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INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 23. 09. 2013
schvaluje
 dohodu o skončení mandátní smlouvy
na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se
společností Technické služby Kostelec
nad Orlicí, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458
 dohodu o převodu práv a povinností
ze smlouvy o poskytování a čištění průmyslových textilií č. 20110272 ze dne
08. 03. 2011 se společností MEWA Textil-Service s.r.o., se sídlem 161 00 Praha
6, Družicová 992/23
 smlouvu o koupi pohonných hmot se
společností TTV servis spol. s r.o., se
sídlem 500 02 Hradec Králové, Čechova
1100/20
 smlouvu o poskytování bezpečnostní
služby pro objekt Rudé armády 1458,
Kostelec nad Orlicí se společností PCO
VODOCQ, s.r.o., se sídlem 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, Milheimova
809
 smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků
na technické plyny se společností Linde Gas a.s., se sídlem 198 00 Praha 9,
U Technoplynu 1324
 kupní smlouvu na převod movitého
majetku se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458
 ceník za využití víceúčelového sportoviště za Sokolovnou s účinností od 01.
10. 2013 dle předloženého návrhu
souhlasí
 s podáním požadavku na vykonání
obecně prospěšných prací u Probační
a mediační služby ČR, střediska Rychnov nad Kněžnou

 s vytvořením jednoho pracovního místa „předáka“ za účelem veřejně prospěšných prací
 s instalací elektrického kotle po výběrovém řízení na zhotovitele teplovodního topného systému poháněného
elektrickým kotlem v bytových jednotkách č. 9, 10 a 11, které jsou v majetku města v ul. Rudé armády č.p. 1043,
517 41 Kostelec nad Orlicí
 s vyhrazením ploch v podobě betonových trub pro bezplatný výlep
volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 25.10.2013
a 26.10.2013 na území města Kostelce
nad Orlicí
doporučuje
 jednotlivým subjektům a organizacím
své požadavky na tvorbu rozpočtu
města na rok 2014 předložit do 15. 10.
2013
bere na vědomí
 ukončení činnosti paní Hany Schejbalové, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Tůmova 536 ve Sboru pro občanské záležitosti ke dni 31. 08. 2013
 ukončení činnosti paní Heleny Mrkvičkové, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Tůmova 593 ve Sboru pro občanské záležitosti ke dni 31. 08. 2013

lečností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
(flotila)
 dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.
1542486558 ze dne 31. 5. 2013 se společností Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
(majetek a odpovědnost za škodu)
 uzavření havarijního pojištění a pojištění čelního skla (5000/5%) na vozidla
STIGA Belos H007139 a RONDO K 237
H021210
pověřuje
 Ing. Luboše Lercha ve spolupráci s dotčenými odbory městského úřadu
k provedení analýzy potřeby finančních
prostředků jako nákladů do movitého
majetku Technických služeb Kostelce
nad Orlicí do 31. 10. 2013
jmenuje
 na základě výběrového řízení do funkce vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí paní Mgr. Janu Ribárovou
alternativně s účinností od 01. 11. 2013
do 01. 01. 2014.
výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Ze dne 30. 09. 2013
schvaluje
 určení ceny dle kupní smlouvy schválené dne 23. 09. 2013 se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Rudé armády 1458 ve výši 1.867.967 Kč
 dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.
5000 38839 ze dne 31. 05. 2013 se spo-

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

v pondělí 09. 12. 2013
od 18:00 hodin

ZPRÁVY TAJEMNÍKA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych hned v úvodu vyslovil svoje veřejné poděkování paní Pavlíně Blažkové a Ing. Jaroslavě Hlavsové a ostatně celému týmu naší
pečovatelské služby. První shora zmíněné za obětavou práci ve funkci vedoucí pečovatelské služby, kdy
za poslední rok a půl došlo ve vzájemné spolupráci
všech zde působících zaměstnanců k nastartování
vzrůstajícího trendu poskytovaných služeb a nárůstu
klientů PS a snad s tím spojené spokojenosti s těmito službami ze
strany vás, občanů našeho města. Pokud si dobře vzpomenete, tuto
vizi jsem se před jistým časem snažil nastínit zde ve zpravodaji a jsem
nesmírně rád, že se do slova a písmene plní. Paní Pavlína Blažková
za notného přispění Ing. Jaroslavy Hlavsové dokázaly ze skomírajícího
fungování této složky učinit dobře fungující firmu, která nadále roste, včetně generujících se příjmů do městského rozpočtu a přiznám
se, musel bych být ne zcela duševně zdráv, abych takový růst brzdil.
Za sebe tedy oběma uvedeným: „Bude mi ctí s Vámi i nadále spolupracovat“. Tím předjímám i druhou skutečnost, kterou musím sdělit,

abych předešel spekulacím některých, kteří by si na spekulace mohli
otevřít živnost. Paní Blažková nadále zůstává zaměstnankyní pečovatelské služby a na postu vedoucí ji nahradí paní Mgr. Jana Ribárová,
a to s účinností od 01. 11. 2013. Pevně doufám a věřím, že to posílí
funkčnost uvedené složky, která se nadále bude rozvíjet.
Druhou část mého dnešního příspěvku mi dovolte věnovat nově
vzniklé organizační složce vzniklé od 01. 10. 2013 - Technické služby. Mnozí z vás již zcela jistě zaregistrovali jakousi zvýšenou činnost
těchto zaměstnanců v posledních týdnech. Nic jiného nezbývá. Pokud
si nechceme nalhávat, jak dobře tyto služby fungovaly, pak je třeba
zcela změnit pracovní návyky stávajícího zaměstnaneckého stavu
a kontrolu jejich práce. A to se také díky nové vedoucí paní Mileně
Tarkowské děje. Všem jsem měl tu čest v přítomnosti uvedené paní vedoucí oznámit, že pro ně nastává nové období lepších zítřků. Lepších
v tom smyslu, že jejich práce musí být vidět, a to do takové míry, že vy
občané sami řeknete: „My jsme s jejich prací spokojeni“. A to věru není
lehký úkol. Ostatně je také třeba ukázat a pravdivě se zmínit o stavu
techniky, vybavení atd. Pokud bychom žili v pohádce, tak by to nebyl
ani pan Rozum, ani slečna Štěstí, ale jen strýček Žal, kdo by v této po-

Takže pokud jsem i v předchozím odstavci vysílal vzkaz paní Blažkové
a Hlavsové, udělám i nyní k paní Tarkowské: „Máte to plně v rukách
paní Tarkowska… a já Vám věřím.“
Uvedeným mi dovolte můj dnešní příspěvek ukončit. Ostatně nebyl
příliš krátký, nicméně doufám, že dostatečně výstižný. Přeji Vám krásný listopad a ve Vánočním zpravodaji mi bude potěšením.

hádce hrál poněkud smutnou hlavní roli. Ostatně, když na technice
roste tráva, pak to hovoří o všem… Od prvního listopadu jsme vzali
do pracovního poměru v TS šest zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě evidování na příslušném Úřadu práce. Je to cesta, která nejenže
pomůže těm, kteří skutečně pracovat chtějí, ale tato skupina se chtě
nechtě stane přímou konkurencí stávajícím zaměstnancům a může
se přihodit, že někteří z nich mohou nahradit v budoucnu někoho
ze stávajících. Ale jen těch, kteří nepochopí. Nakonec jistě není tento počet zaměstnanců na uvedené veřejně prospěšné práce uzavřen
a dokázal bych si představit, že při pozitivním zhodnocení, tyto skupiny rozšíříme. Snad i proto, aby se město stalo opět zase městem růží.

Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA,
tajemník MěÚ
www.kosteleckytajemnik.cz, www.hlidanideti.kostelecno.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou v listopadu 2013
ORDINAČNÍ HODINY: SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 08:00 – 12:00 HOD.
datum služby
rok 2013

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

02.11.

MUDr. Domáňová Iva

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

03.11.

MUDr. Dvořáková Soňa

Komenského ul. 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

09.11.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

10.11.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

16.11.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

17.11.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

23.11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

24.11.

MDDr. Kačerová Veronika

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

30.11.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

01.12.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org

Obèanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s mìstem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
30. listopadu 2013
Vìci, které nám pomáhají!
J
Letní a zimní obleèení - dámské, pánské, dìtské.
2.
J
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, látky - minimálnì 1 m
J
Boty (nepoškozené),páry svázané nebo spojené gumièkou, aby se neztratily.
J
Pøikrývky a polštáøe péøové a vatované, deky.
J
Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky - vše nepoškozené.

Vìci, které opravdu brát nemùžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!
Stany, koberce, matrace L
Lyžaøské potøeby, poškozené a obnošené boty L
Nebezpeèný odpad (lednice, televizory, sporáky, poèítaèe) L
Veškerý nábytek, jízdní kola, koèárky L
Malé spotøebièe (žehlièky, kávovary, topinkovaèe, varné konvice,….) L

PRODÁM LUKRATIVNÍ STAVEBNÍ POZEMEK
O VÝMĚŘE 2500 M 2 V KOSTELCI NAD ORLICÍ,
LOKALITA SKÁLA. 736 154 068.

KOSTELECKÁ LHOTA

č.p. 40

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

Vìci prosím zabalte do igelitových pytlù èi krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteèní v sobotu 30. listopadu 2013 od 8 do 11 hodin
v prostorách Hasièské zbrojnice – mìsto, ulice Pøíkopy
a ZŠ na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MìÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 224 316 800.

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!

V LISTOPADU PŘIPRAVUJEME:
9. - 17. 11.

SVATOMARTINSKÉ HUSY A MLADÁ VÍNA

23. 11.

VEPŘOVÉ HODY – PRODEJ ZABIJAČKY „PŘES ULICI“

23. - 29. 11. ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY NA JÍDELNÍM LÍSTKU
30. 11.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
MIKULÁŠSKÁ VIDEODISKOTÉKA

W W W. U H U B A L K U . C Z
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V klubu seniorů se to podařilo skutečně na výtečnou. Pravidelné úterní setkání s přáteli u kávy nebo i skleničky dobrého vína mělo tentokrát opravdu slavnostní ráz. Přesně ve 14:00 hodin zavítal doslova
nečekaně do klubu pan starosta Jiří Bartoš s paní Bělou Kovaříčkovou

KLUB SENIORŮ POHODA

P ř ed v á n oč n í pu t ov án í
p o V ý c h o d n í c h Čec h ác h an eb
V ýl et n e j e n p ro č len y k lu b u
Zveme Vás na výlet, který ve středu, na Barboru 04. 12., pořádá klub
seniorů Pohoda.
Naplánována je návštěva Krńovického Podorlického skanzenu, kde
je expozice lidové architektury regionu. Už se tam pilně připravují
na předvánoční akci (14. 12.), a tak můžete získat inspiraci pro další
návštěvu skanzenu ještě před Vánocemi.
Zavítáme také do Perníkového hejtmanství, navštívíme Perníkovou
chaloupku pod Kunětickou horou v Ráby a jistě přijde vhod i možnost
zakoupit perníček přímo od baby …..
ale to vám už prozrazovat nebudeme. Snad jen to, že rodina Šormových v čele s panem ředitelem Luďkem Šormem, skutečným odborníkem nejen v oblasti cestovního ruchu, se už na naši návštěvu opravdu
těší. Mohou se nám pochlubit skutečným rájem pro děti i dospělé,
který postupně vybudovali z vlastních zdrojů, a to nejen finančních.
Oběd a posezení v Loveckém salónku nebude od „perníků“ daleko,
zastavíme se totiž ve vyhlášené restauraci Pod Kunětickou horou (mimochodem také v Ráby) a věřte, že spěchat nebudeme.
Příjemné prostředí a výborná kuchyně jsou tou nejlákavější nabídkou
k pohodovému zážitku.
Poslední zastávka je v Třebechovicích, v nově zrekonstruovaném
Muzeu betlémů, kde je umístěn také známý Proboštův mechanický
betlém i celá řada jiných zajímavostí. Otevřeno veřejnosti bylo znovu
06. 09. 2013 a k dispozici je také informační středisko a možnost zakoupení betlémů.
Účast na zájezdu, s dopravou firmy Baspo Skuhrov nad Bělou, si můžete zajistit od začátku listopadu v klubu seniorů každé úterý od 13:00
do 15:30 hodin. Bližší informace získáte na tel. č. 773 781 172 nebo
ve venkovní skříňce klubu u Železářství U Jahodů.
Příjemné zážitky, poznání a také získání inspirace pro výlet třeba s rodinou je hlavním důvodem této poslední cestovatelské akce klubu
na závěr roku 2013.
MN

K ř eh k á k r á s a v am b er ec k é k r aj k y
Plníme slib, daný na májovém setkání na Rabštejně
členům klubu a jejich hostům.
Tenkrát byla opravdovým překvapením a lahůdkou
módní přehlídka, kterou uspořádala Krajkářská škola ve Vamberku. Měla tak velký ohlas, že jsme se hned na místě dohodli s paní Mirkou Šustrovou na uspořádání listopadové klubové besedy
„Křehká krása vamberecké krajky„.
Svoji účast spojenou s povídáním nejen o činnosti této ojedinělé školy
přislíbily obě učitelky/krajkářky Mirka Šustrová a Jana Langová. Nejen že názorně předvedou své krajkářské umění, ale ještě nabídnou
přítomným možnost zakoupit si dárečky vyrobené z krajky. Všichni
tak budou mít příležitost získat třeba pro své blízké originální dárek
na Vánoce.
Beseda se uskuteční v úterý 19. listopadu ve 14:00 hodin ve společenské místnosti klubu.
Srdečně jsou zváni nejen členové klubu, vstup je zdarma.

ze sociálního odboru. Nejen, že popřáli přítomným seniorkám pohodu, zdraví a hodně důvodů k radosti pro každý nový den, ale přinesli
také sladký dárek v podobě voňavého, krásně nazdobeného dortu.
A proč neuvést, že velice chutný dort byl z cukrářské „dílny“ kosteleckého Piccola.
Nálada byla výborná, klub zářil čistotou po vymalování a sladký dárek
potěšil každého.
Děkujeme za vlídná slova, milou návštěvu a věříme, že to nebylo v letošním roce setkání poslední.
Za všechny přítomné PhDr. M. Nováková, vedoucí klubu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ
Město Kostelec nad Orlicí - Odbor sociálních věcí
společně se Svazem postižených civilizačními chorobami o. s.
ZO Kostelec nad Orlicí
Pro Vás připravují tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK,
který se bude konat dne:

3. prosince od 15:00 do 17:00 hodin
4. prosince od 8:00 do 17:00 hodin
5. prosince od 8:00 do 15:30 hodin
Ve SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
K prohlídce i nákupu originálních dárečků Vás srdečně zvou
poskytovatelé sociálních služeb.
Těšíme se na Vaši návštěvu

M. Nováková

N ejen s l a d k é př ek v ap en í

Díky za krásně pro žitý de n

Třetím rokem připadá na 1. října Mezinárodní den seniorů. Věděli jste
o tom? Vzhledem k tomu, že stáří čeká každého z nás a v ČR je víc než
tři miliony osob ve věku nad 55 let, tak je určitě dobré si tento svátek
připomenout.

V kalendáři jsem si 11. září 2013 zatrhla pro jistotu červeně, abych se
nezapomněla zúčastnit Dne otevřených dveří Domu pečovatelských
služeb v Kostelci nad Orlicí.
Nezapomněla jsem. Naopak jsem přispěchala hned na devátou hodinu. Jako každý návštěvník jsem byla mile přivítána a kromě pozvánky
s programem a tužkou jsem dostala dokonce i perníček. Pro děti byla
navíc nachystána spousta nafukovacích balonků.
Ty ocenily i děti z Mateřské školy Krupkova ulice, které zde nebyly jako
návštěvníci, ale měly připravené perfektní vystoupení, tematicky bohaté a profesionálně nacvičené, včetně rekvizit a převlékání kostýmů.
Tak mě nadchlo, že jsem musela za všechny přihlížející učitelkám i dětem z MŠ poděkovat hned na místě.
Zástupci všech zúčastněných firem byli velice vstřícní, seznamovali
návštěvníky se svojí činností, předváděli výrobky a po celou dobu neúnavně podávali každému, kdo projevil zájem, podrobné informace.
Všechny prezentace probíhaly na vysoké profesionální úrovni, ale
zároveň v laskavé a přívětivé atmosféře. Za všechny bych si dovolila
vyzdvihnout ukázky manipulace s imobilní osobou, které byly velmi
prospěšné i pro pečovatelky, a přednášku Mgr. Bečvářové Degenerativní změny v organismu související s věkem. Přednášku paní magis-
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tra vedla tak, aby byla velice dobře srozumitelná i pro laiky. Kvalitu
přednášky dokládá i to, že všechny její části doprovázela spousta zvídavých dotazů.
Nicméně největší dík patří Pečovatelské službě Kostelce nad Orlicí,
která celou akci - za přispění pracovníků městského úřadu, odboru
sociálních služeb - zorganizovala. Den otevřených dveří proběhl účelně, vkusně a přinesl informace všem návštěvníkům, ať už šlo o seniory
a jejich rodiny nebo širokou veřejnost, a jistě byl přínosem i pro odborníky.
Odcházela jsem velmi spokojená, radost jsem měla zejména z toho, že
pečovatelská služba je stále velmi kvalitní a s časem se dále rozšiřuje.
Pravděpodobně semínka, která jsme před mnoha a mnoha lety při zahajování pečovatelské služby zasely, padly do úrodné půdy. Je mým
velkým přáním, aby práce pokračovala dále, ke spokojenosti jak klientů, tak pracovníků.
Ještě jednou díky za krásně prožitý den a hodně štěstí vám všem
přeje Eva Fidlerová, Plzeň

P odě k o v á n í
……. vlídné slovo, podaná ruka, uklidňující hlas, otevřené srdce, umění naslouchat, obětavost, to vše se nám vybaví, když se mluví o vedoucí Pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí Pavlíně Blažkové.
Při dlouholeté spolupráci jsme mohli sledovat, jak pod jejím vedením
vzniká úžasný kolektiv, kdy pečovatelky nedělají „jen“ nákupy, jak se
někteří mohou domnívat, ale hlavně pomáhají klientům v terénu, a to
např. s podáním stravy, léků, ale zajišťují pomoc při hygieně a z velké
části i tím, že dokáží svým lidským přístupem povzbudit ty, kteří to
potřebují a být tam, kde je třeba. Všichni jsou sehraní a každodenně to
dokazují tím, že táhnou za jeden provaz s cílem zajistit co nejkvalitnější péči v takovém rozsahu, aby klient mohl zůstat ve svém domácím
prostředí co nejdéle, a za to jim všem patří obrovský dík!
Pavlínko, Tobě díky, že jsi u toho všeho byla celých 20 let a jsme rádi,
že neodcházíš ze sociálních služeb, ale pouze z funkce vedoucí. Přejeme Ti mnoho zdraví a více času na rodinný život.

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

ŘÍJEN - KVĚTEN:
Po – Pá: 8:00 – 16:00
So - Ne: Zavřeno

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

Odbor sociálních věcí
MěÚ Kostelec nad Orlicí

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Pro nadcházející rok nabízíme také nástěnný kalendář Lubomíra Imlaufa „Orlické hory a Podorlicko“.

Srdečně Vás zveme na již tradiční VEPŘOVÉ HODY,
které se budou konat v sobotu dne 9. 11. 2013
od 10:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Výroba produktů je pestrá - ochutnáte přímo na místě nebo
si odnesete domů:
ovarovou polévku s kroupami, zabíjačkový guláš, jitrnice, prejt,
ovar, kroupy, tlačenku nebo křupavé smažené řízečky.
Nabízíme také možnost nákupu vepřového masa.
Vše budete moci zapít točeným pivečkem a dalšími nápoji!!!
Prodej bude probíhat do vyprodání produktů.
Na Vaši návštěvu se těší hasiči.
5

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ulice Krupkova 1154
tel: 494 321 430
mobil: 724 733 940
e-mail: knihovna@biblio.cz www.biblio.cz
c

Vladimír Komárek

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

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po
St
Čt

Po
St
Pá

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

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

Cesta knih ze skladu na půjčovnu
Od listopadu 2013 budou mít čtenáři možnost půjčit si ve volném výběru knihy ze skladu.
Dioptrické brýle na půjčovně
Pro ty čtenáře, kteří nosí brýle nablízko a nebudou je mít při sobě,
máme nadbytečné brýle k zapůjčení.
Zámek na kolo
Prosíme čtenáře, aby si svá kola, koloběžky ukládali do stojanů na kola.
V prostorách knihovny tak blokují přístup na WC a k výtahu. Kdo si zapomene svůj zámek na uzamčení kola doma, může si ho půjčit u obsluhujícího knihovníka v půjčovně pro dospělé čtenáře.
Igelitové tašky na knihy
V knihovně budeme od listopadu prodávat svým čtenářům na vypůjčené knihy igelitové tašky.
Neradi vidíme, když knihy moknou a vrací se nám zpět zvlněné a poškozené.
Nabídka
Knihovna vlastní elektronickou čtečku. Od září 2013 ji půjčujeme
všem našim čtenářům na jeden měsíc. Záloha za půjčení činí 500,- Kč.
Pozvánka na výstavu
Výstavu fotografií Juraje Gažovčiaka s názvem Fotografie z Vietnamu si můžete prohlédnout až do konce listopadu 2013.
Juraj
Gažovčiak
procestoval Vietnam
od delty Mekongu až
k severní Rudé řece
v lednu a únoru 2002.
Fotografoval prostý
život na odlehlém
venkově, mořské rybáře v oblasti Mui Ne,
dělníky v manufaktuře na výrobu rýžových
placek i ruch na ulicích vietnamských metropolí Saigonu a Hanoje.
Juraj Gažovčiak se narodil 5. ledna 1959 v Nitře. Vystudoval Střední
průmyslovou školu stavební v Nitře a stavební fakultu brněnské VUT.
Pod vedením prof. Ludvíka Barana a fotografa Josefa Ptáčka absolvoval Hradeckou fotograﬁckou konzervatoř v Hradci Králové. Zúčastnil
se fotograﬁckých dílen na Šumavě, ve Spojených státech a u polského
Baltského moře. V roce 2000 založil společně s devíti přáteli skupinu Fotošum. Je členem Svazu českých fotografů a Východočeského sdružení
fotografů v Hradci Králové. Jako fotograﬁckou techniku používá kinoﬁlmové zrcadlovky Canon a v poslední době i digitální techniku. Samostatně vystavoval mj. v pražském Mánesu, Náchodě, Červeném Kostelci,
Hořicích v Podkrkonoší, Hradci Králové a Ostravě. Zúčastnil se několika
kolektivních výstav: např. v Brně, Jílovém u Prahy, italském Pratu (2001)
a v rámci veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem (2002). Za své snímky
získal řadu ocenění: mj. první místo v národní přehlídce amatérských
fotografů ve Svitavách a soutěži Premiéra 2001, druhé místo v soutěži
časopisu Photo Life a ﬁrmy Cokin (2002) a v tomtéž roce získal i druhou
cenu v celoroční soutěži Fotograf roku pořádané časopisem Foto video.
http://www.klubhanoi.cz/gazovciak/index.php
PRODÁME ZREKONSTRUOVANÉ BYTY 2+1 A 3+1
V KOSTELCI.
TEL. 777 154 474, www.realitydivisek.cz

ZEMNÍ PRÁCE 604 874 522 PETR PE JCHAL.
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Fotografie dětí ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí
z probíhajících dílen v naší knihovně
Pozvánka na vernisáž výstavy
akademického malíře Vladimíra Hanuše
v pátek 22. listopadu 2013 v 17 hodin
úvodní slovo Mgr. Martina Vítková
hudební doprovod Slávek Klecandr
Vladimír Hanuš
Vladimír Hanuš se narodil
19. 5. 1961 v Rychnově nad Kněžnou, zde vystudoval gymnázium
(1976-1980) a po neúspěšné maturitě -chtěl být pilotem- odchází
na dvouletou hotelovou školu. Následně nastupuje na Základní vojenskou službu v Plzni (1982-1984).
Po propuštění pracuje v Praze jako
stavební dělník a usiluje o přijetí
na Akademii výtvarných umění. Přijat byl v roce 1988 a studoval u významných českých výtvarniků Karla
Malicha a Františka Hodonského (1988-1994). V roce 1996 obdržel stipendium The Pollock-Krasner Foundation, Inc. v New Yorku. Pravidelně vystavuje v České republice i v zahraničí. Je zastoupen ve sbírkách
státních galerií i významných soukromých sběratelů (ČR, Anglie, Francie, Holandsko, Německo, Kanada, USA).
Tip na dárek, třeba i k Vánocům
Černá kronika posla z Podhoří 1886 – 1916
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 prohlédnou 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, 724 733 940
Poděkování
Děkujeme panu Ing. Kamilu Zdrálkovi za zapůjčení zpravodajů města
Kostelce nad Orlicí z roku 1965 a 70. let.

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor
Pravidelné bohoslužby od dubna do listopadu:
Neděle
09:30 hodin
Út, Čt, Pá
18:00 hodin
St, So
08:00 hodin

Týde n plný zážitků a info rmací
je o pě t tady!

Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka - administrátorka Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16,
tel. 494 534 854, nebo 739 071 416, e- mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby v listopadu 2013:
03. 11. v 8:30 hodin se vzpomínkou na zesnulé
17. 11. v 8:30 hodin (závěr církevního roku)
Biblická hodina (v klubu seniorů): 14. 11. v 16:00 hodin
Další informace na vývěsce u sboru.
Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 9:45 v kostele J. A. Komenského.
Náboženství pro děti: Pá 14:30 hodin.
Tel.: 494 323 311; 739 702 567;
email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.
Další informace na vývěsce u sboru.

NEUNIKLO NÁM
P oděk o v á n í z k lu b u sen i orů
Využíváme stránek zpravodaje, protože bychom rády poděkovaly
za pomoc při malování v klubu. „V nouzi poznáš přítele“ trošku přizpůsobíme, o stav nouze sice nešlo, ale se vším jsme si pomoct nedokázaly.
Tak jsme požádaly dobrovolné hasiče z města a snad nebude pro nikoho překvapením, že opravdu ochotně pomohli nejen při stěhování
nábytku, ale i dalších úpravách klubu. Prostřednictvím velitele pana
T. Sršně jsme získali dva mladé pomocníky, D. Kaplana a Z. Hanyka
a jsme jim opravdu za jejich nezištnou pomoc vděčné. Také děkujeme
panu M. Cachovi, který nás nenechal doslova na holičkách a díky jeho
pomoci jsme mohly urychlit úklid. Už podruhé nám velice ochotně vyšla vstříc paní J. Blažková z Pečovatelské služby. Jejich uklizečka paní
Lenka si hravě poradila s umytím oken, a že jich nebylo málo, pověsila
záclony i závěsy (mimochodem ty nám vypraly ochotně také) a ještě
rozdávala kolem sebe dobrou náladu.
V neposlední řadě si naše poděkování zaslouží hlavní osoba při malování, pan J. Blažek. Sluníčkově rozsvítil malbou polovinu prostor klubu
a nezaváhal ani na chvilku, když jsme ho požádaly ještě o další pomoc
při úklidu. U něho doslova platí „rychlost radost“.
Společně jsme dokázali, aniž byla přerušena činnost klubu, že „když
se chce, tak to jde!“
Nadělily jsme si tak společně dárek ke Dni seniorů a všem výše jmenovaným ještě jednou děkujeme.
Stáří čeká každého z nás a věřte, že včasně podaná ruka k pomoci je
o to cennější.
Za výbor klubu PhDr. M. Nováková

Je třeba dodat, že do úklidu se zapojily samozřejmě všechny členky
výboru klubu. Každá podle svých možností, zdravotních i soukromých. Za to jim patří poděkování, protože jistě každé záleží na tom,
aby název klubu POHODA nebyl jen názvem.
MN

V týdnu od 11. – 15. listopadu 2013 bychom Vás rádi pozvali na již tradiční akci s názvem Týden vzdělávání dospělých, která je určena pro
všechny, kteří se rádi učí, dále se rozvíjejí, ale i pro ty, kteří například
rádi cvičí, relaxují či si hrají.
Od pondělí do pátku čeká všechny návštěvníky bohatý program! Mohou přijít jak mladí, tak staří, jak malí, tak velcí, jak maminky s dětmi,
studenti, manažeři, tak i lidé bez práce, senioři, jednotlivci, ale i celé
rodiny či skupiny… prostě všichni, kteří se nebojí nových věcí a zážitků.
A co vás tedy čeká? Ukázky cizích jazyků, počítačové kurzy včetně tvoření prezentací a sociálních profilů, přednášky psychologů a pracovníků pedagogicko-psychologické poradny, rady výživového poradce
či vizážistky. Odborníci nám ukáží jak balit dárky, aranžovat květiny,
vyrobit si bylinnou mast či využít zásad FENG-SHUI k získání pozitivní
energie. Děti se zabaví v mateřském centru nebo se speciálně vycvičenými psy při tzv. canisterapii. Ani silnější pohlaví se nudit nebude,
pro ně je připravena například výstava nářadí a chladící techniky, práce s PhotoShopem, ukázkové hodiny zaměřené na CNC, CAD, CAM či
spojování kovů a nekovů. A v neposlední řadě si zájemci mohou přijít
vyzkoušet cardio fitness. Zúčastní se i sdružení obrany spotřebitelů,
které poradí co dělat, abychom nenaletěli. Důležité rady poskytne
i zkušená personalistka, která prozradí pár tipů, jak uspět při výběrovém řízení.
Je na co se těšit! Proto neváhejte a přijďte na tyto bezplatné aktivity, které se konají nejen po institucích v Rychnově nad Kněžnou, ale
i v jeho okolí (Dobrušce, na zámku v Doudlebách nad Orlicí). Budou
se na vás těšit jak profesionálové z různých odvětví, tak i zaměstnanci
úřadu práce, kteří tuto akci pořádají.
Bližší informace o jednotlivých kurzech, časech a místech konání se
dozvíte na www. tydnyvzdelavani.cz nebo z plakátů a informačních
brožur.
A v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Kontaktní osoby pro KoP Úřadu práce ČR v Rychnově n.Kn.:
Mgr. Libuše Sychrová,
e-mail: libuse.sychrova@rk.mpsv.cz telefon: 950 159 322
Mgr. Naďa Martincová,
e-mail: nadezda.martincova@rk.mpsv.cz telefon: 950 159 431

w w w. t yd ny v zd e l ava n i . c z

Mažo re tky Marle n I.
Děvčata Rőszlerova – Jano, Verčo a Jessico,
Děkuji Vám za moji malou vnučku Elišku Fialovou, která dva roky trénovala s Vaší skupinou
Mažoretky Marlen I. Bylo to pro ni prospěšné.
Naučila se, jak má přistupovat ke kolektivu, že
souhra všech je velmi nutná k úspěchu, což
děvčata dokázala na Rychnovském pohárku, kde vybojovala krásné 2. místo. I všechna
ostatní vystoupení holčiček měla úspěch.
Ještě jednou díky
Marcela Veselá – babička

PENZION a RESTAURACE
Pod Rozhlednou Vrbice

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

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

www.penzion-pod-rozhlednou.cz
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SK RABŠTEJN

Ak tu á l ně z R ab št ej n a
● STREET DANCE – zahájeno od 2. listopadu. Noví lektoři ze specializované školy na moderní tanec z HK. Určeno pro všechny od 7 let (3
věkové kategorie- více info na webových stránkách).
01. 11. bude na našich webových stránkách vyhlášena soutěž o lístky
na Jumping Drums.
● Pro všechny zvědavce jsme připravili novinku na našich webových
stránkách. V sekci „O Rabštejně / Rabštejn ON-LINE“ jsou fotografie
z aktuálního dění na sále.
● Na koncertu Štěpána Raka přítomné čekalo krásné překvapení v podobě syna Jana Matěje Raka, který představil unikátní nástroj – kytaru z roku 1830! Večer zazněla mj. ve světové premiéře nová skladba
Štěpána Raka „Z pohádky“. Výtečné publikum odměnilo kytarového mistra i jeho syna ovacemi vestoje. Úžasné! Děkujeme divákům
za vytvoření neopakovatelné atmosféry. Velmi nás potěšila i reakce
pana Štěpána Raka, který dva dny po koncertě děkoval za nádhernou
atmosféru a uvedl, že se mu u nás moc líbilo.
● Na loutkovém muzikálu „O chytré princezně“ v podání loutkoherecké skupiny z Náchoda (která funguje nepřetržitě již šedesátým rokem) děti uvítala krásná princezna.

E vže n O ně g i n
Jak řekl klasik: „Klasické dílo je klasické, když odolává změnám vkusu,
proudů a směrů…“ (V+W – forbína ke hře Těžká Barbora).
Román Evžen Oněgin od Alexandra Sergejeviče Puškina k této skupině bezpochyby zařadit můžeme.

Moc se k Vám do Kostelce zase těšíme.
Děkuji za rozhovor, ve kterém budeme pokračovat po představení
v baru Rabštejna.
Představení Evžen Oněgin uvádíme 29. listopadu ráno pro školy a večer
v 19:00 hodin pro veřejnost. Vstupné činí 160 Kč v předprodeji a 190 Kč
na místě.

F ilmo vý fe stival Expe diční kam era
Filmový festival Expediční kamera – v letošním roce s podtitulem Tierra Snow
Film Fest – se na Rabštejně již cítí jako
doma – již počtvrté. Letos na festivalu
spolupracují organizátoři z téměř 200
měst v ČR i SR. Věříme, že filmy o extrémních zimních radovánkách budou pro Vás
inspirací k brázdění sjezdovek, ale třeba
i k nocování ve sněhových záhrabech,
hřebenovým túrám či jen procházce v čerstvě zasněženém Kostelci.
Na letošním festivalu Vás pohltí filmy o tom, jak přežít lavinu, když
strach přemůže všechny emoce, o lezení po modře-blankytné kráse
aljašského ledu. Zkusíme si odpovědět na otázku, zda byste dokázali
lézt po horách bez největšího pomocníka – zraku? Že to je možné, Vás
přesvědčí dokument Neviditelná hora. Kromě dalších filmů se v závěru podíváme na životní dráhu českého nejznámějšího snowboardisty
Martina Černíka.
Není bez zajímavosti, že letošní filmový festival budeme poprvé promítat z digitálního projektoru E-Cinema ve vysokém rozlišení a vysokou svítivostí.
Filmový festival Tierra Snow Film Fest bude na Rabštejně 08. 11. 2013
v 17:30 hodin. Vstupné činí 100 Kč, studenti, důchodci 70 Kč.

J umping Drums - WEST

Děj nás zavede na ruský venkov, kam se mladý Evžen Oněgin odstěhuje, aby spravoval dědictví po svém strýci. Z bujarých Petrohradských
večírků se ocitá na opačném konci spektra společenského života. Propouští své mužiky na svobodu a jediným přítelem je mu mladý básník
Vladimír Lenský, který má kvůli svým názorům taktéž spory se sousedy. A zde se rozvíjí téma vztahu mezi Evženem a Tatiánou. Je to hra
o životě a smrti, ale hlavně o lásce. O citech, jejich pomíjivosti, hra pro
každého, komu láska něco dala, i pro ty, kterým spíše vzala…
Na konci listopadu Vám předvede své nastudování tohoto románu
pražské divadlo ANFAS. Já jsem již toto představení zhlédla v pražské
Ypsilonce, kde pravidelně ANFAS vystupuje. Naprosto si mě získalo
nejen vynikajícími hereckými výkony, ale hlavně vizuálním zpracováním, prací s barevnými náladami světel a v neposlední řadě hudbou.
Na několik otázek jsem se zeptala producenta divadla ANFAS Jirky Novotného:
Jak dlouho máte Evžena Oněgina na repertoáru?
Premiéru měl Evžen Oněgin dne 25. 02. 2011 a minulý týden byla v divadle ROKOKO Praha již 72. repríza. Oněgin je sice klasické dílo, ale
zpracováno poutavě a příjemně pro současného diváka.
Již jsme v Kostelci toto představení měli naplánováno v minulém roce.
Můžete místním divákům vysvětlit, co se přihodilo?
Za 25 let mé divadelní praxe se mi podobná situace ještě nestala. Totiž
herečka paní Anna Suchánková (role Olgy v Oněginovi) byla narychlo odvolána Arnoštem Goldflamem. A dostala ultimátum. Proto jsme
tehdy vzniklou situaci společně s Vámi vyřešili uvedením představení
Manon Lescaut.
Toto představení bylo našimi diváky velmi chváleno a moc se líbilo.
Nám se hrálo v Kostelci velmi dobře. Publikum zde je velmi vnímavé.
Ještě bych rád zmínil něco, co se nám neděje tak často – na představení pro školy (kterého se zúčastnila SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
a ZŠ Častolovice – pozn. red.) bylo vynikající publikum, ale až tak vynikající, že sami herci z toho měli příjemný zážitek. Krásně se jim hrálo.
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A jsou opět tady! Ptáte se kdo? No přeci JUMPING DRUMS! Po dvou
úspěšných koncertech na prknech Rabštejna k nám nyní zavítají s třetí
částí - světovou stranou, a tou jest jedině západ! Nechte se unést symbiózou úžasných rytmů a melodií západu. Nechte hudbu Aztéků promlouvat k vašim duším. Vnímejte tuto hudbu nejen ušima, ale celým
svým tělem. Nechte se pohltit neopakovatelnou atmosférou tvořenou
desítkami bubnů na jednom jediném podiu. Prožijte s námi úžasný večer plný proudící energie dne 5. listopadu v 19 hodin na Rabštejně v Kostelci nad Orlicí.
O lístky na tento koncert můžete také soutěžit na www.skrabstejn.cz
od 1. listopadu.

Harmo nikáři na Rabšte jně
16. listopadu se na Rabštejně uskuteční již tradičně další ročník setkání harmonikářů. Letos je to již po 27.,
co se tu společně setkáme! Těšte se
na příjemné posezení s harmonikami,
heligonkami, akordeony a krásnými
lidovými písničkami. Na podiu uvidíte
jak známé tváře, tak různá překvapení. Těšíme se na všechny příznivce
naší krásné hudby! S pozdravem SK Rabštejn
TŘÍČLENNÁ RODINA SHÁNÍ RODINNÝ DŮM
SE ZAHRÁDKOU. VHODNÝ I K REKONSTRUKCI.
TEL.: 734 622 739

STARŠÍ PÁR SHÁNÍ BYT 1+1 / 2+1 NA RYCHNOVSKU.
TEL: 734 255 150

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V LISTOPADU 2013
70 let oslaví
Stanislav FELCMAN
80 let oslaví
Jaroslav NĚMEC
85 let oslaví
Božena ŠPAČKOVÁ
90 let oslaví
Jaroslav MADĚRA
91 let oslaví
Drahomíra LIMMLOVÁ
95 let oslaví
Václav JINDRA
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve spolupráci Města Kostelec nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti se dne 5. října 2013 uskutečnilo Vítání nových občánků. Slavnost proběhla v obřadní síni městského úřadu. Nové občánky přivítala
členka zastupitelstva města paní Jaroslava Blažková a svým vystoupením přispěli k příjemné atmosféře i žáčci mateřské školy. Město obdarovalo děti malým dárkem a maminky obdržely květinu.
Byli přivítáni tito občánci:
Sofie Brzokoupilová, Matyáš Dohnal, Ondřej Izák, Tina Marková, Pavla
Pešková, Nikola Podařilová, Štěpánka Cetelová, Jana Zdrálková, Jiřina
Zdrálková a František Hájek.

SŇATEK UZAVŘELI
Kostelec nad Orlicí

Častolovice

Marie Marková a Roman Horký
Jana Petrová a Denis Granec
Jana Vilímková a Antonín Kintl
Veronika Hynková a Jan Ziška
Iveta Jirešová a Jiří Chaloupka
Aneta Langerová a Peter Končula
Martina Macková a Luděk Sychrovský
Petra Gregorová a Karel Arnošt
Jana Ligačová a Ladislav Ježek
Martina Perglová a Miroslav Větr

Martina Musilová a Libor Foršt
Hana Nosková a Petr Jelínek
Ivana Vojáčková a Pavel Říha
Veronika Černá a Jan Matěna
Aneta Hildebrandová
a Miroslav Kubec
Petra Kotfaldová a David Chaloupka

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

JUBILEJNÍ SVATBY
50 let – zlatá svatba
Danuška a Jaroslav POPKOVI
Růžena a Josef PADRIÁNOVI
Dana a Jiří DVOŘÁKOVI
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Marta HEBKÁ
Libuše PLŠKOVÁ

* 1926
* 1945

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

VZPOMÍNKA
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.

Dne 2. listopadu uplyne pět smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a babička,
paní Věra KOVAŘÍČKOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel Jaroslav
a synové Milan a Jaroslav s rodinami.

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
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI A JEJICH VÝROČÍ
04. 11. 1861 se v Kostelci nad Orlicí narodil Karel FEIERABEND,
učitel, vězeň v koncentračním táboře pro zahraniční odboj syna.
Rodina Feierabendova v Kostelce nad Orlicí nepocházela. Příjmení je
známo z r. 1524 v Jihlavě. V rodině se udržovala pověst o tom, že prapředek rodu emigroval do Čech jako katolík z Frankfurtu nad Mohanem. První zachycený představitel rodu v Kostelci n. O. je cínař Arnošt
Feierabend, žijící v Kostelci n. O., čp. 26, kdy ženil syna Karla, tkalce.
Karel Feierabend v rodném Kostelci n. O. vychodil obecnou školu,
měšťanskou školu v období 1872 – 1874 v Čáslavi. Následovalo tříleté
studium na Vyšší reálné škole v Hradci Králové. V letech 1879 – 1881
byl řádným posluchačem české polytechniky v Praze. Dne 27. července 1881 složil zkoušku dospělosti. Učitelskou zkoušku způsobilosti pro
obecné školy vykonal 19. listopadu 1883, když od 10. dubna 1881 byl
výpomocným učitelem na obecné škole v Chocni. Od 18. července
1882 byl v místě jako podučitel chlapecké školy měšťanské až do 17.
července 1887, kdy byl jmenován učitelem pro odbor přírodovědecký
na chlapecké škole v Ústí nad Orlicí, odkud přešel 1. září 1888 na chlapeckou školu měšťanskou ve svém rodném městě, v Kostelci nad Orlicí. Ta byla 4. srpna 1897 zrušena a zřízena byla škola reálná. Proto byl
Karel Feierabend od 1. října 1897 přeložen na dívčí školu měšťanskou
v Kostelci nad Orlicí, kde působil do 1. září 1899, kdy nastoupil na místo hlavního učitele v Učitelském ústavu v Hradci Králové. Dne 28. 01.
1910 byl jmenován profesorem na Učitelském ústavu v Praze. V Praze
byl se svou rodinou a s rodinou svého syna ing. Karla Feierabenda 1.
července 1942 zatčen a později převezen do koncentračního táboru
Dachau. Manželky syna Karla a druhého syna Ladislava byly převezeny
do koncentračního tábora Ravensbrück. Karel F. byl převezen do koncentračního tábora ve věku 81 let. Zatčení otce Karla a syna Karla bylo
odplatou gestapa za působení syna Ladislava v odboji a čs. zahraniční
vládě v Anglii. Osvobození koncentračního tábora se Karel F. Dočkal,
ale vrátil se do rodné vlasti s podlomeným zdravím. Na následky věznění krátce po návratu domů zemřel.
05. 11. 1879 se v Kostelci nad Orlicí narodil Rudolf MALÁTEK, učitel hudby, hudební skladatel.
Jako učitel působil v Potštejně, Brocné, Týništi nad Orlicí, Skuhrově
nad Bělou. V roce 1908 složil státní zkoušku ze zpěvu, 1913 zkoušku
z houslí pro všechny střední školy a učitelské ústavy. Na kostelecké
reálce byl učitelem zpěvu. Věnoval se též komponování, skládal operety i písně, upravil na 70 českých písní, napsal Techniku houslové hry.
13. 11. 1854 se v Kostelci nad Orlicí narodil Vratislav PASOVSKÝ,
architekt, turistický činovník.
Studoval na reálce ve Vysokém Mýtě a Praze, potom na české technice v Praze a v roce 1879 na Akademii výtvarného umění ve Vídni,
kde složil v roce 1881 stavitelskou zkoušku. Téhož roku získal v Praze
stavitelskou koncesi. Stal se úspěšným stavitelským podnikatelem,
např. svojí první stavbou Bubeníčkova palácového domu. Následovaly
stavby v Praze a na venkově, které buď sám prováděl, nebo navrhoval

plány, jako např. Stýblův dům na Václavském náměstí, budovy reálky
v Kostelci nad Orlicí, dnes Obchodní akademie, Náchodě, gymnázia
v Poličce, množství obecných škol např. v Třeboni, Pelhřimově atd.
Vykonal četné studijní cesty do Německa, Itálie, Bosny a Hercegoviny.
Z veřejných soutěží si odnesl řadu nejvyšších poct. Zabýval se také studiem českých stavebních památek. Četné jsou také jeho stavby turistické, např. lanová dráha a rozhledna na Petříně, „Chýše“ na Čerchově
u Domažlic. Byl členem pražského zastupitelstva. Zasloužil se rovněž
o zvelebení české turistiky. Od roku 1890 byl předsedou Klubu českých
turistů.

Pomník - V. Pasovský
18. 11. 1948 v Kostelci nad Orlicí zemřel Josef KREJČÍK, starosta
obce.
V období 02. 07. 1919 – květen 1945 byl starostou města Kostelce
nad Orlicí. Jeho zásluhy o město samé lze vysledovat z historie Kostelce nad Orlicí tohoto období. Byl např. ředitelem Městské spořitelny
(od roku 1905), vedl úspěšná jednání s vojenskými úřady o umístění
stálé vojenské posádky ve městě a stavbě kasáren, zasloužil se o stavbu Sokolovny, činžovních domů pro vojsko a úřednictvo, místního
vodovodu, prosadil výstavbu budovy Pokračovacích škol, státních
budov, rozšířil obecní majetek koupí pozemků, lesa, Mírova, založil
družstvo Svépomoc atd. Právem býval označován za „kosteleckého
Ulrycha“. Byl veselé mysli, lidsky jednal se všemi potřebnými ve snaze
být objektivní.
-lfal-

Zdroje:
Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. 2. doplněné, rozšířené a upravené vydání. Rychnov nad Kněžnou: Státní okresní archiv
v Rychnově nad Kněžnou, 2001, ISBN 80-901-757-8-5.

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

Rozpis lekcí najdete na www.skrabstejn.cz. Lekce jsou veřejně přístupné.
Vstupné: 50 Kč

TEL: 494 321 588; klimesova@skrabstejn.cz;
http://www.skrabstejn.cz.
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
úterý:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
středa: 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
čtvrtek: 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
pátek:
08:00 – 12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
02. 11. /sobota/ - 19:00 hodin
(Další lekce: 9.11., 23.11., 30.11.).
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KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE
A CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ
– PRODLOUŽENÁ.

03. 11. /neděle/ - 90:00 hodin FILATELISTÉ – SETKÁNÍ
Určeno pro členy klubu a veřejnost
05. 11. /úterý/ -19:00 hodin

KONCERT
– JUMPING DRUMS – WEST
Zcela nová a velmi propracovaná koncertní show vynikajících českých
bubeníků z turné čtyř světových stran. Vstupné 180 Kč/220 Kč
08. 11. /pátek/ - 17:30 hodin

FILMOVÝ FESTIVAL
– EXPEDIČNÍ KAMERA
– SNOW FILM FEST
Až neuvěřitelné zážitky v extrémních podmínkách. Součástí bude dokument o nejúspěšnějším českém snowboardistovi Martinu Černíkovi. Vstupné: 100 Kč/sleva děti a důchodci 70 Kč atd.
16.11. /sobota/ - 19:00 hodin
HARMONIKÁŘI
27. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ a milovníků
krásných lidových písní. Vstupné: 95 Kč / 120 Kč (předprodej/na místě)

22. 11. /pátek/ - 08:15 hodin a 10:00 hodin
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Divadlo pro 1. st. ZŠ, MŠ a ostatní rodiče s dětmi. Vstupné: 35 Kč.
29.11. /pátek/ - 19:00 hodin
EVŽEN ONĚGIN
Divadlo – román A. S. Puškina ve zpracování divadla ANFAS Praha.
Vstupné: 160 Kč / 190 Kč (předprodej / na místě)
Připravujeme na prosinec:
03. - 05.12. Vánoční jarmark
07. 12. Věneček
15. 12. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Pohybové aktivity na Rabštejně
Pilates - každý čtvrtek v 18:00 a v 19:00 hod
Jóga - každé pondělí v 19:00 hod
Street dance – každé pondělí (zahájení 2. listopadu)

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA
13. 11. /středa/ - 19:00 hodin
BABOVŘESKY
Letní úsměvná komedie Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky. Vstupné: 70 Kč
24. 11. /neděle/ - 17:00 hodin
KINO PRO DĚTI: REBELKA
Příběh o odvážné Meridě, která stane tváří v tvář tradici, osudu, animovaný/dobrodružný/komedie, USA, 90 min. Vstupné 70 Kč.
06. 12. /pátek/ - 17:00 hodin

KINO PRO DĚTI:
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je
pak zavede do podzemí. ANIMOVANÝ, ČR, 90 min. Vstupné 70 Kč.

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
773 781 161, 773 781 162
E-mail: ddmkostelec@email.cz
Více informací na www.ddmkostelec.cz
01. 11. /pátek/ 17:00 - 19:00 hodin

STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ
PRO ODVÁŽLIVCE
Strašidelné putování pro odvážlivce! Sraz v 17. 30 hodin před DDM.
Vstup od Seykorova parku horní branou od silnice. Poplatek 10 Kč/os,
strašidelné kostýmy vstup zdarma!
02. 11. /sobota/ 08:45 - 9:30 hodin

ZÁVODY
V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, zdravé běhání v lesním prostředí. Zábava a pohyb pro
celou rodinu. Podrobné informace v DDM.
07. 11. /čtvrtek/
SVÍČKY
Tvoříme svíčky z včelího vosku i originální barevné svíce voskové.
Poplatek 50,- Kč + materiál.
09. 11. /sobota/ 10:00 - 13:00 hodin

ŘEZBÁŘSKÁ
A MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Tvořivá dílna pro II. stupeň ZŠ, SŠ a dospělé. Nahlédněte s námi do tajů
řezbářského řemesla. Navrhněte a zhotovte si řezbářské dílko dle Vašich zkušeností a schopností.
Poplatek 80 Kč + spotřebovaný materiál. Informace a přihlášky do středy 06. 11. na tel. 773 781 162.
09. 11. /sobota/ 10:00 - 13:00 hodin PATCHWORK,
příp. ZÁKLADY
HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ
Patchwork je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání malých,
různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory.
Tvořivá dílna pro II. stupeň ZŠ a SŠ a dospělé. Možnost donést vlastní materiál - kousky barevných látek. Poplatek 80 Kč + spotřebovaný
materiál. Informace a přihlášky do středy 06. 11. na tel. 776 781 162.
12. 11. /úterý/ 16:00 - 17:00 hodin
DRAKIÁDA
Foukej, foukej větříčku, lítej, lítej můj dráčku! Společné pouštění draků, ocenění nejkrásnějšího a nejvýše letícího draka.
Sraz v 16:00 hodin u tělocvičny Obchodní akademie.
14. 11. /čtvrtek/ 18:00 - 19:30 hodin KERAMIKA
- vhodný originální dárek pro každého
Popusťte uzdu své fantazie a vytvořte si dárek pro své blízké nebo pro
sebe. Poplatek 80Kč.

23. 11. /sobota/ 13:00 - 15:00 hodin MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Hedvábný šátek nebo šál dle vlastní fantazie. Na workshop se můžete
přihlásit do 11.11. přímo v DDM na tel. 773 781 162 a po domluvě objednat materiál s potřebným rozměrem. Cena 50 Kč + spotřebovaný
materiál.
21. 11. /čtvrtek/ 18:00 - 19:30 hodin LEPTÁNÍ SKLA
Vytvoříme si originální vzor, příp. využijeme již vytvořené návrhy
na sklenice, misky z čirého skla, příp. závěsy z tabulového skla. Vhodné
využití vlastních nádob. Informace na tel. 773 781 162.
Poplatek 50 Kč + materiál.
21. 11. /čtvrtek/ 18:00 - 19:30 hodin

ARANŽUJEME ADVENTNÍ
VĚNEC NEBO PODKOVU
Přijďte si vyrobit originální vánoční výzdobu pro Váš domov. Přihlášky 3 dny předem. Poplatek 50 Kč + materiál (vlastní materiál možno
donést).
28. 11. /čtvrtek/
KERAMIKA
Keramické tvoření tentokrát s vánoční tématikou. Drobné dekorace i
větší prostorové tvary (od zvonečků po originální stínidla na svíčku).
Poplatek 80,- Kč.
29. 11. /pátek/
ČERTOVINY
Čertovskou stezkou rovnou do Pekla půjde s námi každý, kdo se dostaví na její začátek v 16 hodin do DDM. Pokud doputuje úspěšně až
do Pekla, zhlédne taneční rej nejmladších čertic, odnese si čertovskou
nadílku, zatančí si na čertí mini diskotéce, na pekelném ohni opeče
vlastní uzeninu. Předpokládaný konec ve 20:00 hodin. Možné putovat
i s kočárky. Čertovské převleky vítány.
Připravujeme:
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA (výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovce Šerlišský mlýn).
O nedělích 05., 12., 19., 26. ledna a 2. února 2014 (5 lekcí).
Cena: 2 450,- Kč (z toho hrazen autobus, vlek, instruktor). Vyplněné přihlášky (poplatek na účet číslo 2200377848/2010, var. symbol 12348)
nutno odevzdat do 15. prosince 2013 do Domu dětí a mládeže.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

OS CVRČEK – MATEŘSKÉ CENTRUM
OS Cvrček – mateřské centrum
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 09:00 - 12:00
Odpoledne: středa: 16:00-19:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498
www.cvrcek.org, cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček
04. 11. /pondělí/ - 09:00 hodin
(karneval)

HELLOWEENSKÁ PARTY

06. 11. /středa/ - 16:00 hodin

ODPOLEDNE PLNÉ
SPOLEČENSKÝCH HER
Ukázky, prodej a možnost vyzkoušení si různých společenských a kreativních her pro všechny věkové kategorie.
13. 11. /středa/ - 16:00 hodin
Hudební interaktivní pohádka

POHÁDKA VELKÉ UŠI

14. 11. /čtvrtek/ - 09:00 hodin

HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ VE ŠKOLE
A DOMA ANEB JAK MOHOU
POMOCI UČITELÉ I RODIČE

Přednáška
28. 11. /čtvrtek/ - 09:00 hodin

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ
I DOSPÍVAJÍCÍCH

Přednáška

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
02. 11. /sobota/ Z BOROHRÁDKU DO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Sraz účastníků: v 08:00 hodin na zastávce ČD v Kostelci nad Orlicí, odjezd vlakem v 08:15 hodin do Borohrádku. Trasa pěšího výletu: Borohrádek, Světlá, Žďár n. Orl., Týniště n. Orl. Návrat vlakem. Délka trasy:
11 km. Vedoucí akce: Jana Culková.
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23. 11. /sobota/ PO HŘEBENI JESTŘEBÍCH HOR
Sraz účastníků: v 07:00 hodin na zastávce ČD v Kostelci nad Orlicí, odjezd vlakem 07:17 hodin přes Václavice do Malých Svatoňovic a autobusem do Odolova. Trasa pěšího výletu: Odolov, Pod Kolčárkou,
Žaltman, Jestřebí bouda, Pod pasekou, Malé Svatoňovice. Návrat vlakem. Délka trasy: 12 km. Vedoucí akce: Oldřich Zeman.

VÝSTAVY
Městská knihovna vás všechny srdečně zve na výstavu fotografií Juraje Gažovčiaka Fotografie z Vietnamu. Výstavu si můžete prohlédnout až do konce listopadu 2013
22. 11. /pátek/ - 17:00 hodin POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí zve na vernisáž výstavy akademického malíře Vladimíra Hanuše.
Úvodní slovo Mgr. Martina Vítková a hudební doprovod Slávek
Klecandr.

BESEDY
19. 11. /úterý/ - 14:00 hodin

KŘEHKÁ KRÁSA
VAMBERECKÉ KRAJKY
Klub důchodců Pohoda zve na klubovou besedu s učitelkami/krajkářkami
Mirkou Šustrovou a Janou Langovou. Nejen že názorně předvedou své
krajkářské umění, ale ještě nabídnou přítomným možnost zakoupit si dárečky vyrobené z krajky. Všichni tak budou mít příležitost získat třeba pro
své blízké originální dárek na Vánoce. Beseda se uskuteční ve společenské
místnosti klubu. Srdečně jsou zváni nejen členové klubu, vstup je zdarma.

KONCERTY
23. 12. /pondělí/ 16:00 a 19:00 hodin
CARMINA
Tradiční předvánoční koncert. Zrcadlový sál, Nový zámek Kostelec nad
Orlicí. Předprodej vstupenek: Informační centrum Kostelec nad Orlicí

Z NAŠICH ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

E xku r z e d o P r ah y
24. září pro nás paní učitelka připravila výlet do našeho hlavního města – Prahy. Velice jsme se těšili a nemohli se dočkat, až ráno nasedneme do rychlíku směr Praha.
Cesta rychle uběhla, a tak nás brzy přivítal ruch velkoměsta.
Z nádraží naše kroky vedly nejprve na Václavské náměstí se sochou
sv. Václava pod budovou Národního muzea. Udivila nás velká rozloha tohoto náměstí. Pozorováním dění kolem nás jsme si ani nevšimli, že jsme došli na Staroměstské náměstí, které je zajímavé sochou
mistra Jana Husa a orlojem. Počkali jsme si, až budou hodiny odbíjet
a v okénkách se objeví apoštolové.
A pak za dalšími památkami. Připomenuli jsme si mistra Jana Husa,
a tak jsme nemohli vynechat kapli Betlémskou, ve které kázal. Další
naše kroky vedly přes Karlův most k lanovce na Petřín. Po zdolání 299

Ho d vlašto vko u
Stačí mít jen šikovné ruce, obyčejný kus papíru a může z vás být
i mistr světa. Vloni z 83 zemí zvítězilo družstvo České republiky.
My jsme si uspořádali také malé
mistrovství žáků školy na Skále.
Každý měl 2 hody stejnou vlaštovkou. Někomu přálo štěstí více, někomu méně, ale všichni jsme si
to užili i díky krásnému slunečnému dni.
pracoviště Drtinova

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Družina v kniho vně .
schodů ve výšce 51 metrů se před námi otevřel krásný pohled na celou Prahu. Než jsme se vydali dál, stavili jsme se v zrcadlovém bludišti.
Tam bylo plno legrace. Chvíli jsme byli tlustí, pak zase hubení, malí,
velcí – podle toho, do jakých zrcadel jsme se dívali.
Poslední naše zastávka byla na Pražském hradě. U vojáků, co stojí čestnou stráž, jsme se vyfotografovali, prošli jsme hradní nádvoří a podívali se do katedrály sv. Víta. Svou velikostí a krásou na nás hodně
zapůsobila. Pak už ale po starých zámeckých schodech rychle na metro, abychom stihli vlak domů.
Odváželi jsme si mnoho zážitků, protože jsme na vlastní oči viděli vše,
o čem jsme se ve vlastivědě učili. Za tak krásně prožitý den patří paní
učitelce moc díků.

Každý den po obědě mají děti odpočinkovou činnost, při které, kromě
jiného, čteme nějakou knihu na pokračování. V loňském roce jsem jich
dětem přečetla pět.
Proto, abych v dětech probudila zájem o knihy a četbu, budeme pravidelně navštěvovat místní knihovnu. Paní Simona Kňourková je velmi
vstřícná a svojí vhodnou motivací se snažila děti vtáhnout do světa
knih. Několik si jich vybraly s sebou do družiny. Tentokrát to je vojenská a lodní technika, dinosauři, křečci, králíci a také pohádky. Společně
z nich budeme čerpat vědomosti.
Jsem přesvědčena, že pravidelnými návštěvami knihovny získám alespoň v některých dětech zájem o knihy. Vždyť četba je tak důležitá pro
správný rozvoj dítěte.

Pavla Sýkorová a žáci 5. C

A. Linková, ŠD Erbenova.
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nili David Půlpán, Stanislav Hanel, a konečné vítězství pečetil Lukáš
Fikejz. Vítězný celek postoupil do Krajského kola v Jičíně, které se koná
29. 04. 2014 v Jičíně, kde přejeme našim mladým sportovcům mnoho
úspěchů.
Mgr. Bc. Kamil Kaplan
SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

SŠZE A SOU CHKT

N ejl e p š í f o t b al
s e hr a j e n a z emě d ělc e v K os t elci
Dne 04. 10. 2013 se uskutečnilo na fotbalovém stadionu TJ Dobruška
okresní kolo ve fotbalu kategorie V. Pohár Josefa Masopusta. Turnaje
se zúčastnilo i družstvo SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí. Školu reprezentoval tým ve složení: Lukáš Fikejz, Michael Neubecker, Dominik
Krupka, Tomáš Veliký, David Půlpán, Tomáš Kroulík, Stanislav Hanel,
Lukáš Petřík, Bohumil Murka, Vojtěch Muller, Jan Jedlínský, Martin Vídeňský a Pavel Dunda.
Po získání prvního místa ve skupině s bilancí dvou výher a jedné
porážky se zemědělka utkala ve finále s tradičním rivalem OA TGM
Kostelec nad Orlicí, kdy se po bezbrankové remíze rozhodovalo v penaltovém rozstřelu. V dresu zemědělky úspěšně pokutový kop promě-

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

VERONIKA JANÁČKOVÁ
OTEVŘENO PO

NE po TEL. DOHODĚ 776 306 253

SŠZE a SOU CHKT
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 30.11.2013 (8.00-12.00hod.)
pátek 10. 1. 2014 (12.00-16.00hod.)

nabízíme ke studiu:
přírodovědné 4-leté maturitní obory

1) AGROPODNIKÁNÍ

(4141M01) - maturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a), b) nebo c)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
c) AGROTURISTIKA A EKOAGROTURISTIKA

technické obory (chladicí a klimatizační technika a
tepelná čerpadla) a ekonomický obor

3)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE (2652H01)
- tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK zaměřený na
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení.

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51)
2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(1601M01) - maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOST
b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ SPECIALIZACE

-dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel,
denní i dálkové studium, lékařské potvrzení
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý sudý rok, nejbližší 2014/15

5) PODNIKÁNÍ

( 6441L51)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý lichý rok, nejbližší 2015/16

13

dětskou mozkovou obrnou spojenou s centrální svalovou hypotonií.
Právě pro tuto holčičku byla vyhlášena sbírka plastových víček. Z výnosu této sbírky budou mít rodiče možnost zaplatit Míše další léčbu
či nové pomůcky. Naši studenti si vytyčili nemalý cíl - co nejdříve nasbírat 100kg! Pomáhají jim různé instituce a firmy našeho kraje, které
studenti oslovili. Jedním ze sbírkových míst je i kostelecká mateřská
školka.
Doufejme, že nám budou víčka pro Michalku rychle přibývat!

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

P od ěk o v á n í
Děkujeme MŠ Mánesova, učitelkám, dětem i rodičům, že se všichni
ochotně s námi zapojili do projektu „Víčko k víčku pro Mišičku“.
Studenti naší střední školy navštěvují v rámci pedagogické praxe MŠ
Slunečnice v Hradci Králové, kam chodí i šestiletá Michalka z Třebechovic. Je to milá, chytrá a velmi šikovná holčička. Od narození však trpí

Mgr. Olga Tillová a třída 3.D
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola
a Vyšší odborná škola cestovního ruchu Hradec Králové

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

2 x b r a mb o r y , 4 x b ed n a
Na první pohled inzerát malého zemědělce pokoušejícího se prodat svou úrodu. Ale po přečtení celého článku zjistíte, že se nejedná
o rubriku zemědělství, ale o sport. Zachycuje úspěchy mladých sportovců v kroužku orientačního běhu DDM Kostelec nad Orlicí, vedeným
Ing. Viktorem Hladkým. V označení 2x brambory a 4x bedna se skrývá:
1 zlatá, 2 stříbrné, 1 bronzová medaile a 2 čtvrtá místa.
Ale pěkně od začátku. V roce 2012 zařadil DDM do své nabídky kroužek
Orientační běh. Na tento kroužek se přihlásilo 16 dětí a mezi nimi i naši
úspěšní. Roční práce s mapou a buzolou, nabírání kondice v tělocvičně, ověřování si teorie v terénu, cvičných závodech a jarních a letních
soustředění se zúročila v ostrých závodech s konkurencí z východočeského kraje. Naši mladí sportovci se v novém školním roce zúčastnili
již dvou závodů: 28.9.2013 v Červené u Letohradu a 5.10.2013 v Českých Petrovicích. V Červené se na druhém místě umístil Filip Hladký,
na třetím Linda Zářecká a na čtvrtém Ondra Tichý. V Českých Petrovicích se ve svých věkových kategoriích umístili: na krásném prvním
místě Jakub Langr, na druhém Ondra Tichý a na čtvrtém Filip Hladký.
Závěrem přejeme našim mladým sportovcům mnoho dalších úspěchů
v tomto sportu.
Autor Tomáš Hladký

1. místo Jakub Langr – DDM Kostelec nad Orlicí,
Závody Východočeského poháru v orientačním běhu
v Českých Petrovicích v kategorii H10N

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

P o dzim ve C vrčku

Ondřej Tichý, kategorie H14D- 2. místo závody Červená u Letohradu
Jakub Langr, kategorie H10N- 1. místo, závody České Petrovice
Filip Hladký, kategorie H10N- 2. místo, závody Červená u Letohradu
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Tak už jsme se po prázdninách dostali do normálních kolejí a ve Cvrčku začíná být pěkně veselo. Hernička je otevřena pro všechny maminky s dětmi v pondělí, středu a čtvrtek dopoledne. Vždycky kolem
10. hodiny společně krátce zpíváme, tančíme, cvičíme,…. Jinak se děti
učí hrou, okukují dovednosti od starších a učí se spontánně pobytu v menším kolektivu svých vrstevníků. Maminky si mezitím mohou
na chvilku posedět, vyměnit si zkušenosti, něco vytvořit a při tom mají
svoje ratolesti pořád pod dohledem. Ve středu odpoledne jsou dílničky, kam chodí maminky také s dětmi staršími, které už chodí do školky a do školy a které se do Cvrčka rády vrací. Čtvrteční odpoledne je
vyhražené pro masáže kojenců a pro cvičení nastávajících maminek.

NAVŠTÍVILI JSME ZA VÁS
F irma C hlo re lla ce ntrum s.r.o
Znečištěné životní prostředí,
každodenní stres, nedostatek
pohybu, nevhodná strava, to
vše působí negativně na naše
zdraví a záleží pouze na nás, zda
budeme tyto skutečnosti pasivně přijímat a nebo se s tím pokusíme
něco udělat. Dovolte mi Vám představit slečnu Barboru Švestkovou,
manažerku ﬁrmy Chlorella centrum, která působí v našem městě a prostřednictvím svých výrobků nabízí možnost potlačit účinky těchto negativních vlivů na Vaše zdraví a zlepšit tak váš celkový zdravotní stav.
Jak byste představila firmu Chlorella centrum s.r.o?
Jsme malá česká společnost, která se od 90. let minulého stolení
úspěšně zabývá distribucí produktů ze sladkovodní řasy. Specializujeme se na 100% přírodní, čistou, kvalitní sladkovodní řasu Chlorellu
pyrenoidosu. V našem sortimentu naleznete nejen přírodní tablety
CHLORELLA PURA z této mimořádné řasy, ale zároveň z jejího výtažku
vyrábíme kosmetiku CHLORELLA PURA COSMETICS. Na přání našich
zákazníků rozšiřujeme nás sortiment zelených potravin o zelenomodrou mikrořasu SPIRULINA PURA, BARLEY GREEN - šťávu z ječmene
a BAOBAB.
Co jsou zelené potraviny?
Zelené potraviny představují revoluci v péči o zdraví. Obsahují totiž
nejen rostlinné barvivo chlorofyl, které má unikátní regenerační, protizánětlivé, hojivé a deodorační účinky, ale také většinu nezbytných
minerálů a vitamínů, esenciální aminokyseliny, aktivní enzymy a další
živiny v ideálních vzájemných poměrech. Díky tomu se vyznačují zcela
unikátními účinky na lidské zdraví.
Komu byste vaše výrobky doporučila?
Naše výrobky jsou určeny pro všechny, kteří se starají o své zdraví.
Jsou čistě přírodní, a proto jsou vhodné jak pro děti, dospělé i starší
generaci. Velice zjednoduše bych naše výrobky popsala takto: Chlorella napomáhá detoxikaci a posiluje imunitu, Spirulina napomáhá
hubnutí, zelený ječmen dodává energii a vitalitu a baobab bojuje proti volným radikálům a zabraňuje stárnutí buněk. Kosmetika výtažky
s chlorelly je vhodná pro normální, citlivou a problematickou pleť.
Kde Vás lidé najdou?
Naše sídlo je na Příkopech, v zelené budově naproti domu služeb, kde
jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 15:30 hodin. Jinak všechny informace včetně poradny, e-shopu a dalších tipů najdete na www.
chlorellacentrum.cz
Děkuji za rozhovor, přeji pevné zdraví, chuť do další práce a mnoho
spokojených zákazníků.
Šárka Slezáková

Listopad zahájíme 04. 11. dopoledne karnevalem v helloweenském
duchu, hned na to ve středu 06. 11. od 16:00 hodin proběhne už třetí
„Odpoledne plné společenských her“. Při něm si budou moci zájemci
zblízka prohlédnout a vyzkoušet spoustu společenských, logických
i kreativních her, které si budou moci případně hned zakoupit. Nebudou tak kupovat tyto hry jako zajíce v pytli.
Během listopadu také proběhnou ve Cvrčku další 2 zajímavé přednášky (13. 11. od 09:00 hodin „Hyperaktivní dítě ve škole a doma aneb Jak
mohou pomoci učitelé i rodiče“ a 28. 11. od 09:00 hodin „Výchovné
problémy dětí i dospívajících“). Tyto přednášky pořádáme společně
s Manželskou a rodinnou poradnou z Hradce Králové.
A třešničkou na dortu listopadových akcí bude ve středu 13. 11.
od 16:00 hodin interaktivní hudební pohádka „Velké uši“.
Pohádka měla premiéru v květnu letošního roku v Divadle Na Zábradlí
a v inscenaci je použita Orffova metoda (Schulwerk), která hravou formou rozvíjí elementární smysl pro rytmus, intonaci a hudebně-pohybové cítění. Prostřednictvím všestranných aktivit a tvořivých dětských
hudebních her se u dětí prohlubuje jejich fantazie, představivost, kreativita a hudební vnímavost.
Příběh dvou dívek, které se potkají v lese a vydají se na dobrodružnou
cestu za tajemstvím ukrytým v jeskyni. Cestou je provází stará slečna
sova, potkají šedivého skřítka a ducha ticha, dají si indiánská jména
a navzájem se od sebe mnoho naučí. Každá z dívek se totiž něčeho
bojí a na této cestě se musí se svým strachem vypořádat.
Hudba, rytmus, zvuky, šumy a ruchy jsou v této pohádce hlavními hereckými/inscenačními nástroji. Právě díky nim se děti aktivně zapojí do vyprávění příběhu. Navíc si na základě zvuku, rytmu a melodie
samy ve své fantazii vytvoří obrazovou složku příběhu.
Doufáme, že Vás naše nabídka na listopad zaujala, přejeme vám krásný zbytek podzimu a těšíme se na vás v našem mateřském centru,
Andrea Kocourková a Iva Voráčková
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CO SE UDÁLO, STALO SE
Před 213 lety
17. listopadu 1800 Císař František II. potvrzuje privilegium císaře Josefa II. s tím, že upouští od nuceného odběru panských ryb a že i tolerovaní nekatolíci mohou být účastni na právech a výsadách.
19. století – počátek
Město Kostelec n. Orl. se uvádí jako poddanské městečko, které má
k vrchnosti jen určité hospodářské povinnosti, ale také jako městečko
municipální, tj. s vlastní správou. Veškerou hospodářskou, politickou
a soudní správu v první instanci vedl magistrát, úřad složený z purkmistra a dvou radních, jakož i zkušeného syndika.
Před 186 lety
V roce 1827 ve městě Kostelec n.Orl. žilo 2187 obyvatel v 354 domech.
Hospodařili na 598 jitrech 1258 sáhách orné poddanské půdy, 179 jitrech 933 sáhách luk poddanské půdy, 40 jitrech 730 sáhách zahrad, 24
jitrech 513 sáhách pastvin. K tomu měli z hospodářského dobytka: 32
koní, 283 krav, 6 volů a 269 ovcí.
V archivních materiálech jsou záznamy o činnosti koželužny.

SPORT
TJ SOKOL KOSTELEC

Po děko vání
Výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí děkuje zastupitelům města za poskytnuté finanční prostředky z výtěžku loterií a sázek, které budou
použity na provoz Sokolovny, která slouží všem školám, spolkům a občanům města.

Poděkování paní Janě Mengemannové
Život našeho národa si nelze představit bez Sokola, bez sokolské myšlenky, bez sokoloven, bez sokolské písně, bez jedinečných sokolských
sletů. Tyršova idea dávala odedávna pevnou víru k demokracii a rovnost národní a občanskou. Od šedesátých let minulého století upevňoval Sokol tělesné i duševní zdraví a především mravnost. Proto si
výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí váží všech dlouholetých členů.
Dovolte mi touto cestou poděkovat paní Janě Mengemannové, za věrné členství a přínos pro TJ Sokol Kostelec nad Orlicí. Milá sestro Jano,
děkujeme, že své členství naplňuješ celým svým srdcem.
Fr. Dosedla

Z histo rie ko ste le cké so ko lo vn y

Před 123 lety
09. listopadu 1890 byl založen Včelařský spolek v Kostelci n. Orl. Z dřívějšího usnesení obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto o zřízení nového
zesíleného vodovodu od staré vodárny, místo dřevěných rour dát roury
železné a vést vodu nejen na Skálu, ale i na náměstí a do koželužny Josefa Seykory. Koncem roku dokončena výstavba městského vodovodu.
Na náměstí byla vystavěna nová kašna. (4 lípy kolem ní zasazeny
v dubnu 1919).
Před 79 lety
17. listopadu 1934 byla známá borovice „Erbenka“ vyvrácena silným
větrem.
Před 77 lety
15. listopadu 1936 byla slavnostně předána do užívání nová budova
státních úřadů u Rabštejna (později budova SD Jednota)

První zmínky o tom, že v Kostelci nad Orlicí vznikne tělocvičná jednotka Sokol, pocházejí z července 1882 – tedy z doby, kdy Tyršovo
hnutí pod Juvenálovým heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“ žila
v Čechách již 20 let. Dne 17. září 1882 se v Kostelci nad Orlicí sešlo
v hostinci „U české koruny“ prvních 27 nadšenců, odhodlaných působit svým příkladem na své spoluobčany. Prvním starostou byl zvolen
Josef Škop – mlynář. První stanovy Sokola vypracoval velitel požárního
sboru Karel Brdička a vyplývalo z nich, že v případě požáru se všichni
členové Sokola podrobují velení velitele požárního sboru. Ve starých
zápisech čteme pečlivě vyčíslené položky prvních nákupů:
„ kůň… 56 zl., bradla…40 zl., 20 tyčí, 20 párů činek, 2 břemena
po 15kg“ atp. Neškodí připomenout, jak byla zajišťována finanční
stránka jednoty – pořádáním akademií (první 15. října 1882), večírků,
hlavním zdrojem příjmů však byly členské příspěvky – ročně 2 zlaté.
Za pět let od založení měla kostelecká jednota již 107 členů a slušně
vybavenou tělocvičnu v hostinci „U Marků“. Od počátku století se cvičilo v sále dnešního Orlického hotelu (čp. 15) či v zahradě „U Marků“,
ale od r. 1898 hlavně v tělocvičně právě dostavěné reálky (nyní Obchodní akademie TGM) dne 9. dubna 1899 po přednášce „O ženském
tělocviku“ pronikla i do Kostelce myšlenka zřídit „dámský odbor tělocvičný“. Našim prababičkám však trvalo dlouho, než doma prosadily
svou, protože prvých třicet žen a dívek se v restauraci „Secese“ zapsalo
až 1. března 1903 a teprve 11. února 1904 byl ženský odbor Sokola
ustanoven oficiálně.
Počet členů TJ 340, počet oddílů 12 (základní gymnastika, košíková,
odbíjená, nohejbal, softbal, karate, jóga, šachy, stolní tenis, sportovní
gymnastika, sálové sporty a kondiční kulturistika).
TJ Sokol je nejpočetnější dobrovolnou organizací ve městě. Sokolovna – byla opravena oprava podlahy, vymalování sálu, sociální zařízení
v herně stolního tenisu, nové obklady stěn na sále, generální oprava
střechy nad jevištěm, nátěry okapů, nátěry plechové střechy + budování nové posilovny, plynofikace kotelny, nátěry oken.
Účast oddílů TJ v pravidelných soutěžích – ČSTV ČOS (okres – republika)
Sportovní turnaje v rámci TJ Sokol
• st. tenis – vánoční a velikonoční turnaj
• nohejbal - „platfus“ + vánoční turnaj
• odbíjená – „mix“ dospělí, turnaj mladší a starší žačky
• florbal – vánoční + velikonoční turnaj
• muži – novoroční běh
• vybíjená -žactvo
• basketbal – vánoční turnaj

-lfal-

Zdroj: FIDLER, V., JUZA J.. Město Kostelec nad Orlicí v historických datech. 1. vydání. Kostelec nad Orlicí: Městský úřad Kostelec nad Orlicí,
1994, ISBN 80-900044-7-4.
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Vzdělávací akce
• seminář cvičitelů ČSO
• semináře se cvičiteli TJ
• ukázkové hodiny oddílů – 4x – náborová akce
• sportovní dopoledne dětí
• příprava sletových skladeb – Praha
• reprezentace slet 2000, 2006, 2012
– autoři 3 sletových skladeb – „Chlapáci“

Vystoupení reprezentace města Kostelec
• účast na dnu sportu – Praha
• účast na župních akademiích – HK, Praha, Jičín, Pardubice
• účast na mezinárodních dnech gym. Praha
• účast na akademii k zahájení sletu ČOS
• vystoupení (ženy, muži)
• vystoupení na kulturních akcích v okolí (Vrbice, Doudleby, Týniště)
• akademie TJ Sokol
• spolupráce na akci města „Regalowisko“
Kulturní akce
• taneční večer na ukončenou cvičitelského roku + sletu 2006
• dětské šibřinky
• valná hromada TJ Kostelec
• den dětí v Sokolovně
• tajný výlet rodičů a dětí
• akademie TJ Sokol
• posletové promítání „Sokolské reminiscence“
Ostatní akce v Sokolovně
PLESY: • taneční věneček SK Rabštejn
• rybáři
• zahrádkáři
• střední školy – OA + zemědělská škola
• šibřinky Sokol
• ples města
• dětské šibřinky
sportovní soustředění Rema RK – jeden týden odbíjená
mistrovská utkání – st. tenis II. liga
pravidelná Tv ZŠ Gutha-Jarkovského + OA Kostelec nad Orlicí
soustředění – aerobik ženy
soustředná odbíjená – žactvo Kostelec nad Orlicí
celoroční turnaj OA TGM – florbal
mezinár. sportovní ČR Polsko
„Regalowisko“
Po vyhlášení státní samostatnosti v říjnu 1918 se pouštějí cvičenci
do práce s novým elánem. Potřeba nové tělocvičny se stává nutností,
takže roku 1919 je přistoupeno k zadání návrhu na sokolovnu. Přestože stavbu dotovala místní spořitelna, i občané neodmítli věnovat
značné částky na dobrovolnou sbírku, nesešlo se dost peněz. Státní
dotace neexistovaly, takže zvítězil nejlevnější návrh, počítající s využitím společenského sálu k získání prostředků na údržbu budovy. Že to
nebylo příliš prozíravé řešení, se ukázalo později, a tak i nadále značná
část cvičebních hodin probíhala v tělocvičně reálky, jak se vlastně děje
dodnes. V roce 1932 oslovila sokolská jednota prvních 50 let činnosti
a s nemalou radostí sdělovala veřejnosti, že má již 198 mužů.
Svět ve třicátých letech vstupoval do mimořádně těžkého období hospodářské krize, jehož strašných vyvrcholením se stala II. světová válka.
Navzdory všemu nejrůznějšímu násilí se hned po záboru republiky
formuje legální odboj proti hitlerovcům. Vedle komunistů se do hrdinného boje s fašisty zapojuje i řada četných cvičenců bez politické příslušnosti. Za všechny padlé hrdiny jmenujme alespoň jednoho z nich,
občana našeho města, místostarostu sokolské župy a jednu z prvých
obětí fašismu – Josefa Růžičku. V době okupace došlo k naprostému
útlumu tělovýchovné činnosti. Část mladých mužů byla odvedena
na nucené práce do Německa, sokolovna se stala biografem. A přece
se našli odvážlivci, kteří udrželi při životě šermířský kroužek (založen
v lednu 1943), což byla hrstka bývalých příslušníků zakázaných jednot. Po celé dva roky konali srazy v lesích za Mírovem a u potoka Brodce pořádali sportovní soutěže a hry.

V sobotu se hrály zápasy ve dvou skupinách po čtyřech týmech. V naší
skupině se jako nejsnazší soupeř jevilo družstvo Hrochů z Havlíčkova
Brodu. Po naší úvodní prohře s Eagles Praha jsme do tohoto důležitého utkání vstoupili poněkud nervózní, což se projevilo hned od začátku v našem útoku na pálce. Soupeř mezitím stále přidával bod
po bodu. V začátku páté směny jsme prohrávali už 6:10. V posledních
dvou útocích na pálce se však podařilo Klackařům skóre zápasu obrátit na 12:10. Tato výhra, přes naši pozdější porážku s týmem Rytíři
Trutnov, znamenala třetí místo ve skupině, a tedy vyšší nasazení pro
čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále proti nám nastoupili Žraloci z Ledenic. Prohra by znamenala konec nadějí na medaili. Po krátkém úvodním zaváhání se Klackaři rozhodli bojovat o vítězství. Do konce zápasu měli kontrolu nad
hrou a zaslouženě vyhráli 13:6. V dalších bojích bylo jasné, že nejde
vyhrát nad soupeřem, který má na lavičce dalších deset náhradníků.
Boj o finálový zápas sice skončil 14:1 pro Rytíře Trutnov, ale nebyla
to žádná ostuda. Naším úkolem bylo soustředit se na boj o třetí místo proti Havlíčkovu Brodu. Poděkování patří Ondřeji Ochocovi, který
i přes zranění z minulého turnaje dobře hrál na domácí metě a i do posledního zápasu nastoupil. Také odhodlání dalšího zraněného hráče
Vojty Špačka, který výborně zahrál v dlouhém poli, je potřeba ocenit.
Hráči byli již dost unavení a několik lehčích úrazů z minulých zápasů
na nich bylo znát. Při losování náš kapitán Jan Voráček získal výhodu domácího družstva. To Klackaře natolik povzbudilo, že celý zápas
odehráli bez jediné chyby. Na začátku šesté směny byl stav nerozhodný 0:0. Bylo jasné, že kdo udělá bod, velmi pravděpodobně vyhraje.
První pálkař Hrochů odpálil do vzduchu na prvního metaře, kde hrála
později vyhlášená nejužitečnější hráčka turnaje Jůlinka Boštíková. Míč
chycen ze vzduchu znamenal první aut. Druhý pálkař odpálil tvrdý odpal do kruhu na Jonáše Voráčka. Skvělým zákrokem sice neudělal aut,
ale zabránil v pokračování hráče na druhou metu. Třetí pálkař odpálil
na druhého metaře Standu Fajgla, který chycením míče ze vzduchu
a rychlým příhozem na první metu zahrál dvojaut. Stačilo nám v dohrávce udělat jeden bod a vítězství je naše. Na pálku nastoupil Honza
Hrabina a přesným odpalem ke třetí metě obsadil metu první. Po něm
nastoupil na pálku Ondra Šeda, který po celý turnaj v obraně dobíhal
a chytal ze vzduchu neuvěřitelné míče. Svým tvrdým odpalem propálil
dosud neomylnou spojku soupeře a stáhl vítězný bod, což znamenalo
celkové 3. místo!
Naši hráči po celý víkend předváděli krásné zákroky v poli a dlouhé
odpaly. V konečném pořadí turnaje nechali za sebou celou řadu velkých měst, kde je hráčská základna mnohem větší. Vzhledem k jejich
věku kolem osmi let mohou hrát tuto soutěž ještě dva roky. Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří celý rok podporovali svoje
děti na turnajích, kde zajišťovali jejich dopravu.
Finálový turnaj TEX - Kunovice - Konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rytíři Trutnov
Eagles Praha
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
Hroši Havlíčkův Brod
Painbusters Most
Žraloci Ledenice
Snails Kunovice
Spectrum Praha

PaedDr. František Dosedla, starosta TJ Sokol.

SK KLACKAŘI

Br on z K l a c k ař ů n a M Č R v T-b allu
Družstvo Klackařů se zúčastnilo v letošním roce Extraligy v T-ballu
dětí do 10 let. Povolena byla jedna výjimka o rok staršího hráče. Celá
soutěž se odehrávala systémem šesti jednodenních turnajů pro šest
nejlepších družstev z celé České republiky. O třídu níže hrálo dalších
deset družstev 2. T-ballovou ligu. Po základní části Extraligy Klackaři
skončili na čtvrtém místě.
Finálový turnaj v Kunovicích je zároveň Mistrovstvím ČR a tím také
vrcholem celé sezóny. Sjelo se na něj všech šest týmů Extraligy a dva
nejlepší týmy z nižší soutěže. Všechna družstva posílila o zkušenější
hráče, kteří tento rok hráli již Extraligu žáků. U Klackařů to bylo naopak. Velká nemocnost hráčů ohrozila účast na turnaji. V ten moment
všechny ambice na „lepší“ než šesté místo byly ty tam. Na poslední
chvíli jsme zaregistrovali Filipa Hartmana, který byl úplným začátečníkem, abychom měli alespoň devět hráčů pro hru. Jako nováček se
na turnaji neztratil a byl plnohodnotným členem týmu.

ležící zleva:
klečící zleva:
stojící zleva:
trenér:

Stanislav Fajgl, Jan Hrabina
Ondřej Šeda, Jonáš Voráček, Ondřej Ochoc
Filip Hartman, Vojtěch Špaček, Jůlie Boštíková, Jan Voráček
Stanislav Fajgl
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SKI - KLUB KOSTELEC NAD ORLICÍ
SKI - KLUB Kostelec nad Orlicí
pořádá

39. ROČNÍK LYŽAŘSKÉ ŠKOLY
VE ZDOBNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

Z příspěvku je hrazen autobus, vlek, kvalifikovaný instruktor a čaj.
Ski klub Kostelec si vyhrazuje právo na změnu termínu
konání jednotlivých lyžařských lekcí dle sněhových podmínek!
Podrobnější informace a podmínky:
ve skříňce Ski klubu, na www.skiklubkostelec.cz
na tel. 603 314 465 nebo 732 177 712,
nebo na www.facebook.com/groups/skiklubkostelec

K výuce je používán lyžařský vlek SKI-KLUBU
• délka vleku
400 m
• délka sjezdové tratě 450 m
• převýšení
100 m
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA – SKI KLUB KOSTELEC NAD ORLICÍ NABÍZÍ
VÝUKU LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU.
Termíny:
Skupina A – odjezd z Kostelce nad Orlicí
11.(so), 18.(so), 25.(so) ledna
01.(so), 08.(so), 15.(so) a 16.(ne) února
Cena 2.500 Kč
Skupina B – odjezd z Týniště nad Orlicí
12.(ne), 19.(ne), 26.(ne) ledna
02.(ne), 09.(ne) a 15.(so) a 16.(ne) února
Cena 2.600 Kč

Tyršova 880 494 323 878
Kostelec nad Orlicí

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Kostelec nad Orlicí,
Jirchářská 212

Zahájen prodej LÉTO 2014 – slevy až do 31.12.
Letecky z Pardubic – seniorské pobyty – plná penze 9.990 Kč
Autobusem – seniorské pobyty – plná penze 6.990 Kč.
DÁRKOVÉ POUKÁZKY – skvělý p na vánoční dárek.

MVDr. Richard Minařík a MVDr. Zuzana Stará
od pondělí 4.11.2013 ordinují v nové ordinaci (viz. nákres).
Rozšíření ordinačních hodin: po - pá 8:00 - 10:00 14:00 - 18:00
so
8:00 - 9:00
mimo ordinační hodiny, v případě akutních
pacientů (např. úraz, porod, šokový stav,
apod.), lze využít pohotovost na telefonu:

Rezervace on line na www.eurocentrum.cz

6 0 8 - 5 1 3 - 8 4 8 ( M V D r. M i n a ř í k )

v Janeček elektra
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HC LEV KOSTELEC NAD ORLICÍ

K os t e l e c k ý L e v z b r oj í
na novou hokejovou sezonu
Hokejisté Kostelce se chystají na svoji druhou sezonu v Rychnovské UNET hokejové lize. Se zkušenostmi, které získali, se chtějí pohybovat někde uprostřed ligové tabulky.
Nový herní systém soutěže je však nemilosrdný - základní část a pak
play off. A ve vyřazovací části přitom stačí jediné zaváhání. "Rádi bychom se dostali do čtvrfinále a bojovali o 5. - 6. místo," říká předseda kosteleckého hokeje Lukáš Bolehovský.
Pro novou sezónu klub přivedl i dvě posily. Dres HC Lev obléknou Vladimír Hudousek a Martin Kouba. Oba zkušení hokejisté, kteří se v neregistrované soutěži určitě prosadí. Zbytek kádru zůstává, až na pár
drobných změn, stejný.
Změnou prošla i Rychnovská UNET hokejová liga. V novém soutěžním
ročníku se představi hned 10 týmů. Stávající osmičku (HC Rychnov, HC
Lev Kostelec, HC Predátoři Potštejn, HC Panteři, HC Sršni Záměl, HC
Sibiř/Zdelov, HC Častolovice a IHC Kvasiny) doplní dva nováčci - HC
Medvědi Rokytnice a HC Bílý Újezd.
Aby se udržela celý půl rok atraktivita soutěže, tak vznikl oficiální
internetový portál www.rhliga.cz. Tady hráči a fanoušci najdou vždy
aktuální tabulky, statistiky střelců branek, asistencí, trestných minut
i brankářů. Zásadní je především systém aktualizace. Na každém zápase bude administrátor zápasu, tedy člověk, který se postará o aktualizaci webu. Zároveň bude hlasatelem a zvukařem zápasu. Mluvené
slovo i hudba o přestávce a během přerušení vytvoří tu správnou
hokejovou atmosféru. "Vnímáme to hodně pozitivně a moc se
na sezonu těšíme. Těšíme, že nás podpoří i naši tradičně skvělí fanoušci. Zápasy budou nejen sportovní, ale i společenská událost,"
říká Bolehovský.
Činnost občanského sdružení HC Kostelec se samozřejmě ani letos
neomezí pouze na činnost klubu HC Lev. Dále zůstávají pravidelné sobotní hokeje, vždy v 10:45hod., kam může přijít každý, kdo má chuť si

PEDIKURA
Miroslava Francová

RUDÉ ARMÁDY 1044
KOSTELEC N/ORL.

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

www.studio-rolletic.cz
mobil 737 567 124

zahrát hokej. V období Vánoc bude turnaj ve stolním tenise O pohár
kosteleckého lva, který měl v loňském roce velký úspěch a zúčastnilo
se více než 40 hráčů! A samozřejmě nebude chybět II. ples kosteleckého hokeje, který se letos uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 v sále
Rabštejn. "Tento ples, troufáme si tvrdit, bude letos znovu, stejně jako
loni, společenská událost roku v Kostelci," říká Lukáš Bolehovský.
Rozlosování základní části - HC LEV KOSTELEC
Čtvrtek
07. 11.
16:30
HC Rychnov
Úterý
12. 11.
17:45
HC Panteři Rychnov
Čtvrtek
21. 11.
20:30
HC Častolovice
Čtvrtek
28. 11.
18:30
HC Sršni Záměl
Úterý
03. 12.
19:45
IHC Kvasiny
Čtvrtek
12. 12.
20:30
HC Bílý Újezd
Čtvrtek
19. 12.
18:30
HC Medvědi Rokytnice
Úterý
07. 01.
19:45
HC Sibiř/Zdelov
Čtvrtek
16. 01.
18:30
HC Predátoři Potštejn

Pavel Kováříček
Market – Drogerie
OD ŘÍJNA VÁS PŘIVÍTÁME V NOVĚ UPRAVENÉ PRODEJNĚ
Nová otevírací doba
Po – Pá 08:00 – 17:00 h
So
08:00 – 11:00 h

Tyršova 13,
517 41
Kostelec nad Orlicí

Tel. : 605 886 920
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MOTORSPORT KOPECKÝ

M is t r E v r o p y
Titul mistra Evropy v automobilových soutěžích pro Jana Kopeckého
putuje do Kostelce nad Orlicí!
Tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký a jeho spolujezdec Pavel Dresler získali titul mistrů Evropy.
Jan Kopecký, pilot vozu Škoda Fabia Super 2000 je prvním Čechem,
který zvítězil v absolutním hodnocení evropského rallyového šampionátu. „Tímto titulem se splnil můj velký životní sen. Chtěl bych
poděkovat všem členům týmu Škoda Motorsport za grandiózní práci po celou sezonu“, říká Kopecký, který už nemůže být v hodnocení
letošní sezony mistrovství Evropy dostižen.
Po čtyřech druhých místech v Intercontinental Rally Challenge (IRC)
v letech 2009 až 2012 je titul mistra Evropy vrcholem kariéry 31 letého
jezdce z Kostelce nad Orlicí. Kopecký se tím zařadil po bok legend jako
Němec Walter Röhrl či Ital Miki Biasion. Také Pavel Dresler už nemůže
být v hodnocení spolujezdců dostižen.
Kopecký jel s prototypem vozu Škoda Fabia Super 2000 poprvé v roce
2008 mimo jiné jako předjezdec na Barum Rally ve Zlíně a na Rally San
Remo. Pět let poté sklízí Škoda a její pilot ovoce své práce. Jan Kopecký startoval poprvé za tým Škoda Motorsport v roce 2003, od roku
2008 je továrním pilotem a nyní evropským šampionem.

STUDIO KALA
Fitness na stadionu mládeže
v Kostelci nad Orlicí
Kaplanová Ladislava
pĜi pĜedložení inzerátu
603 171 313
sleva na vybranou službu

10%

- Modeláž nehtĥ

AKCE DO KONCE ROKU - cena nových nehtĤ za cenu doplnČní 460 Kþ

- Lepení ĝas

AKCE DO KONCE ROKU - cena 850 Kþ

- Nabízíme dárkové, slevové a vánoÿní poukazy
na nehty, ĝasy, vacushape
- Rozšíĝená služba o ruÿní lymfatické masáže.

Podtlakový pohybový systém
Cílené spalování tuk Ĥ
problémových partií
Boky • b Ĝ icho • hýžd Č • stehna

w w w. s t u d i o ka l a . c z

BaHa Kostelec nad Orlicí s.r.o.

Titul mistra Evropy je zaslouženou odměnou za obdivuhodnou sezónu dua Kopecký/Dresler ve voze Škoda Fabia Super 2000. V dosavadních osmi startech mistrovství Evropy stanuli osmkrát na pódiu.
Vrcholem bylo vítězství na domácí Barum Rally ve Zlíně. K tomu slavili
triumf na soutěžích v Rakousku, na Kanárských ostrovech a Azorských
ostrovech, v Rumunsku a Chorvatsku. Kopecký s Dreslerem přitom vítězili na všech površích – od sněhu, přes šotolinu až po asfalt.
ME 2013: Jänner rally
- 1. místo
Rally Kanárské ostrovy - 1. místo
Rally Azorské ostrovy - 1. místo
Rally Korsika
- 2. místo
Rally Rumunsko
- 1. místo
Barum Rally
- 1. místo
Rally Polsko
- 3. místo
Rally Chorvatsko
- 1. místo

Vedení města Kostelec nad Orlicí tímto děkuje a blahopřeje úspěšnému kosteleckému závodníkovi Janu Kopeckému k jeho vítězství
a získání titulu mistra Evropy v letošním roce. Přejeme posádce
vozu Škoda Fabia Super 2000 mnoho dalších úspěchů ve sportovním i soukromém životě a další, už tak skvělou, propagaci města.

20

Tyršova 14, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IÈ: 288 24 687, Tel.: +420 491 679 393
www.hrackarstvi-kostelec.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 a So: 08:00 – 11:00

Žáci U1 3 vybo jo vali bro nzo vé
medaile na Mistrovství ČR v softballu

DOŠLO PO UZÁVĚRCE

Vý mě n a s k a u t sk ý c h vů d ců
Skauti z Kostelce nad Orlicí a Dobrušky okořenili svůj program zajímavým projektem. O víkendu 4. - 6. října se totiž uskutečnila akce pod
názvem Výměna vůdců. Ta spočívá v tom, že se dva vedoucí oddílů
domluví a připraví víkendový program pro oddíl toho druhého. Tento
projekt je součástí zkoušky jednoho ze vzdělávacích kurzů pro skautské vedoucí, ale nabízí i možnost navázání spolupráce s partnerským
oddílem. Z Kostelce jel na výměnu oddíl Smajlíků (kluci a holky 7-10
let) a družina Střelených kachen (děvčata 11-14 let). Z Dobrušky k nám
na víkend zavítala smečka vlčat - kluci 7-11 let. A jak to probíhalo?
Nejprvé Dobruška v Kostelci. Vlčata o víkendu pomáhala při opravě
stroje času, který pomíchal události a doby v historii Kostelce. Kluci
tedy museli projít důležitá období v naší minulosti a pomocí popsaných fotografií znova naučit stroj času, jak jdou tato obbdobí za sebou. V pátek jsme tedy zažili pravěk - lov zvířat, který jsme následně
zachytili na jeskynní malby. V sobotu dopoledne jsme od krále Jiřího
z Poděbrad získali titul města a navštívili empír u Nového zámku. Největší úspěch však měla odpolední část - v té jsme hledali zkameněliny
z dávného moře, a i když byly připraveny jen obrázky, téměř každé
vlče si nakonec našlo i tu pravou druhohorní mušličku. Také jsme se
vydali k Erbence, kde jsme ztvárnili krátkým divadlem pověst o zlatém
zvonu a borovici. Talentovaní kluci dokonale ztvárnili divou svini, která vyhrabe kořeny i zvon putující pod zemí. V neděli jsme stroj opravili
a vyrobili si k němu klíč pro další budoucí použití.
A teď Kostelec v Dobrušce. Kostelečtí, i přesto, že přespávali v Dobrušce, se seznamovali s historií a okolí známějšího Opočna. V pátek si po ubytování zahráli několik seznamovacích her a při usínání
si vyslechli pověst o zlé Mandě. V sobotu je čekal dopoledne výlet
do Opočna, kde si prohlédli okolí zámku a zahráli si v jeho parku několik her. Také zde nasbírali zásobu kaštanů, které využili při odpoledním tvoření. Stejně jako vlčata z Dobrušky, tak i Smajlíci a Střelené
kachny dramaticky ztvárnili místní pověst. Své pečlivě nacvičené dílo
předvedli u večerního opékání buřtů a jablek. V neděli už následovalo
pouze loučení a cesta domů.
Dle mého názoru se Výměna vůdců povedla, děti poznaly nové prostředí a historicky zajímavá místa z jejich blízkého okolí. Jelikož Kostelec nad Orlicí a Dobruška jsou města blízká a z jednoho okresu, máme
v budoucnosti určitě v plánu se navštěvovat a možná i uspořádat
společné akce. Kostelečtí skauti se na tuto případnou spolupráci moc
těší. Více fotek z výměny a dalších informací o smajlících a jak se k nim
připojit najdete na www.junakkostelec.org/smajlici
Martina Adamcová

V Havlíčkově Brodě bojovalo šest nejlepších týmů z třinácti účastníků
žákovských lig o titul Mistra ČR v softballu žáků do 13 let. Naše výprava vyrazila již v pátek na čtvrtfinálovou předehrávku se Spectrem
Praha. Bohužel však deštivé počasí do Brodu dorazilo rychleji, než se
čekalo a neodehrál se ani jeden ze dvou plánovaných pátečních zápasů. V sobotu jsme tedy nastoupili ve čtvrtfinálové sérii na dva vítězné
zápasy proti týmu Spectrum Praha. První utkání jsme začali s Jirkou
Šedou na „prkně“. Přestože podle papírových předpokladů měl být
náš postup do semifinále jasnou záležitostí, hráči soupeře se vybičovali ke kvalitnímu výkonu a nakonec jsme vyhráli „pouze“ 3:2. Po hodinové pauze nás čekala odveta. Nic jsme nepodcenili a nadhazovat šel
opět Jirka s tím, že ho po dosažení dostatečnému náskoku vystřídáme
a pošetříme jeho síly na náš poslední zápas toho dne – předpokládané
semifinále proti Hrochům. Bohužel díky bezchybné obraně Spectra,
na což náš tým nebyl v sezoně zvyklý, a díky naší slabší pálce vyhráváme až v tie-breaku 3:1. Touto výhrou náš tým postoupil do semifinále a měl tak zajištěno nejhůře čtvrté místo. Ve druhém čtvrtfinále se
utkala favorizovaná Duhovka Břeclav s vítězem druhé ligy – Žraloky
z Ledenic. Oba zápasy vyhrála s přehledem Břeclav 11:4 a 12:1 a stala
se tak čtvrtým semifinalistou.
Na nás díky vítězství v základní části čekal již nasazený favorit soutěže
– Hroši Havlíčkův Brod. Semifinálovým soupeřem Duhovky byli díky
druhému místu Painbusters Most. Po zápasové pauze jsme nastoupili v nejsilnější možné sestavě i s Jirkou na nadhozu. Ten držel útok
Hrochů zpočátku „na uzdě“, ale nakonec se favorit dokázal prosadit.
Naopak náš útok bodovat nedokázal, a tak jsme podlehli Hrochům 0:3.
Do nedělní slunečné semiﬁnálové odvety jsme nastoupili na nadhozu
s Mírou Boštíkem. Hroši byli změnou nadhozu trochu překvapeni a naše
obrana dokázala jejich útok zastavit. Náš útok se naopak probudil a dokonce jsme se ujali vedení 2:0. Nicméně zkušený soupeř se rychle vrátil
do utkání. Nejprve vyrovnal, pak nám odskočil o 2 body a nakonec svůj
náskok ještě zvýšil. Přes veškerou snahu jsme prohráli 2:8.
Po krátké pauze a doplnění sil jsme se utkali o bronzové medaile s Duhovkou Břeclav, která ke konci sezóny a i zde předváděla skvělé výkony zejména v útoku. Díky dobrému losu kapitána týmu Vojty Lásky
jsme získali výhodu domácího týmu. Jirkovi Šedovi, který opět zaujal
místo na nadhozu, naštěstí síly nedošly a především díky jeho perfektní práci jsme zvítězili 2:0. Přes poněkud rozpačité výsledky v průběhu
letošní sezony jsme se v nejdůležitějším turnaji dokázali semknout
a medailové umístění vybojovat. Po zhlédnutí finále, kde vyhráli Hroši
Havlíčkův Brod nad Painbusters Most 8:0 jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu předávání cen. Kromě diplomu, bronzových medailí
a poháru za 3. místo si Jirka Šeda převzal individuální ocenění jako
nejlepší nadhazovač mistrovství. Za celý turnaj dokázal sám vyřadit 35
pálkařů soupeřů strike-outem.
Tým SK Klackaři zde navázal na předešlé úspěchy – předloňské vítězství a loňský bronz.
Všem, co v průběhu roku jakkoliv pomohli, bych chtěl ještě jednou poděkovat a především bych chtěl poděkovat dětem za perfektní tečku
na konec sezóny.
Tomáš Slezák, trenér žáků

P o děko vání
Prostřednictvím zpravodaje bychom rádi poděkovali jménem celé MŠ
Mánesova rodičům, kteří nechtějí být jmenováni za věnování celoročního předplatného časopisu Méďa Pusík. Další naše velké díky patří
panu Honzíkovi za věnování další čističky vzduchu pro již druhou třídu na školky. Velmi si darů vážíme a z celého srdce děkujeme.
MŠ Mánesova
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HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU

Prodej ze dvora
kravské mléko

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl
Skupina dánských studentů s učiteli ze střední školy Tradium v městečku Hobro navštívila dne 18. září Město Kostelec nad Orlicí a v obřadní síni je přivítal starosta města ing. Jiří Bartoš.
Tato škola spolupracuje s Obchodní akademií TG Masaryka více než 15 let.

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

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

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT.
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UZÁVĚRKA PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ 15. 11. 2013

Ž ehn á n í v yř e záv an ém u b et lém u
v K os t e l c i n a d Or li c í

Ote vírá se pe klo , přicháze jí
če rti, Mikuláš i Barbo rky.
Zvonce zvoní, řetězy rachotí a krampusové, ze kterých
jde opravdu strach, se vydávají na svou cestu.
Opět se rok s rokem sešel, a tak se můžete 1. prosince
přijet podívat na pekelnický průvod a nechat si mráz
chvíli běhat po zádech.
V letošním roce se k tomuto adventnímu průvodu
čertů, andělů, Mikulášů
a jiných bytostí můžou připojit i děti.
Přijďte 1. prosince
od
17:30
h o d in
na Palackého náměstí
v kostýmu Mikuláše,
anděla, nebo čer ta
a dostanete malý dárek.
Vezměte si s sebou
zvoneček, jeho cinkáním
přivítáme
společně
adventní čas.

Betlémy k Vánocům patří. Pro křesťany je Betlém městem posvátným.
Každoročně se věřící v době vánočních svátků ubírají do Betléma
v Judsku (dnešní Palestině), aby se zde v chrámu Zrození Páně poklonili místu, kde Ježíš přišel na svět.
První adventní neděli 1. prosince 2013 požehná p. Benedikt Rudolf
Machalik dřevěnému betlému, instalovanému pro tento sváteční den
před budovou Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Vyřezávané biblické postavy a další figury jsou dílem řezbáře kosteleckého rodáka
Aleše Fajfra. Betlém je v životní velikosti, z nich nejvyšší postava dosahuje 1,85 metrů. Betlém, jenž bude po setmění slavnostně nasvícen,
bude k vidění od listopadu do 12. prosince v budově městského úřadu
(vstupní hala u České spořitelny).
Vezměte proto svou rodinu, příbuzné a známé a pospěšte k Betlému
k Ježíšku malému, potěšit se jeho krásou a nasát vánoční atmosféru.
Šárka Slezáková

Děkujeme všem našim čtenářům,
dopisovatelům a návštěvníkům
potulných výstav za podporu
a přízeň.
Šárka Slezáková,
tajemnice redakční rady

PŘIPOJTE
SE SE
K OPTICKÉ
NENECHTE
OTRÁVIT
POMALÝM
SÍTI
UNET APŘIPOJENÍM!
SURFUJTE
PŘIPOJTE SE K OPTICKÉ
SÍTI UNET
RYCHLOSTÍ
SVĚTLA
A SURFUJTE RYCHLOSTÍ SVĚTLA
Ceny tarifů již od

245 Kč

K vybraným tarifům získáte službu

IPTV

s více než 30
televizními programy

PŘIPOJTE SE K OPTICKÉ SÍTI UNET
A SURFUJTE RYCHLOSTÍ SVĚTLA

SLEDUJTE TELEVIZI VE VAŠEM POČÍTAČI, TABLETU NEBO MOBILU

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

jan.barna@unet.cz

774 077 110

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

Hlídání dětí v Kostelci nad Orlicí
Jaroslava Čermáková
Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí
mobil: 773781181
e-mail: hlidanideti@kostelecno.cz
web: hlidanideti.kostelecno.cz

