vedl městskou kroniku.
Spolek vstoupil do Společnosti přátel starožitností českých. V roce
1895 měl 74 členů. V tomtéž roce spolek převzal od Okresního soudu
v Kostelci nad Orlicí 13 exemplářů zde od roku 1850 uložených pozemkových knih (tzv. lvi) od druhé poloviny 15. století do první polo-

RESTAURACE SECESSE
Erbenova 555
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 45592233

RESTAURACE SECESSE
Erbenova 555
517 41 Kostelec nad Orlicí
I O 45592233
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Prodej ze dvora

RESTAURACE SECESSE
ErbenovaSECESSE
555
RESTAURACE
517 41 Erbenova
Kostelec nad
555 Orlicí
I
O
45592233
517 41 Kostelec nad Orlicí
I O 45592233

Chcete se stravovat kvalitně, za dobrou cenu a bez námahy?
Využijte možnosti odběru obědů z Restaurace Secesse!
Nabízíme každodenní výběr ze dvou menu
i s dovozem od 10 obědů a více.
Cena jídla do ešusu 69,- s DPH za hlavní jídlo
a polévku.
Obědy jsou vydávány do vlastních nádob.

viny 19. století. Poté spolek procházel krizemi, snažil se získávat další
aktivní členy. V únoru 1912 požádal o uvolnění kostelíka sv. Václava
na Rabštejně pro muzejní účely. Žádosti bylo vyhověno a budova byla
v polovině roku 1913 uvolněna a přidělena spolku, což znamenalo
i oživení činnosti spolku. Plány na rekonstrukci objektu vypracoval
významný architekt Václav Roštlapil (1856-1930), kostelecký rodák.
Po přestěhování utříděných sbírek do zrekonstruovaného objektu
bylo muzeum 28. září 1923 slavnostně otevřeno. Veřejnosti byly muzejní sbírky zpřístupněny. Kustodem se stal Václav Morávek (18731937) majitel sochařské a kamenické dílny v Kostelci nad Orlicí. Velmi
se rozšířil počet sbírkových předmětů. Druhá polovina dvacátých let
přinesla oživení činnosti muzejního spolku a zvýšil se i zájem veřejnosti o ni. Byl to důsledek objevu žárového pohřebiště slezsko-platěnické kultury pozdní doby bronzové na podzim roku 1926 východně
od města na pozemcích Velkého dvora. Ten patřil velkostatkáři Kinskému.
Spolek se snažil pro muzeum získat novou budovu. Město se rozhodlo
vrátit využití kostelíka sv. Václava k bohoslužebným účelům. Propůjčilo ho počátkem roku 1936 církvím českobratrské a československé.
Muzeu přidělilo bývalý objekt okresního soudu (původně Stará radnice, dnes Základní umělecká škola F.I.Tůmy).
Sbírky muzea byly převedeny do vlastnictví města a muzejní spolek je
pouze spravoval. Václav Morávek na funkci kustoda sbírek i na členství
ve spolku rezignoval a 6. prosince 1937 spáchal sebevraždu. To už byly
sbírky přestěhované v nové budově. Současně se prováděla instalace
expozice a inventarizace. Odborná práce v muzeu pokračovala i za nacistické okupace, ale pro veřejnost bylo uzavřeno. Došlo k reinstalaci
sbírek. V roce 1940 bylo schváleno valnou hromadou spolku zapůjčování sbírek pro vědecké účely.
Muzejní spolek v Kostelci nad Orlicí po více než půlstoletí činnosti
ukončil v roce 1947 svoji existenci a rozešel se. Poté o muzeum pečovala muzejní komise při MNV, od roku 1960 MěstNV v Kostelci nad
Orlicí, později kulturní komise. V roce 1964 bylo muzeum zrušeno.
Za šest desetiletí své činnosti shromáždilo kostelecké muzeum cenné
sbírky a patřilo tak k nejbohatším muzeím regionu Orlických hor a Podorlicka. Prožilo spletité osudy a neustále se potýkalo s nedostatkem
vhodných prostorů, sbírky měnily místo uložení ve městě. Je nesporné, že aktivní činnost Muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí zachránila
pro budoucnost značné množství nejen trojrozměrných předmětů, jež
do muzea patří, ale také mnoho písemností majících povahu archiválií. Bez těchto písemností by pochopitelně zpracování dějin města
nebylo možné.

T šíme se na Vás !

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte:
tel. +420 603 524 241, e-mail barnet.otta@seznam.cz, web www.secak.cz

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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Projekt „Aktivní přístup k rodině a zaměstnání“
CZ.1.04/3.4.04/76.00033
Partneři projektu:
o
VASPO Vamberk, s.r.o.
o
RC Srdíčko o.s., Ústí nad Orlicí
o
Město Kostelec nad Orlicí
o
Město Jablonné nad Orlicí

Realizátor projektu:
ŠANGRI-LLA o.s.
Tyršova 96
517 54 Vamberk
www.sangri-lla.cz

Možná i Vy jste zaznamenali v budově Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí letáky a brožurky, které jsou
zaměřené na zahájení podnikání, další vzdělávání, zaměstnávání starších osob a rodičů pečujících o malé
děti. Všechny tyto odborné materiály byly vytvořeny v rámci projektu Aktivní přístup k rodině i zaměstnání,
jehož hlavním cílem je podpora zahájení a rozvoje podnikání, zvýšení informovanosti o možnostech
alternativního zaměstnávání a hledání způsobů pro sladění rodiny a zaměstnání, zlepšení informovanosti a
přístupu zaměstnavatelů i široké veřejnosti na téma rovných příležitostí na trhu práce a podpory sladění
rodinného a pracovního života.
Tento projekt je realizován v Královéhradeckém a Pardubickém kraji od 1.4.2014 do 31.3.2015 a je
spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Díky úspěšné realizaci projektu se již uskutečnilo
v rámci aktivity - Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích
- 12 setkání se zaměstnavateli „Kulatý stůl“ (zúčastnilo se 75 organizací/firem), na kterých byli zástupci
zaměstnavatelů informování mimo jiné o výhodách zaměstnávání starších osob, absolventů, rodičů
pečujících o malé děti, dále pak o moderních formách řízení, výhodách flexibilního zaměstnávání apod.
- bylo vytvořeno a zavedeno do praxe 29 Plánů rovnosti žen a mužů
v rámci aktivity - Podnikání – cesta ke sladění rodinného a pracovního života
- 15 vzdělávacích seminářů „Jak sladit rodinu a zaměstnání“ (proškoleno 185 účastnic)
- 9 rekvalifikačních kurzů „Základy podnikání“ (proškoleno 99 účastnic)
- bezplatné poradenství pro účastnice projektu před zahájením podnikání
v rámci aktivity pro veřejnost - Jak najít harmonii - práce a rodina
- 14 veřejných seminářů „Jak najít harmonii – práce a rodina“ (zúčastnilo se 114 osob)
V rámci odborné publikační činnosti jsou pravidelně vydávány odborné články v tisku na téma gender a
rovnost v praxi, odborné letáky na téma: Rovné příležitosti žen a mužů; Diverzita; Práce na dálku – flexibilita
pro firmu, Mezigenerační spolupráce, Zaměřeno na generaci 50+; Práce z domova; Time management;
Profesně fit také po padesátce; a odborné brožurky na téma: Age management a Podnikání.
Realizace projektu se blíží do své poslední třetiny a my tímto děkujeme všem partnerům, účastníkům a
účastnicím, kteří se do projektu zapojili a přispěli tímto k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu
práce v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Více o projektu na http://aktivnipristup.sangri-lla.cz/

v

Staré zlaté casy?
Procházka fotografiemi Kostelce nad Orlicí.
12/9 - 30/9 2014
Výstava bude zahájena v pátek
12. 09. 2014 od 17:00 hodin
ve společenské místnosti
Klubu seniorů
při setkání
nad dobovými
fotografiemi
v
při „Caji o páté”.
Otevírací doba výstavy:
sobota 13. 09. 2014 v čase od 16:00 hodin do 18:00 hodin
neděle 14. 09. 2014 v čase od 16:00 do 17:00 hodin
další dny tj. od 15. 09. 2014 každé úterý do 30. 9. 2014
v čase od 13:00 hodin do 16:00 hodin.
V případě zájmu návštěvy mimo výstavní dny volejte
na tel. 773 781 172 paní PhDr. Nováková Miroslava.

Klub senioruo Pohoda Kostelec nad Orlicí

12. KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ
&
XI. HUDEBNÍ FESTIVAL
F. I. A. TŮMY

12. - 14. 09. 2014
vstup zdarma
13. 09. 2014 - 19:30 hodin

Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí

