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S L O V O S T A R OS TY
Vážení občané,
dovoluji si na tomto místě doslovně uvést svůj novoroční příspěvek, který jsem k Vám pronesl dne 1. ledna před konáním ohňostroje. Beru to jako nutnost, protože někteří z Vás nemuseli každé slovo slyšet a něco si domýšlet, by mohlo zkreslit moje myšlenky, o které jsem se s Vámi chtěl podělit. Taktéž činím k těm, kteří se setkání nezúčastnili.
Vážení spoluobčané,
„jako každoročně Vás srdečně zdravím z těchto míst. První den roku každý vnímáme jako něco zvláštního. Proto se již devátým
rokem v tento den scházíme právě zde, abychom společně přivítali Nový rok. Nejsou zde jenom Kostelečáci, ale i občané z okolí
a dokonce i přátelé ze Slovenska. Napadá mě, že takto můžeme vzpomenout 20 let od našeho vzájemného rozchodu (myslím
tím toho administrativního). Jak dnes ve svém projevu zmínil pan prezident, evropská dluhová krize má vliv na své jednotlivé
státy, na naši ekonomiku nevyjímaje. To má potom v přenesené působnosti vliv i na skladbu rozpočtu našeho města. Přesto, že
rok 2012 nebyl právě rokem hojnosti, našli se podnikatelé, kteří svým postojem k městu, potažmo k Vám občanům, opět přispěli
finančními částkami na dnešní ohňostroj. Bez jejich pomoci bychom příchod nového roku takto tradičně vítat nemohli. Je teď
na místě všechny připomenout:
- Josef Haváček – TTV
- Aqua servis a.s.
- TFA Alfa s.r.o.
- Josef Kopecký – Motorsport
- Solar Rentiers CZ s.r.o.
- Václav Cabalka – Dostav s.r.o.
- Panas s.r.o.
- Ing. Miloš Málek Ph.D
- Ineko optik s.r.o.
a samozřejmě i Město
Kostelec nad Orlicí
Celkové technické zabezpečení má
pod dohledem Jiří Chaloupka. Střelmistry jsou otec a synové Lesákovi,
hudbu vybíral Jarda Křížek a abyste
všechno dobře slyšeli, tak to zařídil Jarda Habr.
Jaký byl uplynulý rok 2012? Pro někoho určitě významný a vydařený, kdy
něco dal a vykouzlil tak úsměv ve tváři.
Pro jiného méně radostný, kdy naopak
vzal a pak musel zatlačovat slzy. Každopádně napravovat případné křivdy
je mnohem těžší než je odpouštět.
Z hlediska městských investic byl rokem vyrovnaným, kdy se nám podařilo
vylepšit dluhovou službu. Každý nastávající rok by měl být vždy lepším toho
předešlého. V dnešní den si téměř každý dáváme různá předsevzetí. Dejmesi
alespoň jedno jediné, třeba slušnost,
pokoru nebo úctu a vězte, že poté tento nový rok bude skutečně lepším.
Vážení spoluobčané, přeji vám úspěšný a dobrý rok 2013.“
Je na každém, aby první akci roku 2013
zhodnotil podle svého. Pokud bude
přízeň všeho potřebného, mohli bychom se příští rok sejít jubilejně podesáté.
Ing. Jiří Bartoš, starosta

prodej hutního materiálu,
betonářské oceli a sítí
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INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 03. 12. 2012 č. 32/2012
RM schvaluje
 smlouvu č. 11101883 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt
„Snížení energetické náročnosti MŠ
Krupkova v Kostelci nad Orlicí“ se Státním fondem životního prostředí České
republiky, Praha
 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
v souladu s ustanovením § 6 dle Zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění - TDI a koordinátor
BOZP na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení na stadionu v Kostelci nad
Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. CPH
s.r.o., Praha
 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
v souladu s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Novostavba
šaten a průchodu v Základní škole Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí“,
dle stanoveného pořadí: 1. Ing. arch.
Jura Bečička, Kostelec nad Orlicí
 nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2345/40 - ostatní plocha
v areálu bývalých kasáren v Kostelci nad
Orlicí, parkovací místo č. P13 o rozloze
70 m2 s ﬁrmou Instalatérství Vonásek
s.r.o., Praha, s účinností od 04. 12. 2012.
 pořadník na přidělení bytu č. 1/1453
v ul. K Tabulkám 1453 v Kostelci nad Orlicí o velikosti 1+kk o rozloze 38 m2 dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty
 provedení stavebních oprav „Střediska
osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou čp. 763“ v Kostelci nad
Orlicí dle přiložené cenové nabídky ze
dne 19. 11. 2012. Oprava bude hrazena
z účtu Hospodářské činnosti města
 dodatek nájemní smlouvy č. 7346
na pronájem zemědělských pozemků
ze dne 6.8.2009 uzavřené se Zemědělským družstvem vlastníků „Štědrá“
Tutleky
 smlouvu o dílo s firmou ZOPOS Přestavlky a.s., na zabezpečení prohrnování místních komunikací v zimním
období 2012-2013 v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry
 plán oprav bytového fondu na rok
2013
 smlouvu o dílo na vybudování venkovního seniorského hřiště u DPS v Kostelci nad Orlicí s firmou JOSLA Fitpark
s.r.o., Děčín
 odpisový plán na rok 2013 předložený
Základní školou Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí dle předlohy
 směrnici rady města o zadávání veřej-

ných zakázek malého rozsahu s účinností od 01. 01. 2013
 mandátní smlouvu na zajištění výkonu
Krajského Programu obnovy venkova
s RNDr. Tomášem Kytlíkem, Kostelec
nad Orlicí
 roční odměny pro členy Sboru pro občanské záležitosti Kostelec nad Orlicí
za jejich činnost v roce 2012 dle předloženého návrhu
 darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 01. 01.
2013 od firmy DOSTAV s. r. o., Kostelec
nad Orlicí.
RM souhlasí
 s vyvěšením záměru obce na pronájem
nebytových prostor (2 místnosti o celkové podlahové ploše 38 m2) umístěných v suterénu budovy čp. 1205-1206
v ul. Jirchářská na pozemcích parc.č.
1226/2 a parc.č. 1227/2 v obci a kat.ú.
Kostelec nad Orlicí
 s vyvěšením záměru obce na pronájem
části pozemku parc.č. 111/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
16 m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí,
lokalita Jiráskovo náměstí
 s ukončením licence č. 320203690
na rozvod tepelné energie z kotelny
„Solnická“ a z kotelny „Váha“ ze dne
21. 01. 2003 pod č.j. P12230/2002/300
ke dni 31. 12. 2012
 s podáním žádostí o udělení výjimky
pro uzavření smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod na odběrné
místo – kotelna „Jirchářská“ (budova
bez čp. na parcele parc. č. 1238/2) a kotelna „Váha“ (budova bez čp. na parcele parc. č. 751/1) přímo se společností
PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích 862/1
k datu 01. 01. 2013
 s vyvěšením záměru obce na prodej/
pronájem budovy čp. 47 (bývalé základní školy) umístěné na pozemku parc.č.
47/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 včetně pozemku parc.č.
47/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a dále přilehlého pozemku parc.č. 168/1 – zahrady o výměře
1.830 m2, to vše v obci a kat.ú. Kostelecká Lhota
 s dokončením opravy chodníků v ulici
Chaloupkova a Erbenova a zařazením
do rozpočtu 2013
 s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele studie na rekonstrukci Rabštejna
 s vyvěšením záměru obce na prodej
parcely parc.č. 3980/8 - zahrada o výměře 163 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
 se zakoupením 2ks odvlhčovačů




















do majetku města z hospodářské činnosti města
s odpisem pohledávek Města Kostelec
nad Orlicí z titulu místních a správních
poplatků za zemřelými ve výši 8.247 Kč
s vypsáním veřejné zakázky na pojištění majetku Města Kostelec nad Orlicí, na pojištění hospodářských rizik
a na havarijní pojištění vozidel Města
Kostelec nad Orlicí poté, co ekonomický odbor vypracuje zadávací podmínky
pro výběr pojišťovny
po předchozím projednání s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy F.I.Tůmy
Kostelec nad Orlicí za rok 2011, kterým
je zisk ve výši 259.768,50 Kč a schvaluje rozdělení zisku tímto způsobem:
částku 37.235,26 Kč použít na úhradu ztráty ZUŠ z minulých let, částku
182.533,24 Kč přidělit do rezervního
fondu ZUŠ a částku 40.000 Kč přidělit
do fondu odměn ZUŠ
s výší odměn ředitelů škol a školských
zařízení Kostelec nad Orlicí dle předloženého návrhu
s výší osobního ohodnocení Mgr. Petry Hladké, ředitelky DDM dle přílohy
s účinností od 01. 01. 2013
s výší osobního ohodnocení Mgr. Jany
Polnické, ředitelky ZUŠ F.I.Tůmy dle přílohy s účinností od 01. 01. 2013
s výší osobního ohodnocení Evy Myšákové, ředitelky MŠ Krupkova dle přílohy
s účinností od 01. 01. 2013
s novým platovým výměrem Mgr. Petry Hladké, ředitelky DDM; Mgr. Jany
Polnické, ředitelky ZUŠ F.I.Tůmy a Evy
Myšákové, ředitelky MŠ Krupkova
s účinností od 01. 01. 2013
s udělením výjimky z OZV č. 3/2004
na pořádání veřejné produkce hudby
na akci pod názvem: Rockový koncert,
která se bude konat v restauraci Na Skále v Kostelci nad Orlicí ve dnech 15. 12.
2012 – 16. 12. 2012 v čase od 21:00 hodin do 02:00 hodin
s žádostí ze dne 28. 11. 2012 Obchodní akademie T.G.Masaryka, Kostelec
nad Orlicí ohledně rekonstrukce vnitřní počítačové sítě v budově obchodní
akademie
ve funkci valné hromady společnosti
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem Rudé armády 1458,
Kostelec nad Orlicí, IČO 260111247,
s uzavřením smlouvy o používání služebního osobního motorového vozidla
s panem Jaromírem Malcem, ředitelem
společnosti, a to s účinností od 04. 12.
2012
ve funkci valné hromady společnosti
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem Rudé armády 1458,
Kostelec nad Orlicí s ukončením všech
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smluv na dodávku tepla dohodou
k datu dle výsledku jednání s konečnými odběrateli tepla.
RM nesouhlasí
 s investicí do zřízení lampy veřejného
osvětlení v lokalitě Koryta u RD č.p. 37
a č.p. 38.
RM revokuje
 usnesení z jednání RM č. 31/2012 ze
dne 19. 11. 2012, bod 8a), kterým RM
jmenovala do funkce manažera prevence kriminality Petra Černohorského
s účinností od 01.12.2012
 usnesení z jednání RM č. 31/2012 ze
dne 19. 11. 2012, bod 3c), kterým RM
nesouhlasila s žádostí Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
ohledně rekonstrukce vnitřní počítačové sítě v budově obchodní akademie.

 smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou PANAS, spol. s r.o., se sídlem Praha
 smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou INEKO-OPTIK s.r.o., se sídlem Pardubice
 darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 01. 01.
2013 od firmy Ing. Miloš Málek Ph.D.,
Častolovice
 odměny předsedů a členů komisí rady
města Kostelec nad Orlicí za rok 2012
dle přílohy.
 finanční dar zastupitelům, kteří pracují
v komisích rady města Kostelec nad Orlicí za rok 2012 dle přílohy
 mimořádné odměny osobám, které se
podílely na revizi SPRM na základě rozhodnutí RM z března 2012 dle přílohy.
 odměny členů redakční rady Zpravodaje za rok 2012 dle přílohy

Ze dne 17. 12. 2012 č. RM 33/2012











RM schvaluje
smlouvu č.12_SOP_01_4120865190 o při
pojení odběrného el. zařízení k distribuční
soustavě na odběrném místě – Stadion
mládeže v Kostelci nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická
874/8
dodatek ke smlouvě č. 951020 ze dne
25. 10. 2002 se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové,
týkající se úpravy ceny na zajištění sběru, svozu a zneškodnění komunálního
odpadu s platností od 01. 01. 2013
smlouvu číslo 494 o nájmu hrobového
místa na nájem hrobky č. 494 v obci
Kostelec nad Orlicí s firmou Jindřich Filip – Charon, provozovna Kostelec nad
Orlicí
rozšíření provozní doby Pečovatelské
služby Kostelec nad Orlicí pro terénní
služby s účinností od 01. 01. 2013 takto: pondělí – pátek od 06:00 do 20:00
hodin; soboty, neděle, svátky od 08:00
do 18:00 hodin
cenu vodného a stočného ve stejné výši jako v roce 2012 při DPH 15%
v roce 2013
smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou T.F.A. alfa s.r.o., se sídlem Kostelec
n. O.

RM souhlasí
 s navýšením ceny na zajištění sběru,
svozu a zneškodnění komunálního odpadu pro rok 2013 (dvousměnný provoz)
 s vyvěšením záměru obce na prodej pozemků parc. č. 2020/22 - zahrada o výměře 124 m2 a parc. č. 2022/7 - travní
porost o výměře 22 m2 dle GP č. 1552263/2004 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
 s vyvěšením záměru obce na prodej
pozemku parc. č. 3960/14 - zahrada
o výměře 513 m2 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí
 s úhradou víceprací spojených se zakázkou opravy chodníků v ulici Tylova,
Tůmova, Na spojce, Erbenova a Chaloupkova v částce 105.422,50 Kč firmě
STAKVO s.r.o., se sídlem Zámecká 18,
530 02 Pardubice
 s přijetím navýšení účelové investiční
dotace z Programu podpory vybavení pro obce s JPO na hydraulické vyprošťovací zařízení ve výši 80 tis. Kč
od Královéhradeckého kraje, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 s převodem prostředků ve výši
30.000 Kč ze školného do platů zaměstnanců Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova

 s oslovením bank Česká spořitelna a.s.,
Komerční banka a.s., ČSOB a.s., GE Money Bank a.s. ve věci poskytnutí revolvingového úvěru pro Město Kostelec
nad Orlicí pro rok 2013
 se zástupem předsedy likvidační komise města p. Tomáše Dolka po dobu jeho
nemoci JUDr. Janou Blezzardovou
 ve funkci valné hromady společnosti
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem Rudé armády 1458,
Kostelec nad Orlicí s vyplacením mimořádných odměn svým zaměstnancům
z rozpočtu Technických služeb Kostelec
nad Orlicí, s.r.o. ve výši 60.000 Kč
RM nesouhlasí
 s rozmístěním betonových trub za účelem bezplatného výlepu volebních
plakátů pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. 01. 2013
a 12. 01. 2013, případné II. kolo 25. 01.
2013 a 26. 01. 2013 na území města.
RM odvolává
 pana Bedřicha Jasníka z funkce člena
Povodňové komise města Kostelec nad
Orlicí ke dni 17. 12. 2012.
RM jmenuje
 do funkce člena Povodňové komise
města Kostelec nad Orlicí pana Libora
Kouckého, velitele Hasičského sboru
České hasičské jednoty Kostelec nad
Orlicí s účinností od 18. 12. 2012
 schválit dohody o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP
Kostelec nad Orlicí a eGovernmentové
služby ve správním území ORP“ s obcemi Albrechtice nad Orlicí a Lípa nad
Orlicí
 schválit v rámci projektu operačního
programu lidské zdroje, zaměstnanost – výzva 89 dofinancování dotace
„Inovativní úřad ve městě Kostelec nad
Orlicí“ a souhlasit se zařazením částky
669.508,50 Kč do výdajů rozpočtu města na rok 2013
 schválit odměnu člence kontrolního
výboru Bc. Petře Zakouřilové za rok
2012 dle přílohy

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 17. 12. 2012 č. 10/2012
ZM schvaluje
 smlouvu na prodej bytové jednotky
č. 11/1372 v ulici Solnická na pozemcích parc. č. 1928/14, 2025/4 a 2025/8
včetně
spoluvlastnického
podílu
na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemcích
parc.č. 1928/14, 2025/4 a 2025/8, to vše
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
 prodej pozemků parc. č. 1383, 1384,
1385 a 1381/38 v ulici Frošova v Kostelci nad Orlicí, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí v průběhu I. čtvrtletí roku
2013 s vyvolávací cenou 180 tis. Kč
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 prodej pozemků parc. č. 2346/2 o výměře 167 m2, parc. č. 2345/76 o výměře 277 m2 a parc. č. 2345/75 o výměře
380 m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí společnosti DOSTAV s.r.o., se sídlem
Kostelec nad Orlicí
 rozpočtové provizorium na rok 2013
do doby schválení rozpočtu na r. 2013
za podmínky, že měsíční provozní výdaje budou realizovány ve výši 1/12
skutečného čerpání roku 2012 a výdaje
na dlouhodobý majetek budou realizovány jen v případech pokračování
započatých akcí nebo akcí skončených,
u kterých nedošlo k úhradě všech nákladů v předcházejícím období

 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství s účinností od 01. 01. 2013
 plán práce kontrolního výboru na rok 2013
 doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, článek
9.3., který nově zní: Veřejné hlasování
se provádí zdvižením ruky a to pro jednu z možností: pro – proti - zdržel se.
Pro účely zápisu je evidován výsledek
hlasování jednotlivých zastupitelů jmenovitě, a to s účinností od 01. 01. 2013.
 plán jednání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí na rok 2013

 v rámci projektu operačního programu
lidské zdroje, zaměstnanost – výzva 89
dofinancování dotace „Inovativní úřad
ve městě Kostelec nad Orlicí“ a souhlasit se zařazením částky 669.508,50 Kč
do výdajů rozpočtu města na rok 2013
 Dohody o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Kostelec
nad Orlicí a eGovernmentové služby
ve správním území ORP“s obcemi Albrechtice nad Orlicí a Lípa nad Orlicí.
ZM nesouhlasí
 s prodejem zemědělských pozemků
ve vlastnictví města Kostelce nad Orlicí společnosti ZOPOS Přestavlky a.s., se
sídlem Přestavlky 39
 s prodejem pozemku parc. č. 2350/6 –
orná půda v kat.ú. Kostelec nad Orlicí,

pro společnost ČEZ Distribuce,a.s. v zastoupení AZ Elektrostav, a.s.
 s prodejem částí pozemků parc. č.
1049/13, 1049/3, 1090/2 v kat.ú. Kostelecká Lhota.

ZM pověřuje
 zastupitele Mgr. Fialu do příštího ZM
18. 02. 2013, aby zpracoval Stanovy společnosti Městské lesy Kostelec
nad Orlicí, spol. s r.o. ve spolupráci
s p. JUDr. Tuzarem do 31. 1. 2013.

ZM nepřistupuje
 na požadavek S.A.B. Group s.r.o., se
sídlem Hálkova 79, Kostelec nad Orlicí, týkající se vzájemného vyrovnání
za zhodnocení areálu bývalých kasáren.
ZM odvolává
 pana Josefa Duška z funkce člena finančního výboru ke dni 30. 11. 2012.
ZM volí
 paní Milenu Tarkowskou členkou finančního výboru ode dne 17. 12. 2012.

STAROSTA MĚSTA
Kostelec nad Orlicí
zve občany města
na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn

v pondělí 18. 02. 2013
od 18:00 hodin

ZPRÁVY TAJEMNÍKA
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dost bylo básnění, považuji za nutné alespoň
částečně a v takto omezeném rozsahu zhodnotit
rok 2012 z pohledu MÚ a představit své priority
pro rok 2013, z nichž ta největší je prostá – nezklamat Vás. Předešlý rok nebyl rokem jednoduchým, což jsme jistě nakonec pocítili všichni.
Na druhou stranu se nedomnívám, že do bitevních polí se mají
stavět strašáci přesvědčující nás všechny, že jediným bojem, který můžeme vést, je boj s kopím proti větrným mlýnům. Městský
úřad prošel, a se vší skromností si dovolím tvrdit, že v podstatě
elegantně, tolik požadovanými organizačními změnami, kdy nakonec z původních 85 úředníků zůstalo dostačujících 66. 66, kteří
vědí, že nepřipustím povýšenecké chování, pohrdání a aroganci
vůči Vám. Ti, co uvedené zkusili, byli potrestáni. Ti, co uvedené pochopili, byli odměněni. A to se nezmění, dokud se moje židle i se
mnou neobrátí v prach. Díky uvedenému byl jediný Městský úřad
ze všech složek města schopen ušetřit další milion korun pro rok
2013 ve srovnání s rokem 2012. Řečí čísel – rozpočet kapitoly MÚ
na rok 2012 o 4.484.380 Kč nižší ve srovnání s rokem 2011, rozpočet na rok 2013 o 1.112.730 Kč nižší ve srovnání s rokem 2012,
a to bez ohrožení chodu úřadu. Přeji si, aby rok 2013 byl stabilizačním rokem městského úřadu, rokem zklidnění a posílení jistoty
lidem, kteří zde se mnou zůstali, a které právě proto již nenechám
padnout. S radostí také mohu oznámit, že jsme díky dobré práci
našich úředníků získali dotaci ve výši 4.5 milionu korun, a to právě na zefektivnění chodu úřadu. Za těmito finančními prostředky
musí být na konci tohoto roku vidět hmatatelné výsledky. V nejbližších týdnech se rovněž chystám vyhlásit soutěž o úředníka
roku. Hodnotitelem nebude tajemník, ale Vy, kdy na mých webových stránkách budete moci hlasovat pro toho, který si na konci

roku zaslouží hodnotnou cenu. Rovněž je nutné zmínit, že na oficiálních stránkách města jsme na návrh Vás občanů nechali zřídit
prostor pro přímé vkládání Vámi pořízených fotografií s určením
místa na mapě, kde dle Vašich poznatků je třeba něco opravit, někde zasáhnout apod. Součástí této služby je i informace o stavu
řešení se jménem konkrétní odpovědné osoby za dořešení nežádoucího stavu.
Dovolte mi, abych nakonec ještě zmínil několik vět na adresu naší
pečovatelské služby, kterou jsem rovněž dostal na starost. I s touto
organizační složkou mám velmi odvážný, avšak domnívám se, že
uvážený a reálně splnitelný plán pro rok 2013. S jeho konkretizací
Vás brzy seznámím, i když konkrétní krůčky se již dnes dějí, kdy
pečovatelská služba velmi výrazně rozšířila svojí provozní dobu.
O tom jsem však tolik hovořit nechtěl. Před Vánočními svátky jsem
spolu s pečovatelkami v brzkých ranních hodinách jezdil v jejich
vozidle a pozdravil se v domácnostech, kam jezdí, s jejich klienty.
Jenže …. u některých lidí jsem si velmi výrazně uvědomil až smutně komickou pomíjivost vlastních problémů, uvědomil jsem si, že
se mnohdy dokážeme tvářit a přesvědčovat sebe sama, že se nás
tento osud vlastně nedotýká, nebo přinejmenším za nekonečně
dlouhou dobu, a že jsme schopni si této lži uvěřit. Poté jsem se obrátil k pečovatelské službě a smekl před nimi a s úctou se poklonil
za práci, kterou dělají. I když to mnohdy nemusí být stoprocentní,
i když vidím, že by se mnoho věcí mohlo zlepšit. Tu poklonu si
zaslouží a já ji pečovatelkám veřejně skládám i před Vámi. A tímto
ukončím i svůj dnešní příspěvek. Přeji Vám všem, aby rok 2013 byl
rokem klidným, rokem plným vzájemného pochopení a rokem,
ve kterém si dokážeme všichni vzájemně pomoci. Možná jen tak
lze naleznout štěstí, ale jsem přesvědčen, že alespoň stojí za to,
zkusit to…
Mgr. Jaroslav Brandejs, tajemník MÚ
www.kosteleckytajemnik.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Roz p i s s l u ž eb s t om at olog i c k é lé kař ské služby první po mo ci
okr e s u R y c h n ov n ad Kněž n ou
ORDINAČNÍ HODINY: SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 08.00  12.00 HOD.
datum služby
rok 2013

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

02.02.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955
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03.02.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

09.02.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

10.02.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

16.02.

MUDr. Ježková Marie

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

17.02.

MDDr. Kačerová Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

23.02.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

24.02.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

02.03.

MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334, Vamberk

494 501 711

03.03.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců v Kostelci nad Orlicí, který v loňském roce oslavil
50 let činnosti, je organizační složkou Města Kostelec nad Orlicí.
Stručné konstatování, ale co se pod tímto sdělením skrývá?
Zajišťování kulturní, společenské a jiné zájmové činnosti pro občany města a občany spádových obcí, které s městem uzavřely smlouvu o zajišťování a poskytování služeb KD pro občany této obce.
Sídlo KD je na Jiráskově náměstí čp. 69, v budově, která kdysi
sloužila jako zdravotní středisko, hned vedle kostela sv. Jiří. V příjemných prostorách připravuje a řídí činnost klubu samospráva,
devítičlenný výbor.
V současné době je registrováno přes 200 členů, kteří každoročně
mohou absolvovat akce jak v prostorách klubu, tak i mimo něj.
Oblíbené jsou besedy, zájezdy, posezení v SK Rabštejn, ale i pravidelná setkání každé úterý v době od 13,00 do 16,00 hodin přímo
v klubu.
Na svém lednovém jednání schválil výbor, mimo jiné, program
činnosti pro letošní rok a zároveň odsouhlasil členský příspěvek na rok 2013 ve výši 30 Kč. Ten je možné uhradit každé úterý
ve společenské místnosti klubu, a to až do února t.r.
Ti, kteří nestačí zaplatit v tomto termínu v klubu, budou kontaktováni prostřednictvím osobní návštěvy některé z členek výboru
přímo ve svém bydlišti.
Co nového je pro členy klubu připraveno? V březnu je naplánovaná beseda se spisovatelem/pohádkářem dr. Josefem Lukáškem
o Orlických horách pohádkových a skutečných, na květen posezení s programem ve SK Rabštejn, dále vzpomínání o dění v Kostelci
s účastí pana starosty, výlet do Máchova kraje a také tajný výlet.
Určitě nebudou chybět ani setkání na různá témata – např. „Pečujeme o své zdraví“, „Šikovné ruce“ a v neposlední řadě tolik oblíbené a tradiční letní posezení u „zahrádkářů“.
Výbor navrhl nový název KD, a to KLUB SENIORÚ POHODA KOSTELEC NAD ORLICÍ. Tímto bych ráda pozvala nejen stávající členy
klubu, ale třeba i budoucí k návštěvě některého z připravovaných
programů. Máte příležitost se zúčastnit všech akcí, které postupně
zveřejníme jednak v naší vývěsní skřínce umístěné u „Železářství
U Jahodů“, tak i v dalším zpravodaji nebo přímo v klubu.
Vítáni jsou jak členové klubu, tak i noví zájemci z řad seniorů.
Za výbor KD PhDr. Miroslava Nováková, vedoucí klubu

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Maslenica aneb
Ruské loučení se zimou
Maslenica je svátkem jara, probouzením přírody ze zimního spánku a vyjádřením naděje, že i v dalším roce bude bohatá úroda. Slaví se po celý týden před Velkým půstem, tedy sedm týdnů před
Velikonocemi. Po celých 85 let byl tento svátek oficiálně zakázán.
Od roku 2002 je maslenica ruským oficiálním svátkem a slaví se
stejně jako kdysi.
Jídlem spojeným s maslenicí jsou bezesporu bliny, řekněme něco
jako palačinky mnoha chutí. Najdeme bliny naplněné marmeládou, houbami, lososovou pastou nebo třeba kaviárem. Dozlatova
propečené, kulaté a horké bliny symbolizují slunce, bohatou úrodu, šťastná manželství a zdravé děti. Maslenica je tedy obdobím
hodování, návštěv a je svátkem všech - bohatých, chudých, zdravých, nemocných, ale hlavně mladých lidí.
Oslavy trvají celý týden a ke každému dni se vážou různé obyčeje.
Pondělí, tzv. Den uvítání, patřil obvykle dětem. Na vesnicích děti
vytvořily ze slámy strašáka zvaného Maslenice, pořádně ho vystrojily, a pak obcházely jednotlivé domy ve vesnici, kde je hospodyně
vítaly s tácy plnými blinů. Pak přišla na řadu další oblíbená zábava,
sáňkování a závodění o to, kdo dojede dál. V úterý přišla řada se
sáňkováním převážně na novomanžele a ve středu na nezadané.
Mladí muži ve středu chodili k tchýni na bliny.
Čtvrtkem pak začínaly hlavní oslavy. V těchto dnech se mělo jíst
alespoň tolikrát, kolikrát pes zavrtí ocasem nebo kolikrát vrána
zakráká. V tento den se sváděly nejrůznější bitvy, třeba o dobytí
ledových hradů. Možná v nejhorším vnitřním boji museli obstát
mladí zeťové v pátek, kdy oni na oplátku pozvali své tchýně, jak
jinak než na bliny.
Sobota se stala osudnou pro strašáka Maslenici. Na nosítkách
a s pánvičkou v ruce, na které se pekly bliny, byla dovlečena na kraj
vesnice a na hranici upálena. Někde ji ještě obřadně pohřbili, jinde
z ní zbyla jen hromádka popela.
V neděli, v Den odpuštění, měl ještě každý jedinečnou šanci omluvit se za vše, co kdy provedl svým blízkým. Nezapomínalo se ani
na zesnulé, kterým na hrob lidé přinášeli bliny.
Dnešní oslavy svátku se také neobejdou bez blin, průvodu a maskota Maslenicí. Ta je na konci oslav vhozena do ohně a její popel
zahrabán do sněhu pro zajištění úrody. Neděle je Dnem odpuštění, kdy je zvykem prosit o odpuštění za případné prohřešky a nešvary. Následujícímu pondělí, prvnímu dni půstu, se pak říká Čisté
pondělí, protože všem bylo odpuštěno a mohou tak pokračovat
s čistým štítem.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
Správa uprchlických zařízení MV
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Jednotky povolány k údajnému požáru v prostoru bývalé průmyslové budovy. Po průzkumu objektu hasiči se toto nepotvrdilo.
Jednalo se o planý poplach. Hasiči na místě spolupracovali s PČR.

MĚSTSKÁ POLICIE

Sta t i s t i k a č i nn os t i Měst s k é p olicie
za rok 2012
počet
CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ
dopravních
ostatních
pořádek v územní samosprávě
proti veřejnému pořádku
proti občanskému soužití
proti majetku
ostatní
CELKOVÝ POČET PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ
přestupek
TČ

2524
1221
1303
201
378
41
113
570
65
56
9

Městská policie tel.: 494 321 026, 724 181 363, e-mail: mp@muko.cz
Petr Černohorský, velitel MP Kostelec nad Orlicí

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Z á s a h y j e d n ot k y
12. 12. 2012

Dopravní nehoda osobního vozidla
Kostelec nad Orlicí směr Tutleky
Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které
skončilo mimo vozovku. Nehoda bez zranění osob, na místě spolupráce s PČR.

31. 12. 2012

Údajná dopravní nehoda
Doudleby nad Orlicí
ZZS byla ohlášena dopravní nehoda se zaklíněním ze skrytého tel.
čísla. Místo nehody nebylo jednotkami PO ani osádkami ZZS nalezeno. Další spolupráce s PČR.
06. 01. 2013

Požár plastového kontejneru
Kostelecká Lhota
Jednotky likvidovaly pomocí vysokotlakého proudu požár plastového kontejneru. Spolupráce s PČR a MP KnO
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

Statistika zásahů v ro ce 2 0 1 2
V roce 2012 byla výjezdová jednotka povolána celkem k 72 událostem, což je o 10 událostí
více v porovnání s předešlým rokem 2011.
Stále alarmující je statistika dopravních nehod. Jednotka zasahovala celkem u 27 dopravních nehod, kde v 7 případech bylo
zapotřebí hydraulického vyprošťovacího zařízení k vyproštění
osob z havarovaných dopravních prostředků. Celkem při těchto
nehodách zemřely 3 osoby, 36 osob bylo zraněno, celková škoda
přesáhla 3,7 miliónu Kč.
Dle analýzy požárovosti za rok 2012 činila přímá škoda způsobená
požáry v Kostelci nad Orlicí 240.000 Kč a uchráněné hodnoty činily
3.405.000 Kč.
Při požárech, při kterých jednotka zasahovala v roce 2012, byly 3
osoby zachráněny a 3 osoby byly evakuovány.
Dále kostelečtí hasiči zasahovali u 23 technických pomocí, u kterých se zpravidla jednalo o popadané stromy na silnici a nouzové
otevírání bytů, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.

Nabízím k pronájmu nebytové prostory
v Častolovicích bývalý „Koloniál U Sršně“
velikost prodejny a skladu cca 70m².
Zájemci volejte t.č. 739 091 484

penzion

Podhorní mlýn
19. 12. 2012

Čerpání vody
Kostelec nad Orlicí
Jednotka odčerpala vodu ze sklepa rodinného domu.
20. 12. 2012

Nouzové otevření bytu
Kostelec nad Orlicí
Hasiči provedli ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií nouzové otevření dveří bytu, kde se měla nacházet seniorka po náhlé
zdravotní příhodě. Seniorka v pořádku, tvrdě spala a nereagovala
na zvonění.
29. 12. 2012

Požár v podkroví domu
Rychnov nad Kněžnou
Jednotky zasahovaly u požáru v podkroví domu, kde se nacházela jedna osoba, která se nadýchala splodin hoření. ZZS převezla
osobu k ošetření do nemocnice. Při požáru vznikla škoda 30 tis. Kč
a uchráněn byl majetek za 5 mil. Kč. Příčiny požáru jsou v šetření.
Místo události zajistila Policie ČR a Městská policie.
30. 12. 2012

Údajný požár průmyslové budovy
Doudleby nad Orlicí

CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ
VE DVOULŮŽKOVÝCH
POKOJÍCH
A APARTMÁNECH
masáže, kosmetické služby,
pedikúra, manikúra,
restaurace pouze na objednané akce
/svatby, oslavy.../

a od května do září otevřena
letní zahrádka pro veřejnost
OBJEDNÁVKY NA TEL.:

604 975 634

www.podhornimlyn.cz
7

RTIC

VÝSLEDEK REGIONÁLNÍHO TURISTICKÉHO
A INFORMAČNÍHO CENTRA, O.P.S.

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
MYSTERY SHOPPING TIC V ČESKÉ REPUBLICE
Tento pilotní projekt byl realizován agenturou CzechTourism
ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR od 1.
6. do 17.10 2012. V rámci šetření proběhlo celkově 601 návštěv
ve 411 turistických informačních centrech. Jednalo se o první takto rozsáhlé šetření v České republice, které se kromě tzv. tvrdých
standardů zaměřovalo také na tzv. měkké standardy TIC jako například vystupování zaměstnanců TIC vůči klientům nebo upravenost prostor TIC.
INFORMAČNÍ CENTRA V ČESKÉ REPUBLICE OBSTÁLA PŘI
MYSTERY SHOPPINGU
(Praha, 11. prosince 2012)
Certifikovaná turistická informační centra v České republice
navštívily během letní sezóny desítky mystery shopperů. Prověřovali v nich úroveň služeb z pohledu návštěvníka. I přes určité procento zjištěných nedostatků ukázal výsledek šetření
vysokou úroveň služeb poskytovaných v tomto segmentu.
Přesně 601 utajovaných kontrolních návštěv mají za sebou turistická informační centra po celé České republice. Rozsáhlé šetření
zorganizovaly agentura CzechTourism společně s Asociací turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR), které
pro terénní průzkum využily renomovaného poskytovatele služeb
v oblasti mystery shoppingu, společnost Ipsos Tambor s.r.o. Cílem
bylo kromě monitoringu úrovně poskytovaných služeb popsání nejčastějších chyb v činnosti turistických informačních center
a poskytnutí zpětné vazby jednotlivým subjektům. Průměrný výsledek indexu kvality 88 % za Českou republiku dokazuje vysoký
standard v tomto segmentu služeb, což podtrhuje také zjištění, že
více než tři pětiny návštěv skončily vynikajícím výsledkem, tedy
s úspěšností nad 90 %. Pouze u 3 % návštěv byly zaznamenány závažné nedostatky a celkový index nižší než 50 %. Hlavní oblasti,
ve kterých existuje prostor pro zlepšení, jsou podle zjištěných výsledků exteriér TIC,
komunikační dovednosti zaměstnanců a schopnost vytváření pozitivní emoce z návštěvy.
Jednotlivým turistickým informačním centrům byly zaslány výsledky spolu se slovním komentářem a manuálem popisujícím jejich správnou interpretaci. Na webu www.czechtourism.cz v sekci
věnované TIC jsou umístěny souhrny za Českou republiku, kraje,
turistické regiony i oblasti.
Je zde rovněž seznam konkrétních chyb, které při návštěvách zaznamenali shoppeři.
Více informací:
Mgr. Petr Moc
ředitel odboru Informační podpory oboru CR
ČCCR - CzechTourism
tel.: 221 580 623
e-mail: moc@czechtourism.cz

PROVÁDÍME STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ BYTŮ
A POZŮSTALOSTÍ.
TEL.: 777 895 352.

RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN  SMALTEM
BEZ BOURÁNÍ  PRO DŮCHODCE SLEVA 5%
TEL.: 777 895 352, 608 907 238.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ulice Krupkova 1154
tel.: 494 321 430
e-mail: knihovna@biblio.cz, www.biblio.cz

Výpů jční do ba kniho vny

c

Vladimír Komárek

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

pondělí 8 -11
středa 7 -11
čtvrtek 8 -11

pondělí 12 - 17.30 h
středa 12 - 17.30 h
pátek
12 - 16.00 h

12 - 17.30 h
12 - 17.30 h
12 - 17.00 h

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ
V úterý 5. února 2013 od 9.00 h proběhne školení pro zájemce
z řad čtenářů, kteří ještě stále tápou a neví si rady, jak vyhledávat v našem elektronickém katalogu. Protože v naší knihovně
již funguje WIFI, můžete si donést vlastní notebooky. Hlaste se
na telefonním čísle 494 321 430, abychom předběžně věděli,
jaký bude o školení zájem. Děkujeme.

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Výstavu barevných fotografií z Indie Leoše Skalického jsme prodloužili až do poloviny února 2013. Přijdou si ji prohlédnout děti
z 5. tříd ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí, pro které jsou
k výstavě připraveny i interaktivní dílny.
Hned po Indii u nás vystavuje
vynikající výtvarnice Vojtěška
Vlčková, která tvoří své sochy
a plastiky z bronzu. Výstavu s názvem Biblické krajiny si u nás
můžete prohlédnout až do poloviny dubna 2013.

ŽEHLENÍ PRÁDLA
- rádi se ujmeme kdykoliv žehlení Vašeho prádla
- pro Vaše prádlo si přijedeme, vzorně vyžehlené
a precizně složené Vám ho opět přivezeme
- žehlíme 7 dní v týdnu a za ty nejnižší ceny
(standardní zakázka = 200,-Kč, doprava je zdarma)
Bližší kontakt: Žehlicí centrum Kostelec nad Orlicí

w w w. i r o n k a . k v a l i t n e . c z
tel.: 732 708 208

Biblické krajiny

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské
ZMĚNA ADRESY PROVOZOVNY
OD 1. 10. 2012:
STRADINSKÁ 479
(BÝ VALÉ HOLIČSTVÍ
STEJSKAL NA SKÁLE)

Možnost zakoupení
dárkových poukázek.

Poslední večeře

Ivana Kubešová
Tel. 603 109 397

foto Dana Ehlová
Vojtěška Vlčková vystudovala SUPŠ v Turnově obor zlatnictví a stříbrnictví, žije a pracuje v Praze a v Křovicích u Dobrušky.
V rámci svého povolání se zabývá výrobou šperků a těžištěm její
volné tvorby se stala plastika. Vystavuje od roku 1972. Ve svých
solitérních plastikách z bronzu a kamene, jejichž výška zpravidla
nepřesahuje 20 cm, realizuje pomocí technologie, která vylučuje
možnost repliky, převážně figurální motivy.
Sama autorka o tom, z čeho a jak vznikají její krajiny s příběhy Starého a Nového zákona, řekla: „Sochy modeluji z včelího vosku a odlévám je do bronzu. Je to úžasná technologie. Modelování ve vosku,
na rozdíl od modelování z hlíny nebo tesání do kamene, dává tvůrci
obrovskou možnost animace. Nemusím mít v hlavě předem vymyšleno, jak bude socha vypadat, a taky nemám. Všechno dozrává během modelování. Je snadné přidat dvě tři postavy a pak je odstranit,
protáhnout krk, otočit hlavu, když to není ono, vrátit do původní polohy. A přitom myslím na ten příběh a kladu si otázky. Tak se ptám
a modeluji a předělávám a měním a pak, když už se mi zdá, že právě
tak a dost, zafixuje to bronz. V bronzu se mi socha odcizí. Žije si svůj
život, do kterého už nemůžu zasáhnout. Mám raději to modelování
a ptaní se...“
z článku Dany Ehlové

Čer n á k r o n i ka p osla z Pod h oř í
1886 – 1 9 1 6
Čtete rádi v novinách černou kroniku?
Jestli ano, tak právě pro vás jsou určeny
skoro 100 let staré zprávy z novin Posel
z Podhoří. Vybrala a k sepsání je připravila knihovnice z Městské knihovny v Ústí
nad Orlicí paní Alena Janková. Originálními ilustracemi knihu Černá kronika Posla
z Podhoří 1886 -1916 vyzdobil ilustrátor
Jaromír František Palme řečený Fumas.
Knihu vydala Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí za finanční
podpory grantu města Kostelec nad Orlicí. Přijďte si ji prohlédnout a případně i zakoupit do knihovny (Krupkova 1154) nebo
vám ji můžeme zaslat na dobírku (cena knihy 150 + dobírka 100
Kč). Neváhejte!
www.biblio.cz, knihovna@biblio.cz, 494 321 430

KAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictviraska.cz, email: kamenictviraska@seznam.cz
nejlevnější světlou žulu v regionu
pomníky moderních a klasických tvarů
v různých barvách a nejnižších cenách
sekání nápisů
hotové pomníky skladem
schody, parapety, obklady
České Libchavy 89, 561 14
tel. fax. +420 465 582 130, mobil +420 603 281 830 - 1
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NEUNIKLO NÁM
Po hybo vé aktivity na Rabšte j ně

KLUB DŮCHODCŮ
Po třicetiletém úspěšném působení v Klubu důchodců Kostelec
nad Orlicí předala 01. 01. 2013 pomyslné „žezlo“ vedoucí klubu
paní MARIE MINAŘÍKOVÁ své nástupkyni. Zůstává členkou klubu
a své bohaté zkušenosti bude jistě nadále předávat ve prospěch
činnosti této organizační složky města.
Na předvánoční akci klubu přišel poděkovat za její dlouholetou
činnost pan starosta Ing. Jiří Bartoš a celá řada dalších spolupracovníků, pro které je paní Maruška vzorem, člověkem, který obětoval veškerý svůj čas, um a energii ve prospěch spoluobčanů města.
Zároveň s ní ukončila svoji činnost ve výboru klubu i paní
HELENA KROPFOVÁ, která díky své lásce k cestování a především
neutuchajícímu elánu a zkušenostem dokázala vytvořit nezapomenutelné zážitky pro členy klubu zejména při pořádání zájezdů
po celé republice.
Věnovala se i psaní kroniky klubu a rozhodně byla velkou autoritou a oporou v práci výboru klubu.
Oběma patří velké poděkování a symbolická kytička s přáním pevného zdraví míří prostřednictvím zpravodaje jak k paní Marii Minaříkové tak i paní Heleně Kropfové.
MN

SK RABŠTEJN

L á s k a a p á r ečk y
– g r i l o v ač k a n a R ab š t ej ně
V polovině studeného února nás na Rabštejně čeká divadelní
představení s mnohasmyslným názvem „Láska a párečky“ - mistrovsky napsaná francouzská komedie od Jean-Luc Lemoina.
V tomto představení excelují Simona Postlerová (Divadlo na Vinohradech), Jan Révai (Rebelové, VKV, porotce taneční soutěže StarDance,…), Karel Zima (Signál, Lidice, Kájínek, …) či Jarmil Škvrňa
(Okresní přebor, tvář reklamy na RWE) a Ernesto Čekan (Princezna
ze mlejna, Bastardi, …). Simonu Postlerovou může alternovat Kateřina Janečková (ošklivka Katka v Ošklivce Katce☺).
Margot, mladá atraktivní žena, nemající příliš dobré zkušenosti se
svými bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři
ex-partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají se.
Margot, opět zamilovaná, byla svým novým exotickým přítelem
požádána o ruku. Od této riskantní grilovačky si slibuje, že jí vrátí
důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb po podobném „minovém poli“ však není bez rizika, což se bohatou měrou potvrdí, když se na večírku objeví i její
nový přítel. Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací, byla s velkým úspěchem hrána několik sezon v Paříži a věříme, že uměleckou stránkou a hereckými
výkony zaujme i všechny kostelecké diváky.
Na „grilovačce“, divadelní chuťovce v podání pražských profesionálních herců, se sejdeme v úterý 19. února v 19:30 hodin. Vstupné činí 190 Kč.
Ing. Marta Klimešová, vedoucí SK Rabštejn
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Mimo úspěšných kurzů PILATES se nyní můžete zúčastnit nově
zahájeného kurzu jógy. Přijďte spojit tělo a mysl do spokojeného
celku. Ha-tha jóga je cvičení zaměřené na ozdravné a rehabilitační
účinky fyzických póz, které povede pan Čipčala (je to zkušený lektor mající kurzy např. v Týništi nad Orlicí). Jóga příznivě ovlivňuje
psychiku. Je určena pro všechny věkové kategorie (fyzická cvičení
– ASANY, dechová cvičení – PRANAYAMA, relaxace). První seznamovací hodina proběhne 18 .02. v 19 hodin (zdarma).
Každou neděli na sále cvičíme ZUMBU pod vedením Karolíny Bartošové. Potřebujete-li vyplavit endorfiny, přijďte si ZAZUMBIT budete vítáni!

Kurzy spo leče nské ho tance
a cho vání – po dzim 2 0 1 3
Sdružený klub Rabštejn bude na podzim letošního roku tradičně
pořádat Kurz společenského tance a chování pro mládež. Taneční
kurzy pro mládež ve věku 14 – 19 let se staly ve střední Evropě
(Česko, Slovensko a Rakousko) společenskou událostí, kterou nám
doslova závidí celý svět.
Taneční kurz pořádaný na Rabštejně se skládá z 10 lekcí, Věnečku
a úvodní „seznamovací“ lekce před prázdninami, kde se budoucí
frekventanti a rodiče získají bližší informace o průběhu kurzu. Zápis frekvetnatnů proběhne v pátek 1. března v kavárně na Rabštejně od 17 hodin. Cena kurzu i gardenky zůstává nezměněna.
Naše kurzy vedou vynikající
lektoři – manželé Solárovi
z Rychnova nad Kněžnou,
s kterými jsme navázali
spolupráci v loňském roce.
V rámci tanečních minulého
roku se zúčastnění frekventanté naučili základům téměř 25 společenských tanců,
základním pravidlům společenského chování a etikety
včetně praktické ukázky stále více používané formy občerstvení
– rautu. Věříme, že i letošním nově přihlášeným frekventantům se
podaří úspěšně vykročit do společenského života.
Za SK Rabštejn Ing. Marta Klimešová

Zápis do kurzu

SPOLE,ENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ
Prob³hne v pátek 1.3. 2013
v 17 hodin
v SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
Kurzovné «iní 1400 K« (v«etn³ V³ne«ku)
Gardenka 400 K«
www.skrabstejn.cz

NOVÝ ZÁMEK

O bč a n s k é s dr u ž en í b r atří K i n ských
O b n o v e n í g e n i a loc i Nov éh o z ámku
v K o s t e l c i n ad Or li c í
Na podzim roku 2011 bylo založeno
Občanské sdružení bratří Kinských. Prvotní myšlenkou a zájmem celé rodiny
Kinských, již v době probíhající rekonstrukce zámku, bylo využít jeho potenciál, otevřít zámek i park veřejnosti
a vytvořit zde centrum kultury, vzdělanosti a společenských aktivit. Spolu se svým bratrem Antonínem a synem Kristianem proto
v druhé polovině 2011 založil František Kinský uvedené sdružení,
které má za cíl poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany kulturních hodnot a životního prostředí a to zejména formou pořádání společenských, kulturních, vzdělávacích akcí
a vydávání neperiodických publikací. V duchu stanovených cílů
zahájilo v roce 2012 OS činnost a zaměřilo svou pozornost na děti
školního věku s cílem seznámit je s prostředím nově otevřeného
Nového zámku, s jeho historií a zároveň jim nabídnout kulturní
zážitky jeho prostorách. Díky tomu měli žáci ZŠ Gutha – Jarkovského mimo jiné možnost nyní zhlédnout představení Kolem světa
v čajové konvici divadla Tineola Praha nebo se sejít na workshopu s autorkou knižních ilustrací a komiksových příběhů Lucií Lomovou. Ta nejenže vyprávěla o své práci výtvarnice, ale hlavně
ukázala, jak komiks vzniká a děti měly možnost si jeho tvorbu přímo na místě vyzkoušet. Součástí akce byla také návštěva výstavy
13 komnat komiksu.
Velmi příjemnou spolupráci při pořádání společných akcí navázalo sdružení se Základní uměleckou školou F. I. Tůmy i s Domem
dětí a mládeže (absolventské koncerty, návštěvy výstav žáky výtvarného oboru, Dušičková noční stezka.)
V letošním roce rozšiřuje OS program o akce pro předškoláky a pro
širokou veřejnost. Mimo jiné se uskuteční následující akce:
Pro žáky ZŠ
Komorní ﬁlharmonie Pardubice: Jazz a rock, seznamte se prosím
● Odkud se vzal jazz a odkud rock? Co mají společného Elvis
Presley, George Gershwin, Beatles a Freddie Mercury? Šestice
filharmoniků provází návštěvníky koncertu klíčovými mezníky
jazzové a rockové hudby XX. století.
● Účinkují: Libor Ježek, Petr Vrána – housle, Petr Klas – viola,
David Matoušek – violoncello, Lubomír Hron – trubka, Pavel
Merta – saxofon
Pro MŠ
HUDEBNÍ POHÁDKY pro děti
● Hudebně výchovné a interaktivní pohádky, ve které se děti
lépe naučí, jak vnímat krásu hudby a jak používat a rozvíjet
svoji fantazii při poslechu živé hudby. Děti se seznámí s novými nástroji, dostanou se do blízkého kontaktu s profesionálními hráči, naučí se písničku a za doprovodu všech nástrojů si ji
zazpívají.
● Protagonisté pohádek jsou pedagogové a profesionální hudebníci – členové Filharmonie Hradec Králové.
Pro ZŠ i veřejnost
Seznamte se s… Starověký Egypt a jeho objevování
Vyprávění egyptologa Prof. Doc. PhDr. Břetislav Vachaly, CSc
Občanské sdružení se podílelo na realizaci výstavy 13 komnat
komiksu a vydání speciálního malonákladového kalendáře
nakresleného českými komiksovými autory. Prodejem tohoto kalendáře získává občanské sdružení finanční prostředky
na svou další činnost. Využijte tedy speciální ceny 200 Kč,
za kterou nejenže získáte opravdu jedinečnou sběratelskou
záležitost, ale zároveň přispějete na dobrou věc.
Kalendář zakoupíte v informačním centru.
KOUPÍM CHATU NEBO CHALUPU V KOSTELCI
NEBO OKOLÍ DO 5 KM. TEL: 734 255 150

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST
ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

Únor v Orlických horách a Podorlicku
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
opět Vás vítáme v pravidelné rubrice, kterou si pro Vás připravila destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, která se stará
o rozvoj cestovního ruchu v regionu Orlických hor a Podorlicku
a ráda by Vás pozvala na některé akce, které se zde konají v únoru:
CO SE DĚJE NA HORÁCH:
V Deštném v Orlických horách se tradičně můžete těšit od 02. 02.
do 03. 02. 2013 na již 29. ročník Orlického maratonu klasicky a 11.
Orlického půlmaratonu, kde na vás čeká jeden nebo dva okruhy
po zvlněných podhorských loukách a zalesněných svazích.
V sobotu 02. 02. 2013 v Olešnici v Orlických horách pořádá lyžařská škola soutěžní Ski karneval na lyžích.
Rokytnice v Orlických horách nezahálí a v sobotu 16. 02. 2013 pořádá na náměstí Rokytnický masopust a určitě se máte na co těšit.
ZAČÍNÁ MASOPUST:
Masopust je svátek, který předchází Popeleční středě, kdy začínalo čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Má svůj původ
v pohanských obřadech a teprve později se přeměnil na humorné
obchůzky maškar s dobrým jídlem a pitím. Této tradice se můžete
zúčastnit již 16. 02. 2013 v Lanškrouně na tradičním Lanškrounském masopustu v pestrém průvodu, který prochází celým městem. Součástí oslav je bohatý masopustní jarmark.
www.mojeorlickehory.cz

Pronájem podnikatelských prostor.
Areál služeb Jirchářská, Kostelec nad Orlicí
nabízí k pronájmu halu 250m se sekčními vraty
a skladem 14m (prodejna železářství).
Vhodné k provozování dílny, skladů, prodejny a služeb.
Další informace na níže uvedených kontaktech:
603 263 384 nebo přímo v areálu v dílnách autoservisu.

Dukelských hrdinů 900
(vedle České pošty)
517 41, Kostelec nad Orlicí
Tel./Fax: 494 323 493
e-mail: info@tanus.cz
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP NEBO DĚTI ZDARMA
U VYBRANÝCH ZÁJEZDŮ
- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA - TRANSFERY NA LETIŠTĚ ZDARMA - PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI ZDARMA - PRODEJ DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK, VSTUPENEK, POJIŠTĚNÍ 11

SPOLEČENKA
JUBILEA V ÚNORU 2013
70 let oslaví

Jiří KAPLAN
Olga NEPOVÍMOVÁ

75 let oslaví

Jiří KALINA

80 let oslaví

Milada KARÁSKOVÁ
Emilie SLABOTÍNSKÁ
Josef ŠIMÁK

85 let oslaví

Zuzana ROŠTLAPILOVÁ
František HÁJEK

94 let oslaví

Jiřina KUNCOVÁ

98 let oslaví

Marie VAŠKOVÁ

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

SŇATEK UZAVŘELI
Častolovice
Tereza ALEŠOVÁ a Antonín TŘÍSKA
Kostelec nad Orlicí
Irena HAŇÁČKOVÁ a Petr BARTOŠ
Mirka KLÍMOVÁ a Bohuslav KLÍČ
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

JUBILEJNÍ SVATBY

GRATULACE
Dne 17. února oslaví své krásné
85. narozeniny naše maminka,
babička a prababička
paní Zuzana ROŠTLAPILOVÁ.
Do dalších let jí přejeme hodně
zdraví a životního optimismu.
Děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Scházíš nám,
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 11. února 2013 vzpomeneme nedožitých
80. narozenin
pana Jaroslava MORAVCE.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká …
Dne 19. února uplyne jeden smutný rok,
kdy zemřela manželka, maminka,
snacha, babička
paní Jaroslava PÁPAYOVÁ.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami.

50 let – zlatá svatba
Hana a Josef PAVLÍKOVI
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

NAŠICH ŘAD ODEŠLI
František HAMŠÍK
Eveline PLOTKOVÁ
Jaroslav MUSIL
Jana DYNTAROVÁ
Hana MAZUROVÁ
Marie CHMELÍKOVÁ
Dáša ŠEBKOVÁ
Helena KOLEČKOVÁ
Přemysl JELÍNEK
Miroslav BEČIČKA
Alena BUCHTELOVÁ
Blažena MORAVCOVÁ
Bohuslav RADA

*1922
*1933
*1928
*1933
*1932
*1926
*1937
*1949
*1932
*1948
*1937
*1929
*1957

„Kdo byl milován nikdy není zapomenut“
Dne 27. února 2013 uplyne 1 rok, kdy nás
navždy opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav MRÁZ
Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte
s námi.
Erika, Verunka a Andrejka

Dne 7. února uplynou 3 smutné roky
kdy odešel
pan Oldřich MYŠÁK.
Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte
s námi.
Zarmoucená rodina

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.
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Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli
naposledy rozloučit
s panem Miroslavem BEČIČKOU.
Děkujeme za slova útěchy, za projevy
soustrasti vyjádřené v kondolencích
a za květinové dary.
Zarmoucená rodina

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SK RABŠTEJN
TELEFON: 494 321 588
klimesova@skrabstejn.cz; http://www.skrabstejn.cz.
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
01. 02. /pátek/
20:00 hodin

10. REPREZENTAČNÍ PLES KOSTELECKA

01. 03. /pátek/

ZÁPIS DO KURZU
SPOLEČENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ
Pro mládež (na podzim 2013).
02. 03. /sobota/

PLES ZAHRÁDKÁŘI

Prodejní akce na Rabštejně:
11. 02.
12. 02.
13. 02.

Výkup zlata a stříbra
Zepter – předváděcí a prodejní akce
Prodej – Second hand z Anglie – firma Marta

Pravidelné akce na Rabštejně:

02. 02. /sobota/
15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
15:00 hodin
SPORT-CLUB-SENIOR
Tématická výstava k 15. výročí založení S-C-S bude k vidění v kavárně SK Rabštejn.
03. 02. /neděle/
17:00 hodin

27. 02. /středa/
VELRYBA LÍZINKA
08:15 hodin a 10.00 hodin
Divadlo pro školy, školky a rodiče s dětmi. Krásné a výpravné představení doplňují písničky Marka Ebena.

NEDĚLNÍ ZUMBA S KAROLÍNOU

Kurzy Street Dance: Po a Čt, 16:00 hodin, 17:00 hodin,
(Po v 18:00 hodin – 1x týdně pro dospělé!)
Nedělní ZUMBA s Karolínou od 17:00 hodin
PILATES:
Čt 18:00 hodin, 19:00 hodin
Divadelní sezóna 2013:

08. 02. /pátek/
NOVÉ OBJEVY PYRAMID V BOSNĚ
18:00 hodin
Zajímavá přednáška a beseda - digishow p. JiříhoVoňky o nových
objevech v Bosně. Je současný názor na starověkou historii špatný?
Budeme přepisovat dějiny o vývoji člověka, civilizací i pyramid?
Přijďte se sami přesvědčit. Vstupné 50 Kč (děti a důchodci sleva).

19. 02. 2013
Láska a párečky
komedie - divadlo Sophia Art
06. 03. 2013
Manon Lescaut
klasické dílo – divadlo Anfas Praha (+ představení pro SŠ)
12. 04. 2013
Tři mušketýři
hudební komedie – divadlo Litvínov (+ představení pro ZŠ a SŠ)

10. 02. /neděle/
DĚTSKÝ KARNEVAL
14:00 hodin
Pořádá DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn

SK Rabštejn – předprodej vstupenek:

10. 02. /neděle/
17:00 hodin

NEDĚLNÍ ZUMBA S KAROLÍNOU

16. 02. /sobota/
4. PLES DPS KVÍTEK
20:00 hodin
Tentokrát na téma filmové melodie.

Pondělí
8-12
13-15 hodin
Úterý
8-12
13-17 hodin
Středa
8-12
13-17 hodin
Čtvrtek
8-12
13-15 hodin
Pátek
8-12 hodin
- dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
Další informace na http://www.skrabstejn.cz

CÍRKVE

17. 02. /neděle/
JAK VYCVIČIT DRAKA
15:00 hodin
Kino pro děti. Dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který
obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Tento dětský film měl 2 nominace na Oscara.
Vstupné 70,-

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
DĚKANSTVÍ KOSTELEC NAD ORLICÍ
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
PhDr. et Mgr. Jiří Pilz, děkan; ThLic. Czesław Dworak, kaplan

17. 02. /neděle/
17:00 hodin

Pravidelné bohoslužby (od listopadu do dubna):

NEDĚLNÍ ZUMBA S KAROLÍNOU

18. 02. /pondělí/
JÓGA
19:00 hodin
Přijďte spojit tělo a mysl do spokojeného celku. Úvodní seznamovací hodina zdarma. Kurz vede p. Čipčala.

Neděle
Út, Čt
St, So
Pá

19. 02. /úterý/
LÁSKA A PÁREČKY
19:30 hodin
Mistrovsky napsaná francouzská komedie odehrávající se na zahradní „party“. Hra Francie roku 2004, ve které se komickým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti. Hraje: S.
Postlerová, K. Janečková, J. Révai, E. Čekan, a další. Vstupné 190 Kč.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ,
SBOR KOSTELEC NAD ORLICÍ.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 9.45 v kostele J. A. Komenského.
Náboženství pro děti: Pá 14.30 hodin.
Tel.: 494 323 311; 739 702 567;
email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.

22. 02. /pátek/
EXPEDIČNÍ KAMERA
17:30 hodin
Filmový festival Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, přátelství, divoké přírodě, extrémních zážitcích a sportech.
24. 02. /neděle/
17:00 hodin

NEDĚLNÍ ZUMBA S KAROLÍNOU

9:30 hodin
17:00 hodin
8:00 hodin
18:00 hodin

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Farářka - administrátorka Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov n. Kn.
Bezručova 16, tel. 494 534 854 nebo 739 071 416,
e- mail: naina@seznam.cz
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Bohoslužby v únoru 2013: 03. a 17. 02. v 08:30 hodin
Biblická hodina: čtvrtek 21. 02. v 16:00 hodin v klubu seniorů
Další informace na vývěsce u sboru.
07. 02. /čtvrtek/ Příprava na Světový den modliteb
18:00 hodin
program z Francie ,téma:“ Byl jsem cizincem a přijali jste mne“
(informace o zemi a programu,písně) – na římskokatolické faře
(vede farářka Alena Naimanová).

OS CVRČEK  MATEŘSKÉ CENTRUM,
Příkopy 530, 1. patro, Kostelec nad Orlicí,
e-mail: cvrcek@cvrcek.org, www.cvrcek.org,
tel.: 774 321 111
Vás zve na doprovodné akce
06. 02. /středa/
TVOŘENÍ – VALENTINSKÉ DEKORACE
16:00 - 19:00 hodin
Jednoduché dekorace s valentinskou tématikou.

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 783, mob.: 605 912 616
E-mail: ddmkostelec@email.cz
01. 02. /pátek/
DOBRODRUŽSTVÍ NA SEVERNÍM PÓLU
09:00 - 12:00 hodin
Pololetní prázdniny s kamarády – dobrodružné hry na sněhu a se
sněhem. V případě nepříznivého počasí soutěže v DDM.
Poplatek 10,- Kč.
07. 02. /čtvrtek/
KERAMIKA
18:00 - 19:30 hodin TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Fascinuje Vás práce hrnčíře, kterému přímo pod rukama „roste“
hrneček nebo miska? Přijďte a vyzkoušejte svoji zručnost.
Poplatek 80,- Kč.
10. 02. /neděle/
DĚTSKÝ KARNEVAL
14:00 hodin
Dětské zábavné taneční odpoledne ve Sdruženém klubu Rabštejn plné her a soutěží. Součástí bude ocenění masek a tombola.
Vstupné: 20,- Kč dítě, 40,- Kč dospělý.
14. 02. /čtvrtek/
VALENTÝNSKÁ VAZBA
19:30 - 21:00 hodin
Vytvořte si vlastní valentýnskou vazbu! Lýkové srdce s vazbou růžových a červených živých květů. Nutné přihlásit se 3 dny předem.
Poplatek 50,- Kč + spotřebovaný materiál.
16. 02. /sobota/
KRUH
14:00 - 18:00 hodin
Přijďte si zažít různé formy kruhu (tradiční metody ne-hierarchické komunikace) a hravé aktivity na jeho vytváření, které jsou jeho
neoddělitelnou součástí. Po praktické části bude následovat výklad metodiky a prostor na odpovědi na Vaše dotazy. Facilitátoři:
Mgr. Filip Žitník a Mgr. Milena Fridmanová.
Poplatek 250,- Kč.
21. 02. /čtvrtek/
KERAMIKA S JARNÍ TÉMATIKOU
18:00 – 19:30 hodin
Drobné okrasné předměty, závěsné plastiky, misky a další náměty
dle vlastní fantazie. Vše s nádechem jara, protože Velikonoce se
nezadržitelně blíží.
Poplatek 80,- Kč.
28. 02. /čtvrtek/
PODLOŽKA ZDOBENÁ SUCHOU VAZBOU
19:30 - 21:00 hodin
Tvoříme dekorativní podložku vázanou z klacíků zdobenou aranžmá ze sušiny. Nutné přihlásit se 3 dny předem. Možnost použít
i vlastní materiál.
Poplatek 50 Kč + spotřebovaný materiál.
Zajímá Vás naše činnost? Navštivte webové stránky www.ddmkostelec.cz a dozvíte se více. Sledujte naši nabídku akcí a kroužků
na druhé pololetí také na facebooku.
Podrobnější informace o všech akcích v DDM nebo
na www.ddmkostelec.cz
SK KLACKAŘI VÁS ZVE
NA TRADIČNÍ

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
NEDĚLE 17. 03. 2013 OD 14:00
SOKOLOVNA KOSTELEC NAD ORLICÍ
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OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM

08. 02. /pátek/
ZDRAVÝ POHYB
9:00 – 11:00 hodin
Seminář s besedou z cyklu Zdravotní gramotnost, kterou pořádá
naše MC s Unií Mateřských Center. Seminář povede Mgr. Jolana
Keprtová z Poradny zdraví v Šumperku. Na seminář můžete přijít
sami, ale i s dětmi, během semináře si mohou děti hrát v naší herně.
13. 02. /středa/
ZOUBKY
10:00 hodin
Dentální hygienistka nás seznámí, jak a proč si mají malé děti čistit
zoubky zábavnou formou.
13. 02. /středa/
TVOŘENÍ – VALENTINSKÁ PŘÁNÍČKA
16:00 – 19:00 hodin
Pokračování v tvorbě valentýnek.
20. 02. /středa/
JAK PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI DORT
16:30 hodin
Společně s dětmi si zahrajeme na divadlo a zahrajeme si s maňásky pohádku na motivy Josefa Čapka.
22. 02. /pátek/
ZDRAVÁ VÝŽIVA
09:00 – 11:00 hodin
4. seminář s besedou z cyklu Zdravotní gramotnost, kterou pořádá
naše MC s Unií Mateřských Center. Seminář povede Mgr. Jolana Keprtová z Poradny zdraví v Šumperku. Na seminář můžete přijít sami
nebo i s dětmi, během semináře si mohou děti hrát v naší herně.
27. 02. /středa/
MAGNETKY
16:00 – 19:00 hodin
Výroba magnetek z keramiky a dalšími technikami.
Také zveme maminky s malými dětmi do naší herny, která je otevřena:
Pondělí + středa + čtvrtek: 9:00 -12:00 hodin.
Každý čtvrtek odpoledne
Masáže dětí a kojenců
Cvičení pro těhotné.
www.cvrcek.org, cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774-321-111,
OS Cvrček, Příkopy 530 (u Stadionu), Kostelec n.Orl.

TURISTIKA
Upozornění: Na dopravu po železnici lze uplatnit významnou slevu
při zakoupení společné jízdenky. Je potřeba přijít včas, aby se upřesnil počet zájemců. Už pro 3 důchodce je to výhodné.
09. 02. /sobota/
ZIMA KOLEM ORLICE
8:00 hodin
Sraz účastníků v 8:00 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí, odjezd v 8:15 hodin do Týniště nad Orlicí. Trasa pěšího výletu: Týniště
n. O., Albrechtice, Štěpánovsko, Petrovičky Týniště n. O. Návrat vlakem. Délka pěší trasy: 10 km. Vedoucí akce: Jana Culková
23. 02. /sobota/
ZIMNÍ KRAJINOU
8:30 hodin
K NOVÉ VODNÍ NÁDRŽI V KOZODRECH
Sraz účastníků v 8:30 hodin u zastávky ČD, Kostelci nad Orlicí.
Trasa pěšího výletu Kaplička, Slavětina, Forberk, Koryta, Kozodry,
nová vodní nádrž, Kozodry, Koryta, Kostelecká Lhota – hospoda
u Hubálků, Kostelec nad Orlicí. Délka pěší trasy: 10 km.
Vedoucí akce: František Krch.
08. 03. /sobota/
Z ÚJEZDA DO CHOCNĚ
Sraz účastníků, odjezd a trasa výletu bude upřesněna v březnovém zpravodaji Orlice a ve vývěsní skříňce klubu. Nenáročný pěší
výlet, vedoucí akce: Jana Culková.

PŘEDNÁŠKY - BESEDY
07. 02. /čtvrtek/
PŘEDNÁŠKA OBNOVENÍ ZNALOSTÍ
16:00 hodin
ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
SPCCH, o.s., ZO Kostelec nad Orlicí srdečně zve na přednášku
do Klubu důchodců Kostelec nad Orlicí. Přednášejícím bude pan
Josef Horák ml. Autoškola Kostelec nad Orlicí

PLESY

17. 03. /neděle/
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
14:00 hodin
SK Klackaři Vás zve na tradiční šibřinky do Sokolovny v Kostelci
nad Orlicí.
23. 03. /sobota/
XVI. SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ
09:00 – 12:00 hodin
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Již XVI. setkání sběratelů - skautů a foglarovců
z celé ČR se koná v Kostelci nad Orlicí tradičně
ve Sdruženém klubu Rabštejn v horním rohu
Palackého náměstí. Bližší informace na www.
junakkostelec.org. Všechny zájemce za středisko Junáka Kostelec nad Orlicí.

01. 02. /pátek/
10. REPREZENTAČNÍ PLES KOSTELECKA
Tradiční reprezentační ples Města Kostelec nad Orlicí ve Sdruženém klubu Rabštejn. Hraje hudební skupina Koplaho Band. Moderuje Valérie Zawadská, hostem večera Míša Dolinová. Předprodej
vstupenek v informačním centru Kostelec nad Orlicí.
16. 02. /sobota/
4. KVÍTKOVSKÝ PLES
20:00 hodin
Tercia volta, spolek pro podporu sborového
zpěvu, Vás zve na tradiční ples DPS Kvítek,
který se uskuteční v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. V tomto roce budeme tančit
na slavné filmové a seriálové melodie. Ples
začne vystoupením Kvítku, který jej zahájí oblíbenou písní – ústřední melodií filmu
„Růžový panter“. Můžete se těšit také na bohatou soutěž o ceny, dobré stylové občerstvení na stolech i mezi stoly, báječnou kapelu Strejci a řadu malých
i větších překvapení. Kapela potěší tanečníky jak klasickou hudbou, tak i modernou pro odvážné tanečníky. Těšíme se na setkání
na plese, kde se tradičně dobře tancuje a skvěle tráví jeden z večerů plesové sezóny.
Váš Kvítek
02. 03. /sobota/
46. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
20:00 hodin
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kostelci nad
Orlicí vás zve do Sdruženého klubu Rabštejn. K tanci a poslechu
bude hrát hudba SONG. Předtančení: mažoretky Kostelec nad Orlicí. Vstupné s místenkou 120 Kč.
Předprodej vstupenek: REAL TRADING, Zoubkova ul. 139,
Kostelec nad Orlicí. Předprodej od 28. 01. 2013, tel. 494 323 277.

REAL TRADING, spol. s r.o.
Nabízí:

Mánesova 1215, Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 733, 494 323 295,
e-mail: real.trading@tiscali.cz
Provozní doba: PO-PÁ 7-15:30

► Nemrznoucí kapaliny do autochladičů a ostřikovačů
Balení: od 1L do 1000 L, možnost stáčení do vlastních kanystrů
► Posypovou sůl - vhodná k zimní údržbě silnic, chodníků a parkovišť
Balení: 10kg, 25 kg, 50 kg, 1000 kg
► Tabletovou sůl - pro úpravu vody
► Sůl kamennou kusovou - krmná sůl pro lesní zvěř
► Krmný solný liz - krmivo pro hospodářská zvířata
► Chlorid vápenatý - velmi rychlé roztání sněhu, ledu a námrazy
účinný i při teplotách nižších jak -20 0C
Menší spotřeba, šetrnost k asfaltu a životnímu prostředí
Balení: 3 kg, 10 kg, 25 kg
www.real-trading.cz

PRODÁM BYT 2 + 1 V ČINŽOVNÍM DOMĚ
OV V KOSTELCI NAD ORLICÍ, U DOMU ZAHRÁDKA.
BYT SE NACHÁZÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA.
TELEFON: 604 301 457

CHCETE JIŽ OPRAVDU ZHUBNOUT,
TRÁPÍ VÁS ŽALUDEČNÍ POTÍŽE?
PŘIVEZEME VÁM ZDARMA CELODENNÍ STRAVU,
SE KTEROU BUDETE HUBNOUT SPRÁVNĚ A JEDNODUŠE.
VÍCE NA WWW.DIETAROZVOZ.CZ. MOBIL: 775 49 30 90
OD 9 DO 19 HOD. JÍTE A PŘITOM HUBNETE

15. 03. /pátek/
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
20:00 hodin
Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí – město Vás srdečně
zve na ples, který se koná v sále SK Rabštejn. K poslechu a tanci
hraje „Fantasy Music“ Solnice. Předprodej vstupenek bude probíhat od 18. února 2013 pondělí až pátek v době od 8 do 14 hodin,
vždy v hasičské zbrojnici- město.
29. 03. /pátek/
HASIČSKÝ BÁL
SDH Kostelecká Lhota Vás srdečně zve na „Hasičský bál“. Místo konání: Hostinec U Hubálků. K tanci a poslechu hraje: Fantasy Music.
Předprodej vstupenek: Informační centrum Kostelec nad Orlicí,
Hostinec u Hubálků, Hasičská zbrojnice Kostelecká Lhota ( Po – St).

JINÉ
20. 02. /středa/
INTUITIVNÍ DÍLNA KRESLENÍ
17:00 hodin
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí Vás zve na Dílnu intuitivního kreslení. Tvůrčí činnost může každému z nás pomoct pochopit, jací jsme, co hledáme, co nás trápí a jaká je naše přirozenost.
Intuitivní kreslení je jednou z možných cest, jak se potkat sám se
sebou. Budeme kreslit tužkou nebo pastelkami na papír, praktická
činnost bude proložena vyprávěním o duchovním životě v Amazonii a Himalájích.
Kurs pod vedením MgA. Martiny Novotné proběhne ve výtvarné
dílně Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí. V případě zájmu
budou setkání pravidelná jednou do měsíce. Těšíme se na Vaši
účast.
15

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ KRUPKOVA

A d v e n t n í d o poled n e s p oh ád k ou…
Vánoce si bez pohádek ani neumíme představit, a tak předškoláci
z MŠ Krupkova přijali pozvání žáků ze 7. a 8. tříd ZŠ Gutha -Jarkovského, kteří v rámci semináře ze společensko-vědních předmětů nastudovali divadelní pojetí velmi oblíbených a známých
pohádek. 13. prosince jsme navštívili školu na Palackého náměstí,
kde jsme zhlédli představení s názvem „ Mrazík „ a „ Království za
kačku“.
Obě pohádky v podání mladých herců byly velmi zdařilé a byly
odměněny velkým potleskem. Děkujeme za pozvání a těšíme se
na další představení.

Tabák, Orlický konzum, Česká spořitelna, Květinový ráj, cukrárna
Piccolo, cukrárna Turynkovi, Kniha p. Černá, Hruška, Textil – oděvy, Kožichy, Železářství Jahodovi, Voňavý svět a sklo – porcelán).
Zúčastnili jsme se také dvou krásných akcí a to 7. prosince Vánočního koncertu skupiny „Přejetá žába“ v OA TGM a 13. prosince pohádkového dopoledne v ZŠ Gutha – Jarkovského. Kromě besídek
pořádaných pro rodiče proběhl ve školce 12. prosince společný
Vánoční den, kdy se všechny třídy sešly, aby společně poseděly
u vánočního stromečku, zazpívaly si koledy a rozdaly si nadílku
dárečků. A než se nám děti rozutekly na vánoční prázdniny domů,
bylo pro ně připraveno v MŠ krásné divadelní představení „O princezně Julince a Vánoční hvězdě“.
Kolektiv MŠ

Bc. Lenka Šlapáková, MŠ Krupkova

V á n o č n í t v ořen í čk o v MŠ K r u p ko va
Koncem prosince provoněla naši mateřskou školu vůně Vánoc.
Rodiče s dětmi společně popustili uzdu své fantazie při vánočním
tvoření na jednotlivých třídách a vytvořili krásné výrobky z pomerančů a citrónů, jablkové svícny a dekorační vánoční stromky
z proutí. Společné chvíle jsme si osladili cukrovím, které přinesly
děti na ochutnávku z domova a dětským ovocným punčem, jenž
uvařili kamarádi ze třídy Skřítků.
Děti si za pomoci paní učitelek připravily pro své blízké malý dárek
v podobě vystoupení. Ve třídě Skřítků, Sluníček i Žabiček zazněly
vánoční písničky, děti tančily, hrály na hudební nástroje a ukázaly
všem, jak moc jsou šikovné.
Všichni jsme odcházeli domů v dobré náladě, s úsměvem ve tváři
a s přáním všeho nejlepšího do nového roku.
Za tým učitelek MŠ Krupkova
Raková Věra, Dis.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Info rmace k zápisu do 1 .tř ídy
dne 6 . úno ra 2 0 1 3

MŠ MÁNESOVA

V á n o č n í č a s v MŠ Mán es ov a
Celý prosinec jsme se s dětmi ve školce věnovali přípravám na Vánoce. Jednotlivé třídy nacvičovaly programy na Vánoční besídky
pro rodiče, peklo se a zdobilo cukroví, vyráběly se dárečky a přáníčka. 4. Prosince jsme společně oslavili svátek mučednice Sv.
Barbory a o den později k nám do MŠ zavítal Mikuláš a andělé.
Touto cestou děkujeme za sponzorské dary k zajištění Mikulášské
nadílky ADEVĚ s.r.o., ORLICKÉMU KONZUMU o.v.d. a FEDERAL –
MOGULU. V tento den také vyrazila jedna naše třída na „ Čertovský průvod “ městem. Moc děkujeme všem, kteří dětem přispěli
nějakou tou sladkou dobrůtkou (Elektra Janeček, Levné oděvy
Petra, Pomněnka, Second Hand, Generali, Drogerie, Hračky p. Bartoš – Hanousek, GE Money Bank, Komerční banka, ovoce – zelenina p. Machač, zlatnictví p. Svobodová, Lékárna Marie Horáková,
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Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec
nad Orlicí oznamuje rodičům předškoláků,
že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 6. února 2013 od 14.00 hodin
do 17.00 hodin na pracovišti Komenského.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2013.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou vyplněné dva tiskopisy:
1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
popř. předloží u zápisu rodný list dítěte.
Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní
docházku o rok odloženou.
2) Souhlas s evidováním osobních údajů.
Oba tiskopisy si lze předem stáhnout z webových stránek ZŠ nebo
vyzvednout v mateřské škole, popř. v kanceláři ZŠ.
Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje
na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách
ZŠ.
O odkladu školní docházky
rozhoduje podle §37 odst.1 školského zákona ředitel ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného
lékaře (neurologa, kardiologa, alergologa apod.,popř. dětského
lékaře). Obě doporučení musí být kladná.
Děti mladší
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013
do konce června 2014, může být přijato k plnění povinné školní

docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce
prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Tyto informace o zápisu se lze dočíst i na www.zskostelec.cz.
Důležité:
• Rodiče, kteří zapíší své dítě na jiné základní škole, oznámí toto
své rozhodnutí naší škole.
• V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daný termín dostavit
k zápisu, je nutné se předem omluvit a domluvit si termín náhradní. (tel. 494 323 442)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Úspě šné dě ti ze ško lní družin y
Před vánočními svátky se děti z 1. oddělení školní družiny zúčastnily soutěže, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže zde v Kostelci
nad Orlicí. Úkolem bylo vyrobit co nejkrásnější, nejzajímavější a
nejoriginálnější vánoční ozdobu. Soutěžili jsme v kategorii 6 – 9
let.
Obrovským překvapením bylo, že na 1. místě se umístila Kateřina
Charvátová, na 2. místě Tereza Vymětalová a na 3. místě Šimon
Ptáček.
Blahopřeji a mám obrovskou radost, že výherci jsou z mého oddělení.
A. Linková, ŠD Erbenova.

ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí

Informace o zápisu se lze dočíst i na www.zskostelec.cz.

Di va d l o n a z ák lad n í šk ole
Dne 12. 12. 2012 jsme navštívili divadlo Archa v Praze v doprovodu paní učitelky Jany Novákové a Soni Luňáčkové. Když jsme
došli do divadla, přivítal nás pan ředitel Ondřej Hrab a paní režisérka Jana Svobodová. Dokonce jsme dostali malé občerstvení v divadelním baru a pan ředitel nás provedl celým divadlem.
Ukázal nám, jak všechno funguje včetně divadelní techniky
a nahrávacího studia. Jeviště je řešeno tak, že během krátké
chvíle se dá přebudovat na různé scény, které slouží i pro konání
koncertů. V divadle byla také premiéra divadelní hry Václava Havla „ Odcházení“. Po prohlídce jsme konečně usedli do malého
sálku a spolu s dětmi z pražské školy jsme zhlédli představení
„Sólo pro Lu.“ Paní Lu je Číňanka, která žije v ČR již 15 let, takže
mluvila plynule česky, ale některé části jsme slyšeli i v čínštině.
Slovům jsme sice nerozuměli, ale díky skvělému hereckému výkonu herečky jsme pochopili jejich obsah. Byla jsem na mnoha
představeních, ale tohle bylo pro mě velmi zvláštní, protože to
bylo divadlo pro jednoho herce. Lu nás seznámila nejen se svým
životním příběhem, ale i se životem v Číně. Divadlo se mi velmi
líbilo a řekla bych, že i ostatním.

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
POKUD JSTE DOPOSUD NEVYUŽILI NABÍDKU KROUŽKŮ DDM,
NYNÍ MÁTE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE A KROUŽKY
NAVŠTĚVOVAT OD DRUHÉHO POLOLETÍ
Informace a přihlášky na telefonu, e-mailu nebo přímo v DDM.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY V DDM
II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

Z p o h á d k y d o p oh ád k y
Den po návštěvě profesionálního divadla jsme sehráli dvě pohádky pro děti z MŠ, pro mladší spolužáky a pro rodiče. Jako amatéři
jsme měli trému, ale myslím, že jsme se všichni snažili ostatní pobavit a vydat ze sebe to nejlepší. Pohádky jsme připravili v rámci
semináře společenských předmětů, žáci sedmých tříd si připravili
pohádku Mrazíka žáci osmých tříd sehráli svoji vlastní pohádku
Království za kačku.
Naše snažení bylo odměněno potleskem a my jsme měli dobrý pocit z povedené práce.
Kamila Bárnetová, 7.B

Pondělí
14:00-15:00
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
Úterý
10:00-11:00
10:00-11:00
15:00-16:00
15:00-17:00
15:30-16.30
16:00-17:00
16:00-17:00
16:30-17:30
17:00-18:00
17:00-18:00

Svět her - Drahomíra Paulusová
Myslivost - Stanislav Žid
Hudební čarování - Martina Adamcová
Kresba PMH - Iva Vejnarová
Šikulkové - Zuzana Hanousková

200,350,350,350,350,-

AJ na mateřské dovolené - Ing. Lucie Syrová 350,Klub maminek - Mgr. Petra Hladká
20,-/klub
Keramika pro MŠ a ZŠ - Drahomíra Paulusová 600,Železniční modeláři - Petr Urban
350,Fotografování - Ing. Milan Zářecký
650,Němčina pro ZŠ, SŠ - Martina Bašová
350,Dramaťák I - Michaela Rykrová
300,Módní návrhářství - Bc. Jitka Krčmářová
300,Dramaťák II - Michaela Rykrová
300,Německá konverzace pro mládež a dospělé
- Martina Bašová
350,-

Středa
14:30-15:30 Kutil Ferda - Petr Kotlář, Drahomíra Paulusová 400,17

14:30-16:00
15:30-16:30
15:30-16:30
16:00-17:00
17:00-18:00
Čtvrtek
14:00-15:30
15:30-17:00
16:00-20:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:30
16:30-18:30
17:30-19:00
17:00-18:00
18:00-19:30
18:00-19:30
19:30-21:00

Šachy I - Ing. Jaroslav Labík
Zvířátka II - Drahomíra Paulusová
Žurnalistika - Jan Dušek
AJ 1. - 3. třída - Ing. Lucie Syrová
AJ konverzace - Ing. Lucie Syrová

300,300,300,350,350,-

Správňačky - Drahomíra Paulusová
Keramika - Drahomíra Paulusová
Šachový klub - Ing. Jaroslav Labík
Výtvarný ateliér - Mgr. Renáta Dvořáková
Zvířátka I - pro předškoláky
- Kristýna Henebergová
Kytara bez not - Ivana Minaříková
Dračí doupě - Bc. Martin Němec
Klub kytary - Ivana Minaříková
Paličkování - Bc. Daniela Mrázová
Klub kreativity
- Drahomíra Paulusová 1x za 14 dní
Klub keramiky
- Drahomíra Paulusová 1x za 14 dní
Klub aranžování
- Zuzana Hanousková 1x za 14 dní

450,600,300,490,300,350,350,50,-/klub
50,-/klub
50,-/klub
80,-/klub
50,-/klub

SPORTOVNÍ KROUŽKY V TĚLOCVIČNÁCH
II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
Pondělí
15:00-17:00
15:45-16:45
16:45-17:45
17:00-18:00
Úterý
14:30-15:30
14:30-15:30
14:30-15:30
15:30-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:30
19:00-20:00
Středa
15:30-16:30
15:30-16:30
16:30-17:30
Čtvrtek
15:30-17:00
15:40-16:40
16:40-17:40
16:00-17:00
17:00-18:00
Pátek
17:00-18:00

Plavání
- Markéta Kašková (Bazén RK) 1x za 14 dní
Horolezectví I pro 1. - 3. ročník ZŠ
- Mgr. Miroslav Sejkova (OA)
Horolezectví II pro 3. - 5. ročník ZŠ
- Mgr. Mir. Sejkora, Mgr. Petra Hladká (OA)
Hasičský kroužek
- Jaroslav Otčenášek (Has. zbrojnice)

950,450,450,300,-

Dancing people ve stylu zumby pro ZŠ
Pavla a Šárka Kameníkovy (ZŠ Na Lávkách)
350,Badminton – David Teimer (Chlaďárna)
450,Stolní tenis – Eva Ptačovská, DiS. (F- klub)
450,Judo – Štefan Trebatický (Pobytové středisko) 400,Míčové hry II
pro 2. a 3. ročník ZŠ- Pavla Dušková (OA)
400,Cvičení rodiče s dětmi 3-6 let
- Mgr. Petra Hladká (OA)
350,Taneční kroužek II
- Karolína Malíková (ZŠ Na Láv.)
400,Taneční kroužek III
- Karolína Malíková (ZŠ Na Láv.)
400,Taneční kroužek I
- Karolína Malíková (Sokolovna)
Cvičení rodiče s dětmi 1-3 roky:
Mgr. P. Hladká (OA)
Orientační běh
- Ing. V. Hladký, Mgr. P. Hladká (OA)

350,400,-

400,-

NABÍDKA NOVĚ OTEVŘENÝCH KROUŽKŮ
BADMINTON pro žáky od 5. třídy /úterý 14:30 -15:30 hodin /
Pro zájemce o sport a soutěžení. Úplata 450,- Kč.
Vedoucí kroužku: David Teimer
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NĚMECKÁ KONVERZACE pro mládež a dospělé /úterý 17:00 18:00 hodin/
Zdokonalení znalostí a možnost lépe se dorozumět v německém
jazyce. Úplata 350 Kč. Vedoucí kroužku: Martina Bašová
KERAMIKA PRO DĚTI /úterý 15:00 – 16:00 hodin/
Kreativní tvoření z keramické hlíny pro děti z MŠ a jejich rodiče,
pro žáky z 1. a 2. tř. ZŠ. Úplata za kroužek 600 Kč nebo 50 Kč/hod.
Vedoucí kroužku: Drahomíra Paulusová
Zajímá Vás naše činnost?
Navštivte webové stránky www.ddmkostelec.cz a dozvíte se více.
Sledujte naši nabídku akcí a kroužků na druhé pololetí také na facebooku.
POZVÁNKA NA AKCI
Přijď si zažít Kruh!
DDM Kostelec nad Orlicí 16. 02.
/sobota/ 14:00 – 18:00 hodin
Kruh je tradiční metoda ne-hierarchické komunikace, kterou
lze využít na budování společenství, podporu skupinové komunikace nebo řešení krizí a konfliktů a to např. ve školách,
kroužcích či ve firmách. Vytváří bezpečný prostor pro skutečné
setkání s druhými, ale i se sebou samým.
Přijďte si zažít různé formy kruhu a hravé aktivity na jeho vytváření, které jsou jeho neoddělitelnou součástí. Po praktické části
bude následovat výklad metodiky a dost času bude i na Vaše
dotazy.
Facilitátoři: Mgr. Filip Žitník a Mgr. Milena Fridmanová
Vstupné: 250 Kč

Ško la lyžo vání
Škola lyžování a snowboardingu kosteleckého DDM na sjezdovce
Šerlišský mlýn.

400,-

Judo – Štefan Trebatický (Pobytové středisko) 400,Softbal pro SŠ - Mgr. Miroslav Sejkora (OA) 400,Horolezectví III 5. - 9. ročník ZŠ
- Mgr. Miroslav Sejkora (OA)
450,Míčové hry I předškoláci a 1. ročník ZŠ
- Pavla Dušková (Sokolovna)
400,Dancing people ve stylu zumby pro předškoláky
Pavla a Šárka Kameníkovy (ZŠ Na Lávkách)
350,Míčové hry III 6. – 9. ročník ZŠ
- Pavla Dušková (OA)

NĚMČINA pro žáky od 5. třídy základní školy, pro střední školy
/úterý 16:00-17:00 hodin/
Pro začátečníky i mírně pokročilé s možností doučování. Úplata
350 Kč. Vedoucí kroužku: Martina Bašová

Zbyn ě k Ringe l vyhrál
Váno ční turnaj v Ko ste lci n.O.
V sobotu 26. prosince 2012 se v DDM Kostelec nad Orlicí opět
uskutečnil již 21. ročník Vánočního turnaje v rapid šachu, které se
zúčastnilo celkem 57 hráčů z Královéhradeckého a Pardubického
kraje. Turnaj byl velmi silně obsazen a dalo se očekávat, že bude
slibovat napínavé partie a boj až do posledního kola. Vyrovnanost
startovního pole jen potvrdilo očekávání, kdy po 7 kolech zvítězil
Zbyněk Ringel z Pandy Rychnov n. K. (6 bodů), jen těsně (o půl
bodu) následován druhým Tomášem Pokorným z Lanškrouna (5,5
bodů) a třetím FM Jaroslavem Mojžíšem z ŠK 2222 Polabiny (5,5
bodů).
V samotném turnaji byly zvlášť vyhlašovány i kategorie dětí. V kategorii H8 se nejlépe umístil Lukáš Drašnar z TJ Vrchoviny (2 body)
a na druhém místě skončil Filip Lukáš z DDM Kostelce n. O. (také
2 body). O kategorii výše H12 bojovalo celkem 8 dětí a nejlepší
z nich byl Vadim Kablukov z Ortex Hradec Králové (3 body), druhé
místo obsadil talentovaný hráč Pandy Rychnov n. K. Martin Buločkin (2,5 bodů - ročník 2002) a třetí byl Jan Trojtl z Hronova. V nejstarší kategorii dětí H14 se umístil na prvním místě Tomáš Ptáček

z Ortex Hradec Králové (5 bodů), druhý byl rychnovský hráč Daniel
Kožúšek (host Pandy Rychnov n. K. v II. lize dospělých) a člen ŠK
2222 Polabiny (4,5 bodů). Z Rychnovských hráčů se (mezi dospělými) dobře umístili Jan Macháň 6. místo z ŠK 2222 Polabiny (5
bodů), Daniel Kožúšek 11. místo z ŠK 2222 Polabiny (4,5 bodů), Jiří
Daniel 14. místo z Pandy Rychnov nad Kněžnou (4,5 bodů), Vítězslav Chmelař 24. místo z DDM Kostelec n. O. (4 body) a Petr Dostálek 25. místo z DDM Kostelec n. O. (4 body).
Zvláštní poděkování patří sponzorům turnaje, kteří se podíleli
na atraktivnosti turnaje. Ceny do turnaje věnovali VELO-Vítsport
(p. Chmelař), D-CREDIT (p. Dušek), KOŽETEX (pí. Kubrtová), Petr
Dostálek - truhlářská zakázková výroba (intarzovaná šachovnice). Osobní poděkování patří DDM Kostelec n. O. Petře a Viktorovi Hladkým, kteří nás vstřícně uvítali, postarali se o vynikající
občerstvení (minutky) i fotoreportáž, která je ke zhlédnutí
na www.panda-rk.cz.

nad Orlicí. Jako obvykle ples začal slavnostním nástupem a šerpováním budoucích maturantů, kterým zadní část šerpy zdobil
nápis Ave Já. Po originálním nástupu ve ztemnělém sále s loučemi všechny přihlížející nadchla úvodní část tanečního vystoupení
maturantů – bylo to sólo pro šest chlapců v černém s bílými vázankami a šlemi, k nimž se později připojila děvčata v nádherných
róbách.
Ples byl zpestřen předtančením s ukázkou latinskoamerických
tanců a předpůlnočním vystoupením tři bubeníků, kteří probudili
skrytý temperament nejenom v přítomných maturantech.
K tanci až do dvou hodin do rána velmi příjemně hrála kapela J.K.
Band pod vedením Jiřího Kárníka. Věřme, že maturantům poctivě
„zašlapané“ šerpy přinesou v nejvýznamnějším roce jejich dosavadního života hodně štěstí.
OA TGM

ZUŠ F. I. TŮMY

D ět i k o s t e l e c k é ZUŠ
v p ř e d v á n oč ní Pr az e
V sobotu 15. 12. 2012 jsme vyjeli se šedesáti dětmi do předvánoční Prahy. Před vstupem do nejvýznamnější české památky - areálu Pražského hradu jsme měli štěstí, protože jsme viděli střídání
Hradní stráže. Po té jsme si prohlédli Katedrálu svatého Víta, která
je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Poté jsme se
přesunuli do stálé expozice Příběh Pražského hradu. Tato výstava
upoutala děti svým zábavným pojetím, mohly si ovládat expozici
dotykem na obrazovkách. Velmi obohacující bylo vidět Vladislavský sál, kde se dodnes konají volby prezidenta republiky a slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky.
Naším cílem nebyla pouze prohlídka významných památek v Praze, ale i vánoční koncert souboru Chorea Bohemica v Míčovně v
Královské zahradě. Celý koncert byl velmi pestrý a dětem se rozzářily oči, když si mohly chytnout preclíky od Mikuláše, když si mohly zacinkat na svoje zvonečky, když si mohly společně zazpívat
známé vánoční koledy a když je obdaroval anděl malými dárečky.
Nezapomenutelným zážitkem pro všechny jistě byla večerně osvícená Katedrála sv. Víta, která měla svoje hluboké kouzlo. Věříme,
že dětem tyto zážitky zůstanou dlouho nejen v jejich myslích, ale
i v jejich srdcích.
J.I., ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Pře je tá žába
S Přejetou žábou a čerty nejsou žerty – mikulášský koncert na kostelecké Obchodní akademii
Dne 07. 12. 2012 uspořádali studenti Obchodní akademie T. G.
Masaryka v Kostelci nad Orlicí mikulášský koncert studentsko-učitelské kapely Přejetá žába. V průběhu dopoledne se v tělocvičně
školy konala celkem tři vystoupení, jejichž součástí byly nejen
skladby a písně v provedení kapely, ale také hry a soutěže pro diváky.
Na prvním představení od 9 hodin bylo v publiku 120 dětí z Mateřské školy Mánesova. V průběhu koncertu byly děti obdarovány
cukrátky, která jim rozzářila očička.
Druhý koncert, který začínal v 10 hodin, navštívily děti ze Základní
školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou Na Láni a o tělocvičnu se dělily se žáky druhého a třetího ročníku oborů obchodní akademie, ekonomického lycea a informačních technologií.
Koncert zhlédli také bývalí zaměstnanci naší školy a Městský úřad
Kostelec nad Orlicí zastupovala paní Šárka Slezáková. Přejetá žába
předala dětem ze Základní školy Na Láni 3000 korun vybraných
mezi studenty Obchodní akademie a dalšími návštěvníky během
předcházejícího koncertu kapely. Peníze budou použity na připravované sportovní klání s partnerskou školou z Anglie v Deštném
v Orlických horách, které zprostředkují a zorganizují žáci prvního
ročníku OA se svými vyučujícími.
Na třetím koncertu jsme uvítali zástupce ze Základní školy Gutha
Jarkovského Na Skále a studenty 1. a 4. ročníku OA. Přejetá Žába
předvedla v originálním podání několik světových hitů, např. Jingle bells, Last Christmas nebo Půlnoční, doplněných obrazovou
prezentací Zuzky Dvořákové ze 3.C.
Už teď se těšíme na další koncert.
Žáci a učitelé OA TGM Kostelec nad Orlicí

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Mat u r i t n í p l es
ob c h o d n í a k ad em i e
Plesovou sezónu v solnickém kulturním domě letos zahájil maturitní ples třídy 4.B Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci
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VOŠ, SOŠ A SOU

Stu d e n t i o b or u Ag r op od n i k án í
ze SŠZE v Kostelci n. Orl. stříhali ovce
Nový kalendářní rok 2013 začal pro žáky třídy 3. A, kteří studují
maturitní obor Agropodnikání, praxí u ovcí na farmě „ Poplužní
dvůr“ v Helvíkovicích. Cílem akce bylo seznámit studenty s praktickým získáváním vlny při stříhání ovcí. Vedoucí chovu pan Šalomoun také absolvoval zemědělskou školu v Kostelci nad Orlicí a je
proto vůči nám velice vstřícný a ochotný. Naši třeťáci tedy měli
možnost získat praktické dovednosti týkající se chovu ovcí.
Žáci během stříhání pomáhali při nahánění a manipulaci se zvířaty, získávali další zkušenosti v tomto specifickém oboru.
Vlastní stříhání ovcí prováděl další z absolventů kostelecké „zemědělky“ – pan Neugebauer, jenž je jedním z nejlepších střihačů
ovcí v České republice. Získával zkušenosti na soutěžích, dokonce i v Austrálii, v zemi, která se pyšní nejvýznamnějším chovem
ovcí a je také vývozcem největšího množství té nejkvalitnější vlny
na světě.
Manipulace s jednotlivými zvířaty masného plemene Suffolk, které na farmě chovají, není vůbec jednoduchá. Zvířata se vyberou,
vyčlení ze stáda, uchopí se a posadí – a pak už záleží jen na šikovnosti a fortelu střihače, za jak dlouho je ovce bez vlny. Ostříhání
jedné ovce panu Neugebauerovi trvalo v průměru 4 minuty.
Studenti měli možnost si sami tuto fyzicky velmi náročnou práci
vyzkoušet. V průběhu praxe se podařilo ostříhat asi 200 kusů. Odpoledne se žáci vraceli do školy plni dojmů a určitě si tento zážitek
budou dlouho pamatovat.
Jedná se o velice vhodný doplněk z hlediska praktické výuky.
Studenti na pracovišti v Helvíkovicích totiž vykonávají také individuální týdenní praxe, a to v období bahnění ovcí. Zároveň pečují
o narozená jehňata.

Novinkou, kterou škola pro příští školní rok přichystala, jsou dvě
specializace. V oboru Ekologie a životní prostředí se jedná o tzv.
přírodovědně lycejní specializaci. Ta má žáky připravovat na vysokoškolské studium přírodovědného směru (např. veterinárního
lékařství, biologie, biochemie, genetiky atd.). Obor Agropodnikání
bude rozšířen o specializaci nazvanou Agroturistika a ekoagroturistika, určenou pro zájemce o práci v široké sféře služeb na venkově, hlavně v cestovním a turistickém ruchu (včetně ubytovacích
a stravovacích služeb). Škola také od školního roku 2012/2013
rozšířila výuku cizích jazyků. Žáci maturitních oborů mají kromě
angličtiny v rozvrhu ještě druhý cizí jazyk – mohou si vybrat mezi
ruštinou nebo němčinou. Rozšiřuje se také nabídka zahraničních
studentských praxí.
Chloubou vzdělávacího zařízení jsou tři přírodovědné laboratoře,
botanická zahrada a kynologický areál. Návštěvou tohoto areálu
prohlídka školy pro každou skupinu končila. Probíhaly tady ukázky výcviku psů. Čtyřhodinová „směna“ v zimním počasí byla pro
studenty opravdu náročná. Ti však věděli, že tu nejsou zbytečně.
Návštěvníci školy se totiž po celou dobu prohlídky nejvíce těšili
právě na naše kynology a jejich čtyřnohé svěřence.
O činnosti naší školy (ta od září 2012 nese nový název) veřejnost
informujeme na neustále aktualizovaných webových stránkách –
www.szeskostelec.cz.
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

Ing. Josef Hájek, učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

ZE SPOLKŮ
SPORT – CLUB – SENIOR

Da l š í d e n o t e vř en ý c h d v eř í
na SŠZE a SOU CHKT v Kostelci n. Orl.
V pátek dne 11. ledna se dveře Střední zemědělské a ekologické
školy a středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí opět otevřely veřejnosti. Byly k tomu
hned dva důvody. Ten první měl význam hlavně pro obyvatele
města – ve škole fungovala volební místnost a během pátečního
odpoledne začalo první kolo prezidentských voleb.
Školu jsme navíc v poledne otevřeli také pro návštěvníky, kteří
projevili zájem o studijní a učňovské obory, které se zde vyučují.
Proběhl totiž den otevřených dveří, v tomto školním roce v pořadí
druhý (první se konal 01. 12. 2012).
Návštěvníci procházeli ve čtvrthodinových intervalech pod vedením zdejších pracovníků rozsáhlým areálem, přičemž na jednotlivých „stanovištích“ čekali další učitelé, jenž hosty stručně
informovali o možnostech studia a o výhodách, které souvisí
s jednotlivými obory (např. bezplatné získání řidičských průkazů
v oboru Agropodnikání, finanční podpora pro žáky technických
učebních oborů atd.).
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Vše m našim čle nů m a přízniv c ům
na v ě do mi
V letošním roce vzpomene 15. výročí vzniku SPORT – CLUB - SENIORů v Kostelci nad Orlicí. Pro své členy pořádáme výroční schůzi
se sportovním a kulturním programem, sportovním zápolením,
tombolou a občerstvením, která se koná v sobotu 2. února 2013
v sále SK Rabštejn ve 14 hodin. V kavárně SK Rabštejn můžete
od 02. do 15. února 2013 zhlédnout výstavku k 15. výročí vzniku
našeho S-C-S.
Za výbor S-C-S Jindřich Falta a Jana Hartmanová

MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK

C o se v mládí ne naučíš,
ve stáří si tě najde
Školy připravují děti na budoucnost, ale dospělí už do školy nechodí. Přitom není pochyb, že se potřebují naučit mnohému novému. Do našich životů vstupují nové výzvy (informační technologie,

komunikace v cizích jazycích) ale také nové problémy. Mezi ty
nejpalčivější patří správa osobního bohatství, nehmotného (např.
zdraví) i hmotného (majetek a peníze). Ze statistik civilizačních
onemocnění vyplývá, že zdravotní gramotnost naší dospělé populace není dostatečně vysoká.
Naše mateřské centrum se rozhodlo vstoupit do projektu Gramotnost.CZ a vytvořit Centrum učení pro dospělé. Nabízíme kurzy,
které vycházejí z odborně garantovaných metodik používaných
ve školách. Program Zdravá abeceda upravila skupina odborníků
tak, aby se i dospělí mohli vhodnou formou seznámit s nejdůležitějšími tématy z oblasti podpory tělesného zdraví.
Lektoři jsou odborníci s dlouholetou zkušeností a účastníci mohou využít i další možnosti vzdělávání portálu Gramotnost.cz.
Naše centrum nabízí následující témata v uvedených termínech:
08. 02. 2013 - Zdravý pohyb
22. 02. 2013 - Zdravá výživa
08. 03. 2013 - Vnitřní pohoda
22. 03. 2013 - Zdravé prostředí
05. 04. 2013 - Spolutvorba zdravého prostoru
Díky tomu, že projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR můžeme tyto kurzy nabídnout všem zájemcům
v produktivním věku zcela bezplatně.

Odkazy
Gramotnost.cz : portál s nabídkou vzdělávání ve finanční a zdravotní gramotnosti
Projektoví partneři
www.Aisis.cz : web občanského sdružení AISIS
Uniecenter.cz: web Unie center
pro rodinu a komunitu
RozumimePenezum.cz: vzdělávací portál
pro finanční gramotnost
ZdravaAbeceda.cz : vzdělávací portál pro správnou životosprávu
dětí
Infoboxy:
V rámci seminářů Finanční gramotnosti je připravena tato nabídka
témat:
• Hospodaření domácností
• Spoření a investování
• Rozumné zadlužování a prevence předlužování
• Ochrana spotřebitele
• Smlouvy - právní základ
• Pojištění
Inspirováno programem Rozumíme penězům
www.RozumimePenezum.cz
Kurz Zdravotní gramotnosti obsahuje témata
1. Zdravotní rizika dnešní populace…
aneb O čem se mluví a o čem se ani nemluví
2. Životní styl, jeho složky a determinanty … aneb
Co brát v potaz a co si už tolik nebrat
3. Zdravý pohyb … aneb Málo je málo, moc je někdy příliš
4. Zdravá výživa … aneb Dodržovat základní principy,
nepanikařit a pochutnat si
5. Vnitřní pohoda … aneb Jaké si to uděláme,
takové to máme
6. Zdravé prostředí … aneb Nakažlivé mohou být i návyky
7. Spolutvorba zdravého prostoru …
aneb Pokud chcete změnu, řekněte si o ni!
Inspirováno programem Zdravá abeceda

www.ZdravaAbeceda.cz
Zkrácená verze
1. Zdravotní rizika dnešní populace
2. Životní styl, jeho složky a determinanty
3. Zdravý pohyb
4. Zdravá výživa
5. Vnitřní pohoda
6. Zdravé prostředí
7. Spolutvorba zdravého prostoru …
Grafiku dodá Lenka Drncová, lenka.drncova@gmail.com,
724260274

ČHAVENGRE JILO O.S.

Ohlé dnutí a zho dno ce ní aktivi t
minulé ho ro ku s ro mskými dě t m i
Jak čtenáři a občané města Kostelce nad Orlicí vědí, bylo již dříve
založeno p. P. Haluškovou ve spolupráci města a Městského úřadu
v Kostelci nad Orlicí o.s. Čhavengre Jilo.
Děti se původně setkávaly za účelem zábavy, karnevalu, čarodějnic atd. A právě vloni vznikla myšlenka založit v rámci tohoto hnutí kroužek, kde se budou děti nejen setkávat, ale také doučovat.
Prostory poskytla ZŠ Gutha – Jarkovského, přihlásilo se 10 dětí –
od předškolního věku do 5. třídy. Pedagogické činnosti se ujala
Mgr. Jana Nováková. Během prázdnin probíhala příprava do školy
a různé zájmové činnosti.
Od září se tyto děti pravidelně setkávají každou středu 2 hodiny
odpoledne a probíhá doučování- čtení, matematika, pokud mají,
tak si vypracují domácí úkoly, důraz se dbá na čtení, komunikaci,
neboť většina dětí špatně mluví. Zůstane čas na hry, zpěv, čtení
pohádek, výtvarné činnosti. Děti si navykly na pravidelnost, několik se jich více rozmluvilo, vznikla nová přátelství, navzájem si
i pomáhají.
V prosinci jsme nacvičili besídku pro rodiče, kde děti zpívaly, recitovaly a tancovaly za přítomností rodičů a obdržely dárkové balíčky.
19. 12. 2012 jsme také spolu s ostatními dětmi naší školy navštívili
v Praze divadlo ARCHA. Toto se uskutečnilo na pozvání. Občané
vědí, že zde od října herci tohoto divadla nacvičují program v rámci projektu Země zaslíbená s dětmi, které jsou muzikální nebo mají
chuť si zahrát divadlo. A právě byla oslovena i skupina romských
dětí a tanečník, herec, hudební skladatel Jan Burian ml. se toho
ujal spolu s ostatními a romské děti ho velmi zaujaly. Spolupráce
pokračuje a nyní v únoru se bude prohlubovat. Také od března se
bude nacvičovat další představení, do kterého budou právě zapojeny všechny děti a budou nejen hrát v Kostelci na Rabštejně
a na půdě školy, ale také v Praze v divadle Archa pro pražské publikum.
Paní Halušková se pravidelně schůzek zúčastňuje, velmi pomáhá,
zajišťuje docházku dětí. Pomáhá jí také paní Lacková. Obě se také
zúčastnily návštěvy divadla.
Zatím tedy vzájemná spolupráce funguje a první krůčky jsou vidět, a jak říká paní Halušková, děti se těší i přes to, že vědí, že zde
je čekají i povinnosti.
Mgr. Jana Nováková

STØÍHÁNÍ
PSÙ
Jana

VANZLOVÁ
Pelclova 286
KOSTELEC NAD ORLICÍ | TEL.: 739 458 671
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ZE SPORTU
SKOBa

Sil v e s t r o v s k ý běh s e v y d ař i l
Jubilejní 25. ročník tradičního Silvestrovského běhu se konal dne
31. 12. 2012 v Kostelci nad Orlicí. Pořadateli byly TJ Sokol, SKOBa a DDM Kostelec nad Orlicí. Za ideálního počasí vyběhlo na trať
dlouhou cca 6 km rekordních 85 běžců ve třech kategoriích. Celkovou výsledkovou listinu a fotografie najdete na internetových
stránkách sbkos.webz.cz a ddmkostelec.cz. Děkujeme všem účastníkům a pořadatelům. Dík patří též městu Kostelec nad Orlicí za finanční příspěvek a věcné ceny.
Těšíme se na 26. ročník 31. 12. 2013.
Sportu zdar.

TBALL U8
Družstvo našich nejmladších hráčů do 8 let se zúčastnilo pravidelné Východočeské ligy a několika přátelských turnajů. Ve VčL si
vedlo znamenitě a celou soutěž s přehledem vyhrálo, když utrpělo
pouze jednu porážku a ve 14 utkáních dosáhlo impozantního skóre 218:97. I v přátelských turnajích se tomuto týmu dařilo. V Trutnově na halovém turnaji po těžkých bojích dokázali naši hráči také
zvítězit a završit tak svou úspěšnou sezonu. Trenéry družstva byli
Stanislav Fajgl a Alena Dohnalová.

Výsledky:
muži do 40 let – 35 závodníků
1. FRIŠ Jan
19.30 min.
Vítkovice
2. NECHVÍL Petr
19.49 min.
Choceň
3. ŘEHÁK Pavel
21.00 min.
Vamberk
18. Hladký Viktor 26.10 min., 23. Kolář Jan 27.38 min., 26. Minařík Václav 28.34 min., 32. Vejnar Vojtěch 36.05 min., 33. Křepinský
Matyáš 36.06 min., 34. Přibyl Štěpán 36.07 min. - všichni Kostelec
nad Orlicí
muži nad 40 let – 38 závodníků
1. VÍTEK Miroslav
20.42 min.
Ústí nad Orlicí
2. SIEGEL Josef
21.30 min.
Choceň
3. RAUTENKRANC Miroslav 22.02 min.
25. Hloušek Jaromír 31.16 min., 30. Kvasnička František 31.58 min.,
31. Sejkora Miroslav 32.29 min., 34. Kovář Sláva 36.24 min., 35. Sahula Jaroslav 37.21 min, 38. Svatoš Otakar 51.43 min. všichni Kostelec nad Orlicí
ženy - 12 závodnic
1. ŠKODOVÁ Petra
2. KUČEROVÁ Markéta
3. VÁVROVÁ Veronika
7. Dušková Pavla

24.52 min.
27.06 min.
27.30 min.
29.07 min.

Pardubice
Praha
Magnum
Kostelec nad Orlicí
MS

SK KLACKAŘI

O hlé d n u t í z a sez on ou 2012
V roce 2012 byla sportovní sezona softballového oddílu SK Klackaři Kostelec nad Orlicí opět velice pestrá a náročná. Díky obětavosti
trenérů, kaučů, rodičů a samozřejmě také hráčů naše mládežnická
družstva odehrála ve třech věkových kategoriích téměř 120 utkání. Také obě naše družstva dospělých odehrála dobrou sezonu
s tradiční náplní.
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TBALL U10
Tým našich T-ballistů do 10 let byl jedním z medailových favoritů
T-ballové Extraligy České Softballové Asociace a v průběhu sezony
tento předpoklad potvrzoval:
1. kolo
Most
3. místo
2. kolo
Kladno
2. místo
3. kolo
Havlíčkův Brod
3. místo
4. kolo
Praha
2. místo
5. kolo
Kostelec n. Orl.
2. místo
6. kolo
Trutnov
4. místo
Do Finálového turnaje – Mistrovství ČR postupovali naši hráči z 2.
místa průběžné tabulky soutěže. V dramatickém turnaji hraném
systémem play-off v sériích na dvě vítězná utkuní a za nepříznivého deštivého počasí se jim bohužel nepodařilo postoupit do samotného finále, ale nakonec celkově obsadili i tak skvělé 3. místo.
Také na nemistrovských turnajích se dokázali naši hráči prosadit.
Na Trutnovském halovém turnaji této kategorie získali stříbrné medaile. V domácím halovém turnaji Kostelecký Lvíček skončili pátí.
Také toto družstvo trénovali Stanislav Fajgl a Alena Dohnalová.

ŽÁCI U13
Naši žáci do 13 let vstupovali do sezony 2012 jako obhájci titulu
Mistra ČR. Družstvo se muselo obejít bez čtyř opor základní sestavy, které „postoupily“ do vyšší věkové kategorie, kde pomohli
jako hostující hráči havlíčkobrodským Hrochům získat titul Mistra
ČR. Navzdory tomu se tým žáků předvedl ve velmi dobrém světle
a ve všech kolech Extraligy žáků ČSA bojoval o medailová umístění:
1. kolo
Havlíčkův Brod
3. místo
2. kolo
Praha
2. místo
3. kolo
Kostelec n. Orl.
4. místo
4. kolo
Ledenice
2. místo
5. kolo
Most
4. místo
6. kolo
Kostelec n. Orl.
4. místo
Před Finálovým turnajem soutěže bylo naše družstvo na průběžném 4. místě. Na vrcholné akci sezony však naši hráči dokázali
zabrat, v semifinále hodně potrápili pozdějšího vítěze, v boji o 3.
místo prokázali velkou morální sílu a nakonec si bronzové medaile
zaslouženě pověsili na krk.
Před sezonou naši žáci absolvovali 2 přípravné halové turnaje –
v Mostě a v Kostelci. V obou se jim podařilo probojovat do finále
a v obou bohužel podlehli Hrochům z Havlíčkova Brodu. I přesto
potvrdili, že patří k republikové špičce. Trenéry družstva byli Josef
Čermák, Matěj Urbánek a Dušan Šnelly.

ŽENY
Ženské družstvo našeho oddílu odehrálo domácí předsezonní
turnaj Kostelecký Hrnec, na němž nepoznalo hořkost porážky
a zvítězilo v něm. Ve východočeské lize žen ČSA byly naše ženy
po základní části třetí. Výborným výkonem v nadstavbové části
ale dokázaly svoji pozici ještě o stupínek vylepšit a obsadily tedy
celkově stříbrnou příčku. Tým vedou Pavel Kameník a Alena Dohnalová.
MUŽI
Mužský přípravný předsezonní turnaj Kostelec CUP byl v roce
2012 zařazen do seriálu turnajů Interpoháru ČSA a také proto
byl poměrně kvalitně obsazen. Klackaři v něm nakonec skončili
na 5. místě. Ve východočeské lize mužů se našim mužům nepodařilo probojovat na medailové pozice a stejně jako v roce 2011
v ní obsadili 4. místo. Úspěchu se Klackaři dočkali na podzimním
přátelském turnaji Octobe(e)r CUP, který dokázali vyhrát. Družstvo
mužů vedl Tomáš Slezák.
COED SLOWPITCH
Tato smíšená a „odlehčená“ forma softballu je v současné době
na vzestupu a také naše družstvo se v těchto turnajích dokázalo
prosadit. V halovém turnaji v Trutnově – Trautenau Indoor CUPu
se Klackaři probojovali do finále, kde podlehli Mladým Bukům.
Na Burčákovém turnaji v Hluku skončil náš tým na 6. místě a v prosincovém halovém turnaji opět v Trutnově ve finále opět prohráli
s Mladými Buky.
PODĚKOVÁNÍ
Kvalitní zabezpečení pestré a náročné sezony našeho softballového oddílu by nebylo možné bez podpory našich partnerů, kterým
za to patří velké DÍKY. V roce 2012 to byly: Město Kostelec nad Orlicí; Královéhradecký kraj; firma Rojek dřevoobráběcí stroje a.s.; firma Klinker Centrum s.r.o.; firma Reklamy Špaček; tiskárna AG TYP;
firma IndiGO group s.r.o.
Výbor SK Klackaři

STOLNÍ TENIS

Ro zlo uče ní sto lních te nistů
s úspě šným ro ke m 2 0 1 2
na Br ů no vě hasáku
V první povánoční den, 27. 12. 2012 se v nové víceúčelové herně
uskutečnil náš tradiční, již 13. ročník oddílového turnaje „O Brůnuv hasák“. Celý turnaj zakončil rok změn, které v nemalém měřítku kostelecký stolní tenis v roce 2012 zaznamenal. Účast 31 hráčů
převážně z našeho oddílu absolvovala nespočet zápasů v pěti
skupinách, systémem každý s každým. Nebyl by to vánoční turnaj,
aby s sebou nepřinesl nějaký ten bonus. Letos díky změně prostředí a systému turnaje, byl turnaj zpestřen postupem všech hráčů
do finálového pavouka. Ve skupinách tak šlo jen a pouze o to si zahrát, pobavit a vyzkoušet za přítomnosti všech svoje dovednosti,
které umocňovaly pro tento turnaj tradiční „hendikepy“, co soutěž
dolů to míček náskok. Třetiligový koš tak dával neregistrovaným
hráčům fóra až 7:0!!! O překvapivé výsledky tak nebylo nouze.
S posledními zápasy nás „navštívily“ i neskutečné výměny, které
ukázaly krásu tohoto sportu i v tomto pro sport netradičním čase.
Vítězem turnaje odchovanec našeho oddílu Martin Kubrt, který
stále ještě v roli „anglického lorda“ odváží putovní Brunův hasák
na ostrovy. A jak turnaj celkově skončil?
1. Martin Kubrt
2. Karel „Veterán“ Malík
3. - 4. Milan Balous a Petr „Jogýn Chárida“ Brůna
5. - 8. Dušan Divíšek, Tomáš „Samíček“ Malík, Martin Jakubec a Dan
Šťastný
9. - 16. Josef Kubrt, Láďa Jenčík, Robert Ježek, Martin „Bage“ Bolehovský, Milan „Mák“ Malínský, Tom Kršiak, Petr Šilar, Lukáš „Kikina“
Malík
17. - 31. Kuba „Messi“ Malík, Pavel Provazník, Adam Hušek, Jirka
„Malíř“ Kaloč, Petr „Bedys“ Bartoš, Pepa Duben, Kuba „Čadík“ Čada,
Honza Stano, Kuba „Prochy“ Procházka, Domča „Tesík“ Tesař, Pepa
Dušek, Hušek Pavel, Ivo Kotásek, Viktor Beneš a Lukáš Pinkava
Oddíl stolního tenisu děkuje touto cestou všem fanouškům za jejich přízeň v roce 2012 a s přáním stejně úspěšného roku 2013 si
Vás dovolujeme pozvat na další důležitá utkání třetiligového „A“
týmu, který poslední lednový víkend přivítá v domácím prostředí
věhlasné pražské „S“. Předehru tomuto svátku pro celý kostelecký
sport obstará v sobotu 26. 1. 2013 od 15:00 utkání s mužstvem oddílu Elizzy Prahy. Pražská Sparta k nám zavítá v neděli 27. 1. 2012,
se startem utkání v 10:00. Těšíme se na vaši účast!!!
NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ NA KRAJSKÝCH PŘEBORECH MUŽŮ
NESLO PODPIS KARLA MALÍKA
Velmi ostrý start do roku 2013, ale také zároveň i dobrou přípravou na další ligová utkání připravil svaz stolního tenisu pro muže
Královéhradeckého kraje. V sobotu 5. 1. 2013 se za prakticky celé
krajské špičky v Dobrém uskutečnily krajské přebory mužů pro
tento rok.
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Kvóta 48 mužů a místo konání v našem regionu vybídla k účasti
i naše tři mušketýry: Karel Malík, Petr Brůna a Lukáš Malík. Po skupinovém systému, následoval druhý stupeň dvouhry, hraný klasickým KO pavoukem, do něhož postoupila i celá kostelecká trojka.
Lukáš Malík vyfasoval do skupiny nasazenou trojku, 96. hráče
republikového žebříčku Lukáše Foffa z prvoligového DTJ Hradec
Králové. Těsná prohra v koncovkách druhé (9:11) a třetího setu
(11:13), však naznačovala, že ani on by neměl mít problém s postupem do vyřazovací fáze turnaje, což se také nakonec potvrdilo. Petr Brůna jak již u něj bývá zvykem, překvapoval své soupeře
pestrou paletou zkoušek úderů, ale i herního vybavení svých pálek. S trochou štěstí však postoupil i on do druhého stupně. Karel
Malík se ve své skupině přes velmi rozpačitý začátek rozehrál až
k prvnímu místu ve své skupině a tedy papírově snadnějšímu losu
do pavouka.
Mnohdy osudný los přihrál do prvního kola našim klukům soupeře, kteří byli určitě hratelní. Lukáš Malík po zaváhání v prvním
setu porazil Daniela Zemana ze Sokola Hradec Králové 3:1. Karel
Malík porazil nevyzpytatelného Jakuba Voňku z Vrchlabí, rovněž
výsledkem 3:1. Poslední a rozhodně nejtěžší zápas sehrál Petr Brůna s Petrem Brožem, který za náš oddíl již druhou sezónu nastupuje na střídavý start v třetí lize. Tento zápas skončil nejtěsnějším
možným výsledkem, prohrou Petra Brůny 2:3 na sety (11:7, 10:12,
11:9, 9:11 a 9:11).
Mezi šestnáctkou nejlepších měl tedy náš oddíl dva hráče. Dva
Malíky. Los přitvrdil. Lukáše čekal Petr Novotný, hráč druholigového Hostinného. Úvod vyšel nad očekávání dobře. Lukáš vedl 2:0
na sety a schylovalo se tak jednomu překvapení, které ten den rozhodně nemělo být poslední. Lukáš však nedokázal výsostně rozehranou partii dotáhnout do vítězného konce a prohrál stejně jako
Brůna 2:3 (11:9, 11:8, 5:11,7:11 a 4:11).
Ve startovním poli tak zůstal náš poslední hráč Karel Malík, kterému se do cesty postavila nasazená jednička celého turnaje, hráč
extraligového Sokola Hradec Králové, 76. hráč republikového žebříčku a 982 žebříčku světového, Michal Lebeda. Jak bývá zvykem,
publikum přeje outsiderovi, kterým byl v tomto zápase jednoznačně Karel Malík. V prvním setu vedl Lebeda 10:7 a vše směřovalo k potvrzení papírových předpokladů. Opak se stal v tomto
setu pravdou, nekoncentrovanost a možná i podcenění soupeře
dotáhly první set do stavu 10:10. Dalšími dvěma míčky a celkově
pěti v řadě otočil Karel první set a získal ho poněkud překvapivě
12:10. Druhý set dospěl opět do koncovky, v které byl tentokrát
úspěšnější Lebeda. I přes stav 1:1 na sety byl patrný rozdíl v herní
pohodě obou hráčů. Karel získával na jistotě svých úderů a herními variacemi, která je mladším generacím neznámá získal v koncovce třetí sady vedení dva jedna na sety na svoji stranu. Tribuna
se jak již to bývá, rozdělila na dvě strany. Sokolská základna Hradce Králové na straně jedné a pak ti zbylí z celého kraje na straně
druhé vytvořili ve čtvrtém setu neskutečnou atmosféru. Favoritovi se začali podlamovat kolena a outsider se odrazil k životnímu
výsledku. Čtvrtý set vyhrál Karel 11:8. Zrodilo se tak největší překvapení letošních krajských přeborů. Třetiligový kostelecký Karel
Malík porazil extraligového Michala Lebedu, nasazenou jedničku
3:1 na sety (12:10, 9:11, 11:9, 11:8). Ve čtvrtfinále stála překážka
ještě těžší, Richard Šváb. Momentálně hráč druholigového Hostinného s několikaletými zkušenostmi z Lucemburska a mládežnické reprezentace ČR. Tento zápas byl po sportovní stránce tahem
na jednu bránu. Bohužel na tu kosteleckou. Karel prohrál v celku
jednoznačně 0:3 na sety. Postup mezi osm nejlepších hráčů je však
velmi ceněný, nejen pro skalp extraligového hráče, ale i pro to, že
byl Karel Malík jediným hráčem mezi posledními osmi, který hraje
v 3. lize. Zbylých sedm pravidelně nastupuje v soutěžích od druhé
ligy až po extraligu.
Oddíl stolního tenisu Ti děkuje za skvělou reprezentaci našeho
oddílu!!!
DVOJNÁSOBNÁ BRONZOVÁ PŘÍCHUŤ Z DOBRÉHO
Hned následující víkend, v neděli 13. 1. měli před sebou svůj krajský vrchol dorostenci. Stejně jako muži, tak i dorostenci se sjeli
do Dobrého, kde bojovali i oni o krajské tituly. Náš oddíl vyslal
na základě nominace na tento turnaj duo Daniel Šťastný, Tomáš
Kršiak. Vzhledem k totální nadvládě oddílu Sokola Hradec Králové v mládežnických kategoriích, lze považovat postup Tomá24

še Kršiaka mezi nejlepších dvanáct účastníků za úspěch, neboť
mezi posledními dvanácti hráči bylo hned deset právě z tohoto
oddílu!!! V osmifinále přisoudil los Tomášovi Radka Kačera. Tomáš
tento zápas zvládl nad očekávání dobře a vyhrál po čtyřech vyrovnaných setech 4:0 (15:13,11:9,11:9,11:6), což znamenalo postup do čtvrtfinále, kde ho čekal další ze zástupu líhně Sokola HK
a nám známý Tomáš Hort, který u nás toho času nastupuje ve 3.
lize na střídavý start. Souboj Tomášů vyzněl jednoznačně pro
hradeckého Horta, který kosteleckého Kršiaka porazil 4:1 na sety
(11:1,11:9,6:11,11:3,17:15). Stejné štěstí neměl Daniel Šťastný, kterému se nepodařilo prostoupit mezi dvanáctku hráčů, kteří v závěrečných kolech bojovali o medaile. V soutěži čtyřher se však na náš
oddíl usmálo štěstí, když se podařilo vybojovat hned dvě bronzové medaile, což lze v konkurenci hráčů z extraligového Sokola
Hradec Králové a DTJ Hradec Králové považovat za velký úspěch.
Tomáš Kršiak získal nejprve bronz ve čtyřhře dorostenců s členem
širšího reprezentačního výběru Lukášem Foffem z DTJ HK a hned
poté dosáhl s Anetou Douckovou z domácího oddílu SK Dobré
na stejný kov i ve smíšené čtyřhře. Po medaili z mixu šahal i Dan
Šťastný s Klárou Hamzovou z České Skalice. Nadějně rozehrané
čtvrtfinále však nedokázali dotáhnout do vítězného konce. I přes
tuto promarněnou šanci, lze krajské přebory dorostu hodnotit
z pohledu výsledku našich hráčů jako velmi pozitivní.
oddíl stolního tenisu

SHÁNÍM RODINNÝ DŮM V OKOLÍ KOSTELCE NAD ORL.
MŮŽE BÝT I STARŠÍ. TEL: 734 622 739
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NA SKÁLE
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Vstupné 100,- Kč vstupenky jsou slosovatelné
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a RTIC Kostelec nad Orlicí.
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HC LEV KOSTELEC NAD ORLICÍ
Hokejový klub HC Lev Kostelec
nad Orlicí má za sebou první část
svoji historicky hokejové sezóny.
Tým odehrál 7 zápasů, ve kterých
získal 10 bodů s kladným skóre
36:34. Asi za největší úspěch lze
považovat to, že mužstvo obstálo v konkurenci zkušených týmů
a v žádném utkání vyloženě nepropadlo. Naopak dokázalo získat
cenné body a zaskočit i velké favority.
Výsledky I. část:
HC Lev - Sršni Záměl 2:8; HC Lev - HC Panteři 6:3; HC Lev - HC Predátoři 3:5; HC Lev - HC Častolovice 5:6sn; HC Lev - IHC Kvasiny 4:7;
HC Lev - HC Sibiř 10:2; HC Lev - HC Rychnov 6:3
Především poslední dva zápasy se výkon týmu hodně zvednul.
I přes rozpačitý začátek jsme dokázali nasázet desítku Sibiři.
Hattrickem se v tomto utkání blýsknul Mirek Umlauf. K poslednímu utkání první části jsme nastoupili proti favoritovi celé soutěže

HC Rychnov. Ten má mužstvo nabité zkušenými hokejisty, kteří
si prošli i krajskými registrovanými soutěžemi a dokázal vyhrát 6
ročníků RHL v řadě. Díky velmi disciplinovanému a bojovnému
jsme dokázali zvítězit 6:3. Do statistik si hattrick připsal Martin
Dušek. Za tenhle zápas si ale zaslouží obrovskou pochvalu celý
tým.
Tím vlastně skončila první část soutěže. Za HC Lev si dovolím tvrdit, že nad očekávání dobře. S žádným soupeřem jsme vyloženě
herně nepropadli. Získali jsme deset bodů a v závěru porazili i absolutního favorita soutěže. Děkujeme hráčům za předvedené výkony, fanouškům za podporu, všem sponzorům a Městu Kostelec
nad Orlicí za pomoc. Věřím, že v druhé části na naše výkony navážeme. V příloze posílám rozpis zápasů II. kola pro Vás, kteří byste
rádi hokejové zápasy HC Lev navštívili.
RYCHNOVSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2012 – 2013: výtah rozpisu
10. kolo: 07. 02. 2013 - 18:00 hodin HC Predators - HC Lev
11. kolo: 14. 02. 2013 - 20:00 hodin HC Lev – HC Častolovice
12. kolo: 19. 02. 2013 - 18:30 hodin HC Lev - IHC Kvasiny
13. kolo: 28. 02. 2013 - 20:00 hodin HC Sibiř – HC Lev
14. kolo: 07. 03. 2013 - 18:00 hodin HC RK - HC Lev
Honza Dušek

Horní řada zleva: Bohumír Dostál, Jakub Šrámek, Radek Svitana, Ladislav Guldán, Josef Plocek, Tomáš Hlaváček, Macek Vavřinec
Střední řada zleva: Radek Langr, Libor Šumichrast, Jiří Peremský, Mirek Umlauf, Josef Čihák, Tonda Řehák, Tomáš Kozel, Jiří Řízek, Petr Sládek,
Doktor Broulík
Dolní řada zleva: Martin Dušek, Honza Dušek, Jiří Plocek, Lukáš Bolehovský, Lukáš Šrámek, Pavel Pinkas

Prodej ze dvora
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Kostelec nad Orlicí

SECESSE

Prodejní doba: každý den
Prodejní cena: 12,- Kč/l
ráno od
8:00 - 8:30 hod.
Prodejní místo: kravín Záměl
večer od 18:00 - 18:30 hod.
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

Otvírací doba:

si vám dovoluje nabídnout:

kravské mléko

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

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT.

Restaurace
Po – čt
Pá
So
Ne

10 - 23
10 - 24
11 - 23
11 - 22

hotová jídla, minutky
posezení ve stylové restauraci
rodinné oslavy - večírky - svatby
denní menu na webu

www.restaurace-secesse.ic.cz
Tel.: 739 637 251
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TJ SOKOL KOSTELEC NAD ORLICÍ

T J So k o l K o st elec v r oc e 2012
V minulém roce si TJ Sokol připomenul dvě významné událost :

150 let založení České obce sokolské
a
130 let založení Sokola Kostelec nad Orlicí.
Tyto události jsme si připomenuli ve zpravodaji města články o:
- vývoji TJ Sokol Kostelec
- historii stavby Sokolovny
- vzniku ČOS
Zúčastnili jsme se:
- župních sletů Hradec Králové, Jičín, Pardubice, Přelouč
- průvodu 15. Všesokolského sletu v Praze
- vystoupení na 15. sletu ČOS v Praze
- hodnotící valné hromada s promítáním
Uspořádali jsme také výstavu 130 let TJ Sokol Kostelec v prostorách Obchodní akademie.
K tomu lze jen skromně přidat:
- udržení budovy Sokolovny v provozu po celý rok
- zajištění prostor pro povinnou i nepovinnou TV
ZŠ Gutha-Jarkovského a OA TGM
- kulturní akce na sále – 6 plesů
- slavnostní akademie TJ Sokol
- republikový sraz cvičitelů mužů ČOS
- sportovní soustředění Naděje odbíjené
- tradiční věneček – ukončení tanečních Rabštejn
- sportovní Vánoce 2012
Co víc dodat? Co víc pro město udělat?
PaedDr. František Dosedla
starosta TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

KOLIK STOJÍ PROVOZ A ÚDRŽBA SOKOLOVNY?
V této uspěchané době spoustu lidí nenapadne, že starat se o budovu Sokolovny ve volném čase a bez nároku na mzdu je normální. TJ Sokol za pomoci výboru se tato sisyfovská práce daří
a to, že Sokolovna v Kostelci nad Orlicí funguje pro veřejnost, je
v dnešní době malý zázrak. V závěru roku 2012 jsem předstoupil
před Radu města Kostelec nad Orlicí a seznámil je s realitou, která
do budoucna není právě růžová. Sokolovna nutně potřebuje provést generální opravu 17 let staré kotelny, která byla vybudována
za pomoci města, a tvoří „dynamické srdce“ činnosti Sokolovny.
Jak každý dobře ví, v zimě se bez tepla opravdu nedá nic dělat.
TJ Sokol má na bedrech činnost občanů města od října do dubna
a tedy nejvyšší náklady na prostory ze všech sportovišť v Kostelci.
Pro Vaši informaci Vám poskytnu přehled ročních nákladů, které TJ
Sokol na provoz Sokolovny vydává:
- Plyn
270 000,-- Elektrická energie
88 000,-- Voda
16 000,-- Srážková voda
32 000,-- Pojištění
22 000,-- Revize
22 000,-- Úklid sálu
70 000,-- Údržbářské práce (běžná údržba)
30 000,-- Daň z nemovitosti
17 000,-Celkem:
567 000,-Příjmy TJ jsou dány:
- Členskými příspěvky
- Nájemným sálu a restaurace
- Akcemi na sále
- Příspěvky města na činnost
- Granty města a ČOS
Budově je dnes 85 let a za tu dobu naplněnou činností je trošku
unavena. Je nutno se zamyslet nad investicemi do osvětlení, zateplení, obnovy podlahy a šaten, oken, dveří a vybavení.
Nepředpokládejme, že se stane zázrak a někdo nám v dnešní
hektické době peníze pošle. Proto děkuji vedení města za přijetí
a podporu činnosti TJ Sokol, která slouží všem občanům a školám
tohoto města.
PaedDr. František Dosedla
starosta TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
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SPORTOVNÍ VÁNOCE 2012 V SOKOLOVNĚ
Konec světa nenastal a tak oddíly TJ Sokol připravily pro členy TJ
i pro příchozí přátele tradiční sportovní Vánoce. Vše začalo 24. 12.
ve 13 hod. setkáním přátel basketbalu a gymnastiky, které má tradici více než 40 let. Vedle hecování a dobré hry si účastníci popřáli hodně zdraví a bohatého Ježíška. 25. 12. následoval florbalový
turnaj „Bachleda“ v režii oddílu karate. Nohejbalisté se sešli 27. 12.
již v 8 hod. a bylo se na co dívat. V ten samý den více než 30 děvčat
a žen přišlo na tradiční vánoční aerobik. Pozadu nezůstaly ani oddíly Aikida a odbíjené a našly si čas na vánoční setkání a sport. TJ
Sokol tradičně podpořil i Silvestrovský běh.
Závěrem přejeme všem sokolům, sportovcům, příznivcům pohybu i všem Kostelečákům pevné zdraví a zdar po celý rok 2013.
PaedDr. František Dosedla, starosta TJ Sokol

NADĚJE KOSTELECKA 2012
Do 15. března 2013 bude přijímat Organizačně–správní odbor Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí návrhy od spolků,
dobrovolných sdružení, společenských organizací, škol, školských zařízení či jiných
organizací zabývajících se výchovou a vzděláváním jména nominovaných na ocenění
„Naděje Kostelecka 2012“.
Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, s patřičným
odůvodněním a výčtem úspěchů za dané období. Formulář je
každoročně rozesílán elektronickou poštou na spolky, dobrovolná sdružení, společenské organizace a školy a školská zařízení
ve městě Kostelec nad Orlicí a je rovněž uveřejněn na webových
stránkách města www.kostelecno.cz, sekce Organizačně-správní
odbor, Formuláře a dokumenty odboru.
Ocenění „Naděje Kostelecka“ je určeno žákům a studentům z Kostelce nad Orlicí. Nominace
a případné udělení ocenění „Naděje Kostelecka“ není jen ohodnocením nadání, talentu, ale také píle, pracovitosti, cílevědomosti
a snahy žáků a studentů dosáhnout úspěchu v určitém oboru.
Jména oceněných a mnoho dalších podrobností z vyhlašování
ankety očekávejte ve Zpravodaji města Kostelec nad Orlicí Orlice
v květnovém vydání 2013. Slavnostní předání ocenění se uskuteční na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí v obřadní síni za přítomnosti zastupitelů města.
Více informací o podpoře talentovaných žáků a studentů poskytne:
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor,
telefon: 494 337 284, e-mail: sslezakova@muko.cz.

PEDIKURA
Miroslava Francová
dále nabízí klasické MASÁŽE a formování
postavy na masážním stroji ROLLETIC
RUDÉ ARMÁDY 1044
KOSTELEC NAD ORLICÍ

www.studio-rolletic.cz
mobil 737 567 124

možnost zakoupení dárkových poukázek

v Janeček elektra Tyršova 880

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

494 323 878

SLEVA za včasný nákup až 25% na dospělé osoby
BULHARSKO LETECKY na 8 dní 2 dospělí + 2 dě ...
...v červenci a srpnu za 30 520 Kč / rodina!
• ODLETY Z PARDUBIC • NOVINKA lety balónem

... více na www.eurocentrum.cz

MUDR. JÁN ŠÁNDOR
GYNEKOLOGICKO  PORODNICK Á AMBULANCE
KOMENSKÉHO 533, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
VEDLE RESTAURACE SECESE

ROZŠÍŘENÍ AMBULANTNÍ DOBY
PONDĚLÍ A STŘEDA 15:30  19:00
ORDINUJE MUDR. JÁN ŠÁNDOR
PÁTEK 08:00  13:00
ORDINUJE MUDR. MAR TINA PALENČÁROVÁ
Bližší informace na www.sandor-gynekologie.cz,
Tel. číslo 601 200 399 v pracovní době, jinak sms.
Nabízíme všeobecnou gynekologicko-porodnickou péči, ultrazvukové vyšetření,
kardiotokograf (snímaní ozev - srdeční činnosti plodu).

M Ů Ž E M E P Ř I J Í M A T N O V É P A C I E N T K Y.

Masáže - Iva Voráčková
Sportovní, rekondiční, regenerační
másáže dětí a těhotných, aromamasáže
Gallova 1146, Kostelec nad Orlicí
Příznivé ceny, slevy pro studenty, důchodce a ženy na MD

Te l : 6 0 3 1 8 5 4 9 8
w w w. v o r a c k o v a - i v a . c z
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rychlé a Kvalitní

optické připojení k internetu
(též i bezdrátové...)

20 LET S VÁMI ...

od stabilní české společnosti, působící již 20 let na trhu.

A
M
R
A
D
Z
s
i
v
r
e
s
í ZDARMA +

Zřízen
KONTAKT:

774 077 110

Od 198,- Kč rychlost až 20 Mbit
Od 267,- Kč rychlost až 60 Mbit

jan.barna@unet.cz
Připojení k Internetu pomocí optických vláken představuje v dnešní době díky svým vynikajícím vlastnostem
nejmodernější způsob, kterým se lze k internetu připojit. Optické připojení vyniká nad ostatními způsoby
zejména vysokou přenosovou rychlostí, která v budoucnu bude dále růst, neomezeným množstvím
přenesených dat, velmi nízkou latencí (zpožděním) a vysokou stabilitou. Naší snahou je zpřístupnit tento
moderní způsob připojení co nejširšímu okruhu zákazníků, proto neustále investujeme do rozšíření i zkvalitnění
naší optické sítě. Síť UNET je jediná ve vašem městě, která je v tuto chvíli schopná tuto technologii nabídnout.

NAVŠTIVTE NOVē ZREKONSTRUOVANOU
POBOąKU GE MONEY BANK
PALACKÉHO NÁM. 21
KOSTELEC NAD ORLICÍ

www.gemoney.cz
telefon: 494 379 210

