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Kostelecký betlém
Vystaven v budově městského úřadu

04. 11. 2013 – 06. 01. 2014

V á ž e n í s p o l u občan é,
opět přichází čas, kdybychom k sobě
měli mít nejblíže, kdy jako v létě v době
dovolených odložíme starosti a budeme si užívat klidu a pohody v kruhu
svých nejbližších. Osobně mám tyto
chvíle roku nejraději. Je to ten správný
čas odpustit těm, kteří Vám ublížili a zachovat přízeň těm, kteří Vám pomohli
nebo udělali radost.
Teď z trochu jiného soudku. Chtěl bych
ujistit všechny občany, zvláště tam, kde nefunguje městský rozhlas
nebo kde jej neslyšíte podle svých představ, že v březnu příštího
roku budeme rekonstruovat rozhlas na území celého města a taktéž v našich městských částech. Domníval jsem se, že rekonstrukce
bude probíhat později a že bychom mohli ještě zprovoznit nefunkční oblasti. Je logické, že nemá význam vydávat další finanční prostředky na tuto opravu a že vyčkáte na bezdrátový rozhlas nový.

Tímto Vám děkuji za pochopení.
Končící rok zhodnotím svýma očima v únorovém zpravodaji. Přesto
si dovolím zde uvést jednu akci, která městu ušetří nemalé finanční
prostředky. Byla to komoditní burza, kde jsme jako úřad vysoutěžili
příznivé ceny zemního plynu a elektřiny. Naše náklady se v příštím
roce sníží v této kapitole min. o 1.000.000,- Kč. Něco podobného
proběhlo ze strany města i pro občany v měsíci říjnu. Jednalo se
o e-aukci, a pro ty, kteří se zúčastnili tohoto společného projektu,
bude výsledek určitě povzbudivý.
Na závěr mého krátkého příspěvku Vám všem ještě jednou přeji
příjemné prožití Vánočních svátků úspěšný krok do roku 2014, vše
krásné a brzké shledání s Vámi, nejdéle dne 01. 01. 2014 na novoročním ohňostroji.
Ing. Jiří Bartoš, starosta

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 07. 10. 2013
schvaluje
 pořadník na přidělení bytu č. 2/1459
v ulici Rudé armády 1459, Kostelec nad
Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty
 pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 32 m2 umístěných
v 1. NP budovy čp. 28, 29 a 30 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí panu
Ing. Martinu Jirešovi, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 28
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce na stavební
práce ve zjednodušeném podlimitním
řízení „Rekonstrukce objektu bývalé
šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí
na archiv“
 smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí“ se společností
MATEX s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Kladská 181
 smlouvu o dodávce a montáži na akci
„Změna systému vytápění“ pro
městské byty v ulici Rudé armády
1043,1044,1059 a 1060 s panem Františkem Macháčkem, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 2
 smlouvu o užití softwarového produktu ArcGis Desktop se společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem 110 00
Praha 1, Hybernská 24/1009
 darovací smlouvu MV-97371-1/KAP2013 s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem 170 00 Praha 7,
Nad Štolou 3
 licenční smlouvu na aplikaci „rezervační systém iSport“ s firmou Milan Vorel,
s místem podnikání 400 02 Malé Březno 113
 úpravu ceníku za využití víceúčelového
sportoviště za Sokolovnou s účinností
od 08. 10. 2013 dle předloženého návrhu

trvá
 na dodržení podmínek nájemní smlouvy ze dne 30.4.2013 na pronájem části
pozemku parc.č. 84 a části pozemku
parc.č. 111/3 v obci a kat.ú. Kostelec
nad Orlicí, a to především na celoročním provozu uzavřené s paní Alenou
Dobiáškovou, se sídlem 678 01 Blansko,
Samova 1743






Ze dne 21. 10. 2013
schvaluje
 smlouvu o dílo na akci „Protipovodňová opatření města Kostelec nad Orlicí“
s firmou EMPEMONT s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „TDI a koordinátor BOZP na akci:
Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy
č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“
a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
 provozní řád sportovního areálu „Víceúčelového sportoviště za Sokolovnou“
s účinností od 22. 10. 2013
 smlouvu o spoluužívání víceúčelového
sportoviště za Sokolovnou na pozemku parc.č. 392/1 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí se Základní školou Gutha
– Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45
 provedení úpravy oken včetně osazení
těsnění v Domě s pečovatelskou službou, Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad
Orlicí dle přiložené cenové nabídky ze
dne 19. 11. 2012. Oprava bude hrazena
z účtu Hospodářské činnosti města.
Ze dne 30. 10. 2013
schvaluje
 ceník za krátkodobé parkování kamionové dopravy v částečně uzavřeném areálu



bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí
s účinností od 01. 11. 2013 dle předlohy
plán oprav bytového fondu na rok 2014
dle předlohy
smlouvu o dílo na obnovu poškozeného kříže v kamenném soklu v Hálkově ulici s firmou Jiří Sršeň, se sídlem
517 43 Potštejn, Záměl 9
dohodu o centralizovaném zadávání na produkty Microsoft s Ministerstvem vnitra České republiky, se sídlem
170 34 Praha 7, Nad Štolou 3
roční odměny pro členy Sboru pro občanské záležitosti Kostelec nad Orlicí
za jejich činnost v roce 2013 dle předloženého návrhu

souhlasí
 s výměnou oken v celém domě č.p. 69 na Jiráskově náměstí, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 se zajištěním parkování kamionové
dopravy v částečně uzavřeném areálu
bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí
Technickými službami Kostelec nad Orlicí s účinností od 15. 11. 2013
 se zachováním stávajícího vytápění
zemním plynem pro městské byty č. 7
a 8 v SVJ Rudé armády čp. 1060, 517 41
Kostelec nad Orlicí
 se snížením nejvyššího povoleného
počtu žáků ze 113 na 109 u mateřské
školy, jejíž činnost vykonává Mateřská
škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova
987 s účinností od 01. 09. 2013
 s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Mánesova Kostelec nad Orlicí, a to z 24 na 25 dětí ve 4. třídě a z 24
na 25 dětí v 5. třídě
 se sloučením kulturních akcí Kostelecké
posvícení a Hudební festival F.I.A. Tůmy
konaných v termínu 12. – 14. 9. 2014
 s návrhem rozpočtu na kulturní akce
na rok 2014 Noc v Oborohu, Šumná Orlice a Vánoční uličku dle předloženého
návrhu komise kultury

Ze dne 11. 11. 2013
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu “Dodavatel tepla a služeb spojených
s povinnostmi vztahujícími se k provozu kotelen“ a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Podpora projektového řízení včetně software“ dle
přílohy
 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Podpora projektového řízení včetně software“
 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“ s firmou KERSON spol. s r.o., se sídlem 517 93 Dobré
č.p. 80
 nájemní smlouvu na pronájem části
pozemku parc.č. 2345/40 - ostatní plo-

cha v areálu bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí, parkovací místo č. P14
a P15, každé o rozloze 70 m2 se společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem 562 00 Ústí nad Orlicí, Třebovská
330 s účinností od 12. 11. 2013
 dohodu o ukončení nájmu nebytových
prostor (ordinace) umístěných v I. NP budovy čp. 1414, DPS v ulici Frošova, 517 41
Kostelec nad Orlicí s panem MUDr. Jiřím
Pleskou, 517 21 Týniště nad Orlicí, T.G.
Masaryka 952 ke dni 31. 12. 2013
 nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o celkové podlahové
ploše 61,99 m2 – ordinace lékaře v DPS
čp. 1414 v ul. Frošova se společností
DIABETIN, s.r.o., se sídlem 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec Králové,
Durychova 1381/26 na dobu neurčitou
s účinností od 01. 01. 2014
 výzvu k podání nabídky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Finanční řízení“

 výzvu k podání nabídky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem
„Bankovní služby pro město Kostelec
nad Orlicí“
 odměny předsedů a členů komisí rady
města Kostelec nad Orlicí za rok 2013
dle přílohy
 plán jednání Rady města Kostelce nad
Orlicí na rok 2014
souhlasí
 s návrhem rozpočtu na kulturní akce
Kostelecké posvícení a Hudební festival
F. I. A. Tůmy na rok 2014 s částečným finančním ponížením
 ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Chaloupkova 1003, s vyplacením čtvrtletní odměny za II. a III. čtvrtletí 2013
v plné výši řediteli Ing. Janu Havránkovi
dle manažerské smlouvy
výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

VÝTAH Z USNESENÍ ZM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 21. 10. 2013
schvaluje
 uplatnění smluvní pokuty dle článku
VI. odst. 6.4. kupní smlouvy ze dne 06.
10. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne
17. 02. 2011 ve výši 700.000 Kč vůči
společnosti Kostelecké Tabulky, s.r.o.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Na Spravedlnosti 1306 z důvodu nesplnění závazku dle čl. VI. odst. 6.3. předmětné smlouvy
 darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 35.000 Kč určeného
na financování technických prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů
Kostelec nad Orlicí – město od firmy
Federal-Mogul Friction Products a.s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Jirchářská 233
 členství města Kostelec nad Orlicí
v místní akční skupině NAD ORLICÍ
o.p.s., IČ: 27513823, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky 57
 Vyhodnocení Plánu sociálních služeb
Kostelecka za období 2010 – 2012

souhlasí
 se zrušením předkupního práva k části
pozemku parc. č. 549/4 v kat. ú. Kostelecká Lhota
 s poskytnutím příspěvku na rok 2013
z prostředků města získaných z odvodu
z loterií a jiných podobných her Tělocvičné jednotě Sokol Kostelec nad Orlicí ve výši 153.600 Kč
 s poskytnutím příspěvku na rok 2013
z prostředků města získaných z odvodu z loterií a jiných podobných her
Fotbalovému klubu Kostelec nad Orlicí
ve výši 111.300 Kč
 s převodem služebního vozidla KIA
CEED RZV 3H7 8704 na Městskou policii
Kostelec nad Orlicí
 se záměrem zakoupit nové služební vozidlo
značky ŠKODA OCTAVIA pro vedení města

nesouhlasí
 s prodejem pozemků parc. č. 1383 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře
179 m2, parc. č. 1384 – zahrada o výměře 535 m2, parc. č. 1385 – trvalý
travní porost o výměře 149 m2 a parc.
č. 1381/38 – ostatní plocha, zeleň o výměře 390 m2 v ulici Frošova v Kostelci
nad Orlicí to vše v obci a kat. ú. Kostelec
nad Orlicí, a to minimálně do ukončení
rekonstrukce silnice II/316
 se členstvím města Kostelec nad Orlicí
v Asociaci měst pro cyklisty, se sídlem
799 00 Olomouc, Wellnerova 3

Městský úřad Kostelec nad Orlicí oznamuje, že dne 17. 12. 2013
a 19. 12. 2013 v dopoledních hodinách bude z technický důvodů
omezen jeho provoz. Děkujeme
za pochopení.

zve občany města na zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn

ROZVOZ OBĚDŮ DO FIREM I DOMÁCNOSTÍ. VÝBĚR
ZE 4 DRUHŮ JÍDEL. TEL.777 021 168, 773 558 879

výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
v pondělí 09. 12. 2013
od 18:00 hodin

PRODÁM ZREKONSTRUOVANÉ BYTY 2+1 A 3+1 V KOSTELCI.

TEL. 777 154 474, www.realitydivisek.cz

PEDIKURA
Miroslava Francová

RUDÉ ARMÁDY 1044
KOSTELEC N/ORL.

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

www.studio-rolletic.cz
mobil 737 567 124
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Město Kostelec nad Orlicí
nabízí k prodeji budovu základní školy

Město Kostelec nad Orlicí
Nabízí k prodeji
objekt bez čp. na parcele č. 2345/22
parcelu č. 2345/22 o výměře 495m2

- č.p. 47, zastavěná plocha a nádvoří na parcele par. č. 47/1 v obci
Kostelec nad Orlicí, kat.ú. Kostelecká Lhota o výměře 275m2
a parcely par.č. 168/1 – zahrada o výměře 1830m2.
Shora uvedené nemovitosti budou prodány obálkovou metodu nejvyšší nabídce jako jeden komplex
Výše minimálního podání: 2 000 000,- Kč
Zájemci mohou svou nabídku podat písemnou formou v zalepené
obálce s označením: „ Prodej budovy základní školy - NEOTVÍRAT“
a doručit ji osobně na podatelnu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
nebo poštou na adresu: Městský úřad, Palackého náměstí 38, 517 41
Kostelec nad Orlicí a to nejdéle do 13. 12. 2013 do 10.00 hodin.
Na nabídky doručené po této době nebude brán zřetel.
Pro více informací a případnou prohlídku budovy základní školy,
kontaktujte odbor správy majetku města Kostelec nad Orlicí
tel. 494 337 276 , 494 337 215, web: www.kostelecno.cz
Klasifikační třída celkové dodané energie: E-150kWh/m2/rok
Měrná hodnota vztažená na energicky vztažnou plochu: 77,5MWh/rok

nacházející se v areálu bývalých kasáren
Stavba s pěti vraty přízemní zděné konstrukce s plochou střechou.
Nemovitosti budou prodány jako jeden komplex obálkovou metodou,
nejvyšší nabídce.
Výše minimálního podání : 350 000,- Kč
Zájemci mohou svou nabídku podat písemnou formou v zalepené
obálce s označením: „ Objekt bez čp. na parcele č. 2345/22 - NEOTVÍRAT„ a doručit ji osobně na podatelnu Městského úřadu Kostelec
nad Orlicí nebo poštou na adresu: Městský úřad, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí a to nejdéle do 13. 12. 12.2013
do 10.00 hodin
Na nabídky doručené po této době nebude brán zřetel.
Pro více informací a případnou prohlídku,
kontaktujte odbor správy majetku města Kostelec nad Orlicí
tel. 494 337 276 , 494 337 215, web: www.kostelecno.cz

Ing. Jiří Bartoš, v.r. starosta města

Ing. Jiří Bartoš, v.r., starosta města

Město Kostelec nad Orlicí
nabízí k prodeji bytovou jednotku 1+1
- č.2/1045 v ulici Rudé armády na pozemku parc. č. 727 včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 727 o velikosti ideální
6560/72571, to vše v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
Nemovitost bude prodána obálkovou metodou nejvyšší nabídce
Výše minimálního podání: 603 141,- Kč
Zájemci mohou svou nabídku podat písemnou formou v zalepené
obálce s označením: „Prodej bytové jednotky - NEOTVÍRAT „ a doručit ji osobně na podatelnu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí nebo
poštou na adresu : Městský úřad, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad orlicí a to nejdéle do 13. 12. 2013 do 10.00 hodin
Na nabídky doručené po této době nebude brán zřetel.
Pro více informací a případnou prohlídku bytové jednotky,
kontaktujte odbor správy majetku města Kostelec nad Orlicí
tel. č.494 337 276, 494 337 215, www.kostelecno.cz
Ing. Jiří Bartoš, v.r., starosta města

P ro vo zní do ba Městské ho úřadu
Ko ste le c nad Orlicí
Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás
zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny nejsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovat
i v ostatních pracovních dnech, tj. v úterý a čtvrtek od 8:00 do15:00
hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.
Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů si dovolujeme
doporučit zejména
a) maminkám na rodičovské dovolené /v případě vyřizování dokladu
pro malé dítě je pořízení snímků obličeje ve většině případů časově
náročné - cca 30 minut/,
b) důchodcům,
aby využívali provozní dobu úřadu mimo pondělí a středu od 15:00
hodin /exponovaná doba pro příchozí ze zaměstnání/.
Petra Čermáková, telefon 494 337 280 – občanské průkazy
Helena Slezáková, telefon 494 337 258 – cestovní doklady

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nátěrové hmoty (malířské barvy, emaily, lazury, laky)
Malířské a natěračské potřeby
Míchání barev
Úklidové a čistící prostředky značky HG
Dárkové kosmetické balíčky
Produkty pro autoopravárenství
Brusné materiály
Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů a autochladičů
Posypovou sůl

Provozní doba:
Po-Pá 8-12 13-17, So 8-11:30

Z DŮVODU ZMĚNY ZAMĚSTNÁNÍ KOUPÍM
STŘEDNĚ VELKÝ BYT. TEL: 734 313 232
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ZPRÁVY TAJEMNÍKA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v příspěvku do prosincového
zpravodaje oprostil od standardních komentářů týkajících se fungování Městského úřadu, od komentářů k hospodaření s finančními prostředky atd.,
jejichž použití se mi jeví v předvánočním čase jako
nevhodné. Snad mi všichni včetně redakce samotné odpustí, že se Vám jen pokusím za sebe a za celý
Městský úřad popřát Vánoce naplněné rodinným
štěstím, klidem, jiskřičkami v očích Vašich dětí, vzpomínkami a úsměvy věnovanými všem, kteří stále věří v kouzlo Vánoc. Popřát Vám, abyste věřit nepřestávali; v lepší dnešky, v lepší budoucnost. Možná, že je
namístě připomenout si, že nás dnešní svět vychovává k individualitě
a možná nás to ozbrojuje a dělá z nás připravené lidi, kteří se umí po-

prat s jakoukoliv situací, ale také z nás možná tato skutečnost dělá jen
roboty žijící na sociálních sítích, ve virtuálních světech. A je to tak vůbec správně? Je pravidlem, že nové přicházející kritizuje minulé. Bylo
tomu tak po roce 1918, bylo tomu tak po roce 1948 a bylo tomu tak
i po roce 1989. Někdy se z nadhledu zdá, že vlastně všechno předešlé
bylo špatné. Jistě nezamýšleným (a to slovo bych podtrhl) následkem
minulé doby, která nám organizovala životy i proti vůli, která měla být
jinak svobodná, se stal stav, kdy se spolu lidé scházeli, osobně spolu
více komunikovali a drželi tak více při sobě. A nechť mne za to všichni
moderní myslitelé rozcupují, o co lepší je doba, která vede člověka
k tomu, aby hleděl pouze sám na sebe a možná pár svých nejbližších,
která mu vkládá do jeho kroků okřídlené Machiavelliho: „Účel světí
prostředky“ a bezohlednost se přejmenovala na konstruktivní dosažení cíle. Proto by bylo nasnadě popřát nám všem k jistě nejkrásnějším
svátkům v roce také mnoho lidskosti a pochopení.
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA
tajemník MěÚ
hlidanideti.kostelecno.cz; kosteleckytajemnik.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou v prosinci 2013 – lednu 2014
ORDINAČNÍ HODINY: SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 08:00 – 12:00 HOD.
datum služby
rok 2013
01.12.
07.12.
08.12.
14.12.
15.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.
01. 01. 2014
04. 01. 2014
05. 01. 2014

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona

Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 501 711
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031

MUDr. Eva Ptačovská oznamuje svým pacientům,
že i nadále provozuje svou praxi na stejné adrese
tj. bývalá poliklinika.

KOSTELECKÁ
LHOTA
č.p. 40

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

HLEDÁM CHALUPU PRO RODIČE S MENŠÍ ZAHRADOU.
TEL: 734 753 333

N A M Ě S Í C P R O S I N E C P Ř I P R AV U J E M E :

ZEMNÍ PRÁCE 604 874 522 PETR PE JCHAL.

21. 12. 2013
24. 12. 2013
28. 12. 2013
31. 12. 2013
sobota

CORALE
Adventní
koncert
Štedrovecerní vecere
Degustace fortifikovanych
vín
Žamberk

pouze na rezervace

Silvestrovsky
vecer

ALL
INCLUSIVE

plný hazardu a magie se skupinou DYNAMIC
P R O B L I Ž Š Í I N F O R M A C E K P O Ř Á DA N Ý M A KC Í M S L E D U J T E N Á Š W E B

W W W. U H U B A L K U . C Z
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KLUB SENIORŮ POHODA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

Předvánoční setkání RABŠTEJN

Váže ní o bčané ,

Pro všechny členy klubu seniorů a jejich hosty je připraveno PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ NA RABŠTEJNĚ, a to na úterý
10.prosince ve 14 hodin. Jeho přípravu
i zajištění má každoročně na starosti výbor klubu ve spolupráci s SK Rabštejn.
Program zahájí dětský flétnový soubor
SARABANDA z Rychnova n. K. Pod vedením MARTINA ŠEDY se představí divákům
soubor, který byl založen již v roce 1997
a má za sebou více než 800 vystoupení
doma i v zahraničí. I když se postupně mění obsazení, kvalita zůstává. Jejich prezentace v rámci propagace regionu například v turecké
Ankaře přilákala do hotelu Hilton dětské i dospělé diváky a věřte, že
jejich obliba koncert od koncertu vzrůstala. Ne jinak je tomu na soutěžích, přehlídkách a samotných vystoupeních souboru.
Na úspěšnost módní přehlídky Krajkářské školy Vamberk při letošním
Májovém setkání na Rabštejně bude navazovat MÓDNÍ PŘEHLÍDKA,
připravená majitelkou známého kosteleckého obchodu paní BROŇOU
JANŠOVOU. Určitě přehlídka bude nejen dobrou inspirací v předvánočním čase, ale modely jistě potěší oko každého návštěvníka.
Okénko hostů v měsíci květnu „otevřel“ známý rychnovský filmař Jaroslav Doleček. Jeho filmy a povídání velmi nadchlo publikum. Tentokrát „na slovíčko“ je pozván kostelecký rodák, všestranně nadaný
mladý úspěšný podnikatel, moderátor, sportovec, publicista HONZA
DUŠEK. Pokud ho neznáte a nepamatujete se třeba ani na jeho zajímavé reportáže v regionálním vysílání televize, věřte, že se určitě
nudit nebudete. Jeho zajímavá práce spojená s moderováním např.
významných sportovních akcí v rámci regionu jistě přináší hodně zážitků a nejen o ty se s Vámi rád podělí.
Vedoucí klubu Rabštejn paní ING. MARTA KLIMEŠOVÁ na závěr setkání připravila pro členy klubu seniorů a jejich hosty dárek. Máte
možnost bezplatně zhlédnout nový český romantický film MARTIN
a VENUŠE a dokonce se dočkáte i romantického závěru. Děkujeme!!!!
Je třeba ještě dodat, že nebude chybět ani malé občerstvení, které
včetně výzdoby stolů připravuje celý osmičlenný výbor klubu. Sváteční pozvánky, díky ochotě tiskárny AG TYP, obdrží začátkem prosince
všichni členové klubu do svých poštovních schránek. Nezapomeňte
tedy v úterý 10. prosince ve 14 hodin přijít na Rabštejn!!!!

dovolte mi, abych se Vám krátce představila. Jsem Mgr. Jana Ribárová, nová vedoucí pečovatelské služby. Vystudovala jsem obor sociální
práce. Mojí vizí a prací nebude dělání překotných změn, nadále bych
ráda pokračovala v práci paní Blažkové a jejího týmu, a ráda bych ji
obohatila svým osobním přístupem k našim klientům, vyslechla jejich přání a prosby a pokud to bude v mých silách, tak je i realizovala.
V této oblasti je stále co vylepšovat. A pravdou je, že před sebou mám
nelehký úkol, který beru jako velkou výzvu.
Před nedávnem u nás byl pan Mgr. Zeman z krajského úřadu, který
při plánování sociálních služeb byl velmi příjemně překvapen, jakým
způsobem celý tým pečovatelské služby pracuje. Vyslovil, že jsme
„ukázková“ pečovatelská služba a bude nás dávat za vzor ostatním,
což je velká pocta. Nicméně největší poctou je a vždy bude uznání Vás
občanů a já se svým týmem uděláme vše pro to, aby tomu tak také
vždy bylo.
Srdečně vás zveme na Vánoční jarmark, který se uskuteční na Rabštejně. Přijďte mezi nás načerpat vánoční atmosféru ve dnech 03. 12.
od 15-17 hod., 4.12. od 8-17 hod. a 05. 12. od 8-15:30 hod. Zároveň
podpoříte klientky a klienty Denního centra Domovinky, kteří pro Vás
připravují výrobky s velkým nadšením.

Za výbor klubu MN

Předvánoční poznávání Východních Čech
Na začátku prosince poznávat turistické zajímavosti východních Čech
můžete s klubem seniorů. Na Barborku, 4.prosince, je připraven poslední klubový zájezd v tomto roce.
Navštívíme Podorlický skanzen v Krkoňovích, který je v našem kraji
ojedinělý. Zhlédnout expozici lidové architektury regionu, dobovou
techniku a to vše v předvánočním čase má ještě jeden záměr, kromě
poznávacího. Je to vlastně inspirace zavítat do Krňovic i na jejich předvánoční akce, které třeba zpříjemní rodinné výlety.
Kdo by neznal pohádku o Perníkové chaloupce. Zcela nový pohled
na babu/podnikatelku v oblasti perníkářství si však můžete udělat v Perníkovém hejtmanství v Ráby. Setkáte se s ní osobně, přímo
u pece a chybět nebudou ani její čtyřnozí miláčci. Odměnou bude
voňavý perníček a pokud budete mít zájem udělat radost i svým blízkým, máte možnost si perníčky zakoupit hned na místě. Budou se hodit třeba na mikulášskou nadílku pro vnoučátka.
Posezení s obědem je plánováno nedaleko Perníkové chaloupky
ve vyhlášené restauraci Pod Kunětickou horou. Příjemný Lovecký salónek a chutná kuchyně budou k dispozici celé dvě hodiny. Závěrem se
stavíme v nově zrekonstruovaném Třebechovickém muzeu betlémů.
Otevřeno bylo letos v září a tradici má již od roku 1925. Největším
lákadlem je mechanický Proboštův betlém. Příjemná „tečka“ na závěr
putování. Nedáte se zlákat? Cena zájezdu je i se vstupným do třech turistických objektů 230,- Kč.
MN

Klub seniorĪ Pohoda
Příjemné prožití vánočních svátků
a v roce 2014 hodně zdraví, pohody
a spokojenosti Vám přeje
výbor kosteleckého klubu seniorů.
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Mgr. Jana Ribárová
Vedoucí pečovatelské služby

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Hallo we e n
v hasičské zbro jnici
Nedělní odpoledne dne 3.11.2013 jsme strávili s dětmi v kostelecké
hasičské zbrojnici. Děti si zde mohly kreslit a vymalovávat omalovánky s dýněmi. Rodiče se zapojili s vykrajováním a vyřezáváním dýní,
které si pak děti ještě dozdobily. Nakonec si do nich daly svíčky, které
hezky rozsvítily ozdobené dýně. Napečené cukrovinky, které každý
přinesl, se s chutí snědly. Na ukončení halloweenského odpoledne si
děti hrály s míčem.

RTIC

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
I. J. PEŠINY 39
517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz
494 337 261, 724 367 861
Otevírací doba: ŘÍJEN - KVĚTEN:
Po – Pá: 8:00 – 16:00
So - Ne: zavřeno
Od června do srpna letošního roku byla ve vestibulu informačního centra k vidění výstava černobílých fotograﬁí Kostelce nad Orlicí zachycující
město v letech 1960 – 1988. V červenci byl vydán soubor 16 historických pohlednic města, který ještě zvýšil zájem o tyto dobové fotograﬁe.
A na co se můžete těšit teď? Nyní jsme pro Vás připravili stolní kalendář "Kostelec nad Orlicí v historických fotografiích". Kalendář můžete zakoupit za 110 Kč v našem informačním centru. Tímto děkujeme
všem sběratelů, kteří poskytli fotografie ze svých soukromých sbírek.
Kalendář doporučujeme jako vhodný vánoční dárek.

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

Vladimír Komárek

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

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po
08:00 – 17:30 h
Po
12:00 – 17:30 h
St
07:00 – 17:30 h
St
12:00 – 17:30 h
Čt
08:00 – 17:00 h
Pá
12:00 – 16:00 h
Upozornění!
Výpůjční doba knihovny v prosinci
Čtenáři, v prosinci 2013 si můžete vypůjčit knihy ještě v pondělí 23.
prosince 2013 od 8.00 do 12.00 hodin.
Od 27. prosince 2013 do 31. prosince 2013 bude knihovna uzavřena.
Těšíme se na Vás v novém roce 2014 ve čtvrtek 2. ledna.
Cesta knih ze skladu na půjčovnu
Od listopadu 2013 budou mít čtenáři možnost půjčit si ve volném výběru knihy ze skladu.
Dioptrické brýle v půjčovně
Pro ty čtenáře, kteří nosí brýle nablízko a nebudou je mít při sobě,
máme v půjčovně brýle k zapůjčení.
Zámek na kolo
Prosíme čtenáře, aby si svá kola, koloběžky ukládali do stojanů na kola.
V prostorách knihovny tak blokují přístup na WC a k výtahu. Kdo si zapomene svůj zámek na uzamčení kola doma, může si ho půjčit u obsluhujícího knihovníka na 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.
Elektronická čtečka
Knihovna vlastní elektronickou čtečku. Od září 2013 ji půjčujeme
všem našim čtenářům na jeden měsíc. Záloha za půjčení činí 500,- Kč.
Pozvánka na výstavu

Vystavené obrazy si budete moci zakoupit. Vizitka autora s telefonním
číslem bude k dispozici u nás v knihovně.
Vánoční akce pro nejmenší
Děti, přijďte si v prosinci ve výpůjční době knihovny vyrobit vánoční ozdobu. Skořápku od vlašského ořechu dostanete, když si přinesete svoji,
budeme rádi.

NOVÉ KATALOGY
LÉTO 2014

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 Or-
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licí 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 slečně NGuyen Thi Tham za zapůjčení vietnamského klobouku a jídelních hůlek na ukázku dětem do dílen k výstavě Fotografie z Vietnamu.

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor
Bohoslužby v kostele sv. Jiří
Adventní období: Rorátni mše
07. 12. 2013 06:30 hodin
14. 12. 2013 06:30 hodin
21. 12. 2013 06:30 hodin
Vánoční období:
24. 12. 2013 Štědrý den 24:00 hodin
25. 12. 2013 Slavnost narození Páně 09:30 hodin
27. 12. 2013 Svátek sv.Jana apoštola a evangelisty 17:00 hodin
(žehnání vína)
29. 12. 2013 Svátek Svaté rodiny 9:30 hodin (žehnání manželů)
31. 12. 2013 Poděkování a prosba o pomoc do nového roku 17:00 hodin
01. 01. 2014 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Chrámový sbor sólisté a hudebníci přednesou „Pastířskou mši koledovou“ od Josefa Bartka 24. 12. 2013 24:00 hodin a 25. 12. 2013 9:30
hodin
Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka - administrátorka Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16,
tel. 494 534 854, nebo 739 071 416, e- mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby v prosinci 2013:
01.12. v 08:30 hodin (1.adventní neděle)
15.12. v 08:30 hodin (3.neděle adventní)
Vánoční bohoslužby: středa 25. 12.(Boží hod vánoční) v 8:30 hodin
Předvánoční biblická hodina (v klubu seniorů):
čtvrtek 19. 12. v 16:00 hodin
Další informace na vývěsce u sboru.

zachránil svět. Obnovil přátelství mezi Bohem a člověkem. Dnes proto
Boha nevnímáme jako přísného zákonodárce, ale jako milujícího Otce.
I člověk dnešní doby může akt vykoupení napodobovat. Být sám darem
pro bližního. Určitě už máte připravené dárky, nebo se k tomu chystáte.
Zkusme to ale i trochu jiným způsobem. Mějme například více času pro
děti. Vánoce nejsou o tom, kolik upečeme dobrot, zda všude utřeme
prach atd. Přináší to zbytečný stres a to není poselstvím Vánoc.
My lidé jsme byli stvořeni pro společenství, potřebujeme se navzájem.
Každý člověk touží být milován a hledán a chce milovat a hledat. To je ten
největší dar, který můžeme dát. Bůh miluje všechny, nebojme se Ho napodobovat. Tím nalezneme zapomenutý význam vánočního poselství.
Přeji Vám všem hodně Božího požehnání, lásky a osobních i pracovních úspěchů
P. Benedikt R. Machalík O. Praem, správce farnosti

Vzácný ho st
V našich zeměpisných šířkách se čím dál dříve stmívá; já sám patřím
k těm, komu nevadí zimní pokles teplot (samozřejmě kromě škrabání
námrazy na autě), zato krátké dny a úbytek světla na mě působí pravidelně. Zvlášť si to uvědomuji od té doby, co jsem otcem; procházky
s kočárem, za ruku nebo taky za krkem nemají za tmy pro mě ten pravý
šmrnc. A tak jak mi dříve vadila lehce (i těžce) kýčovitá světýlka v oknech a výlohách, v posledních letech mi blikají do tmy vesele a pestře.
Navíc se člověk začíná těšit a směrovat na Vánoce.
Vánoce, svátky radosti, obdarovávání, svátky, kdy jsme nejvíce spolu jako
rodiny, kdy si kromě mnoha dobrot snažíme nejvíce v roce udělat také to
nejdůležitější, udělat si na sebe čas. To stojí za často až hektické a leckdy
stresující přípravy. Čekáme přece hosty nebo se v rodině hostíme navzájem.
Pro naši rodinu budou letošní Vánoce zvlášť významné, termín Vánoc
se letos shoduje s termínem očekávaného příchodu našeho druhého
potomka. A tak se k předvánočním přípravám a úklidovým pracím přidává rozměr přípravy na příchod toho nejvzácnějšího hosta.
Vánoce jsou přitom ve svém základu svátky narození dítěte pro všechny. Křesťané si připomínají narození dítěte Ježíše. A tak je pro křesťany
adventní období před Vánoci časem přípravy na příchod hosta úplně
nejvzácnějšího, Božího Syna, který přišel zachránit život každého člověka – ze všeho tmavého, co za námi v životě zůstalo, a nakonec z té tmy
největší, ze smrti. A pro takového hosta, pro toho, kdo mi zachránil život,
pro toho si křesťané v adventu uklízí nejen svoje obydlí, ale snaží se poklidit také v celém svém životě, pro toho pečou nejen cukroví, ale snaží
se zadělat pořádně a znovu svou lásku k druhým lidem a upéct do voňava a křupava svoje často studené a někdy jen lehce rozmražené vztahy.
Přeji nám všem, ať už jsou pro nás Vánoce svátky rodinné pohody a setkání nebo také připomínkou Boží lásky, aby ty letošní Vánoce byly
požehnané a aby nám radost a vstřícnost k druhým lidem vydržela nejen než všechno spořádáme a než opadá stromeček, ale pokud možno
zase až do Vánoc příštích.
David Najbrt, evangelický farář, david.najbrt@evangnet.cz

Zveme vás na bohoslužby v kostelíku na Rabštejně od 9.45 každou
neděli a také na Boží hod 25. 12. Děti a rodiče zveme na zvlášť
na dětské bohoslužby v neděli 8. 12.

Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 9:45 v kostele J. A. Komenského.
Tel.:739 702 567; email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.
01. 12. /1. adventní neděle/ - 09:45 hodin Bohoslužba s večeří páně
04.12.18:00 hodin Koncert Smíšeného pěveckého sboru Orlice
08. 12. / 2. adventní neděle/ - 09:45 hodin Dětské bohoslužby
25.12. Boží hod vánoční - 09:45 hodin Bohoslužba s večeří páně
05. 01. 2014 - 09:45 hodin Bohoslužba s večeří páně
Teple se oblečte a přijďte mezi nás.
Další informace na vývěsce u sboru.

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

„Bůh dává, ale člověk musí souhlasit.“

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

V životě často používáme symboly, které ztratily svůj význam, nebo se
na ně zapomnělo. V jistém holandském městě se nachází kostel. Všichni,
kteří vstoupí do kostela, dřív než si sednou do lavic, ukloní se před bílou
stěnou. Dělají to už několik let a nikdo se neptal proč. Jednoho dne se
farníci rozhodli, že očistí stěny kostela. Postupně odstranili omítku a odkryli starý obraz ukřižovaného Krista. Nikdo si na ten obraz nepamatoval, neměli žádný písemný záznam. Byl namalován hodně dávno, avšak
znak úcty se zachoval. Konečně zjistili, proč dělali úklon dřív, než si sedli.
Těšíme se na blížící se vánoční svátky, ale víme, co se vlastně stalo?
Lidé po staletí čekali na slíbeného Mesiáše, i když neměli představu,
jakým způsobem zachrání svět. Později si vytvořili mylný obraz, který
se podobal mocnému dobyvateli.
Bůh dal lidstvu největší dar, svého Syna, který svým životem a vykupitelským dílem zachránil svět. Svobodným rozhodnutím přijetí lidství
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STUDIO KALA
10%

- Modeláž nehtĥ

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

- Lepení ĝas

AKCE DO KONCE ROKU - cena 850 Kþ

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

Taje mství zkratky MA S

NEUNIKLO NÁM
P oděk o v á n í
Jistě jste si již všichni povšimli, že budovu
městského úřadu zdobí kostelecký betlém.
A to je důkazem, že doba adventní již nastala. Advent, to je čas očekávání, čas barborek,
jmelí a také čas Mikulášů a betlémů.
Město Kostelec nad Orlicí za laskavého svolení řezbáře a kosteleckého rodáka Aleše
Fajfra pro vás letos připravilo vánoční výstavu, na které můžete zhlédnout právě již zmiňovaný první kostelecký betlém.
Kdy vznikla betlémská tradice? Bylo to v roce
1223, kdy sloužil sv. František z Assisi štědrovečerní mši v lese, v malé jeskyni s krmítkovými jeslemi se senem,
živým oslíkem a volkem. A to snad byly první vystavené jesličky. V nejstarším zobrazení betlémské scény chyběly postavičky. Byly do scény
Kristova zrození vsazeny až později. Ve světě byl betlém poprvé vystaven v Itálii, v chrámu Santa Maria Maggiore v r.1291 v Římě. U nás
stavění jesliček a betlémů propagovali jezuité. V Čechách byl prvně
vystavován betlém v roce 1562 v Praze v kostele svatého Klimenta.
Betlémy přišly na svět na církevní půdě. Brzy se však staly módní záležitostí šlechty, která si je pořizovala do svých hradních a zámeckých
kaplí. Jejich autory byli v té době uznávaní umělci. Určitě i Liechtensteinové měli na Valtickém zámku, který jim sloužil jako zimní sídlo, svůj betlém. Určitou stagnaci ve vývoji jesliček a betlémů u nás
způsobila třicetiletá válka. V měšťanských domech se jesličky začaly
objevovat až po roce 1750. Josefínské reformy po roce 1780 vedly
k zesvětštění a zlidovění betlémů u nás. Reformy kvalifikovaly stavění jesliček v kostelech za obyčej naivní a církve nedůstojný. Betlémy
začaly z kostelů mizet. Dalším důvodem byla kritika, že „mládež, ba
i osoby starší větší pozornost věnují figurkám betlémským než církevním obřadům u oltáře“. Obyčejní lidé si však tento biblický příběh
nedali vzít. Za zakázané jesličky si lid začal vytvářet náhrady, a tak se
vyvinulo lidové betlemářství. Rozvinulo se nejvíce v posledních letech
18. století a na přelomu 19. a 20.století. Dnes se setkáváme s betlémy
především v kostelech nebo muzeích. Betlémy jsou ale běžnou součástí i domácností. Lidé si je vyráběli z těsta, perníků, slámy, kukuřičného šustí, dřeva a také z papíru.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této výstavy, a zvláště děkuji
za bezplatné zapůjčení panu Alešovi Fajfrovi, který přislíbil, že v příštím roce se můžeme na tento betlém těšit, a to již v nové rozšířené
podobě.
Návštěvníkům vystaveného kosteleckého betlému, ale i 8. ročníku Vánoční uličky přeji jedinečné a nádherné zážitky.
Milí čtenáři, ráda bych vám za oddělení kultury popřála krásné Vánoce, pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný nadcházející rok!
A co vám popřeji sama za sebe? Jen to nejlepší pro každého z vás.
Přeji vám, abyste všechna svá rozhodnutí a činy dělali srdcem. Potom
si můžete být jisti, že vždy uděláte to správné. Rozdávejte úsměvy
a ostatní se na vás budou smát. Krásné a požehnané vánoční svátky,
všechno dobré, klid a pokoj v srdci i porozumění pro ostatní ať máme
nejen o vánočních svátcích.

Občas vykoukne z plakátů nebo z místního tisku a zve vás na veřejná setkání. Prý, Místní akční
skupina. Pozůstatek akčního výboru nebo parta
ekologů, ptá se hlouček před výlepní plochou.
Ani jedno, vážení! Místní akční skupina, tzv. MAS (mělo by se říci Skupina pro místní akce) je obecně prospěšná společnost, která má za cíl
stmelovat venkovský region, hýbat s ním a podporovat akce pro jeho
rozvoj. Podle principu partnerství sdružuje drobné živnostníky, spolky
nebo obce na svém území. Pořád ještě tápete? Zkusím to tedy jinak.
V čem vám může být MAS užitečná?
Jste-li běžný občan, můžete se účastnit aktuálních projektů. Lidí, kteří
chtějí předávat své životní zkušenosti dál, není nikdy dost. Využít se dá
i bezplatné inzerce v rámci projektu Venkovská tržnice. Více na www.
venkovskatrznice.cz. Třeba přes tuto stránku najdete i nové pracovní
uplatnění. Jako živnostníkovi vám umožní snáze získat odběratele pro
zboží nebo služby, nebo naopak dodavatele toho, co potřebujete. Dokáže vás spojit se stejně zaměřenými lidmi. MAS vám pomůže zažádat
o dotaci v právě probíhajících výzvách. Neoblíbenou administrativu
udělá za vás a ještě vám poradí, s čím nejvíce uspějete.
Sháníte prostory pro svou práci, potřebujete podporu obce? MAS je
v kontaktu se všemi obcemi a mnoha jinými subjekty na svém území
a může se ujmout role nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na Místní akční skupinu obrací většinou pro pomoc při
získání dotací. Platí tu ale stejné možnosti propojení s obcí, s obyvateli. Stačí
se jen zeptat. Toto platí pro neziskové organizace, drobné zemědělce a jiné.
Co nabízí MAS obcím?
Obce na území MAS plánují společné aktivity a také žádají o finanční
i nefinanční příspěvky z fondů EU. Nejdůležitější ale je spolupráce obcí
navzájem. Když si jednotlivé obce „nestaví jen na vlastním písečku“,
dají se zrealizovat větší projekty, které mají přínos pro více obyvatel.
Proto MAS pracuje na společné strategii rozvoje. Když celý region táhne za jeden provaz, zvyšuje tím možnost opravdu se rozvíjet.
MAS je možno brát jako jednu z příležitostí, jak být aktivní ve své komunitě. Je hlasatelem nelhostejného přístupu vůči prostředí, ve kterém žijeme
a vychováváme naše děti. Místní akční skupina bude ráda nápomocná při
smysluplných činnostech. Je tady jedna podmínka – aktivní zájem řadových občanů i zástupců obcí. Bez lidí se pro lidi nedá nic dělat. Budeme-li
čekat na „pečené holuby rovnou do …“, pročekáme se ke hřbitovní zdi.
V posledním strategickém období podpořila MAS NAD ORLICÍ 93 projektů, výše dotace celkem byla více jak 26mil. Další strategické období
2015-2020 nás teprve čeká. Přípravy jsou v plném proudu. Vyhodnocujeme ankety občanů a rozhovory se zastupiteli obcí. Nejen z těchto
zdrojů zjišťujeme, co region nad Orlicí nejvíc pálí, co potřebuje v příštích
letech řešit. Máte k tématu co říci? Uvítáme každého, kdo se chce zapojit.
Přidáte se?
Více informací o nás na www.nadorlici.cz
Za MAS NAD ORLICÍ, BcA. Magda Zdena Schmidt

Šárka Slezáková

Naše kolegyně MUDr. Marie Ježková ukončila v listopadu
letošního roku svoji praxi. Za téměř 40 let působení v Kostelci nad Orlicí ošetřila tisíce pacientů k jejich spokojenosti. Za její práci a přátelské vztahy děkují
Spolupracovníci stomatologického oddělení Kostelec nad Orlicí.

Kosteleckému malíři Václavu Formánkovi
(* 26. 07. 1907 - ✝ 10. 6. 1990 ) byla uspořádána v Divišově vile v Přelouči výstava obrazů.Výstava potrvá do 06. 01. 2014 a je přístupná
v pondělí až sobotu od 14 do 17 hodin.
V Doudlebách nad Orlicí v Husově sboru se bude konat dne 08. 12.
2013 od 17 hodin Adventní koncert vokální skupiny REBELCANTO
z Pardubic.
Karel Martinec
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SK RABŠTEJN

Ak tu á l n ě z R ab š t ej n a
● STREET DANCE – taneční kurzy jsou opět zahájenz. Jsou určené
všem, kdo mají rádi pohyb, moderní tanec a hudbu a chtějí umět něco
nového nebo se v tanci street dance zdokonalit a patřit do bezva party. Taneční kurzy jsou rozdělené do tří kategorií dle věku (7 až 9 let, 10
až 14 let, 15 let a více - více info na webových stránkách). Kdo vede
street dance? Novým lektorem je CHAPLY (tanečník a choreograf ).
Zabývá se též styly choreo HipHop, House a Underground HipHop. Je
členem taneční skupiny T-Bass (Hradec Králové), Project AWA (Praha)
a 247 (KANADA).
● Na webových stránkách Rabštejna byla poprvé vyhlášena soutěž o vstupenky. Co výherci získali? Volný vstup na večerní koncert
začátkem listopadu – strhující bubenickou show WEST – JUMPING
DRUMS. Během tohoto večera vládla neopakovatelná nádherná atmosféra za svitu svíček, kterou již tradičně při těchto koncertech umí
místní publikum vytvořit. Děkujeme. Od nás odjížděl Ivo Batoušek
se svým sedmičlenným týmem a všemi bubny, bubínky a perkusemi
na večerní koncert do Brna a následně do domácího Olomouce, kde
celé úspěšné turné zakončili.
● Harmonikáři - Dne 16. listopadu se konal již 27. ročník Setkání harmonikářů na Rabštejně. Plnému zpívajícímu sálu Rabštejna hrálo a vynikající náladu navodilo přes 40 harmonikářů. Na úvod se představila
místní ZUŠ F. I. Tůmy. S paní učitelkou Mgr. Strážnickou vystoupila 6-tiletá Editka. Vystoupil také 13-ti členný akordeonový orchestr Musica
Harmonica z Náchoda. Po oficiálním ukončení večera se zpívalo a tančilo až do ranních hodin.
Aktuálně na Rabštejně v prodeji vstupenky:
07. 12. VĚNEČEK 2013,
vstupné: 120 Kč s místenkou /100 Kč na stání
15. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE.
Vstupné: předprodej 220 Kč/ 250 Kč na místě
05. 01. JAROSLAV JEŽEK A SVĚT JAZZU – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
vstupné: předprodej 80 Kč/ 120 Kč na místě
15. 01. JIŘÍ ČERNÝ – BOB DYLAN
vstupné: 70 Kč
22. 01. ZDENĚK TROŠKA – ZÁBAVNÝ POŘAD,
vstupné: předprodej 150 Kč/ 190 Kč na místě
25. 01. NOC V OBOROHU, vstupné: 150 Kč
21. 02. DIVADLO - DVA NA KANAPI – SophiaArt Praha
vstupné: předprodej 190 Kč/230 Kč na místě

Ja ro s l a v J e ž ek a svě t j az z u
Na začátku ledna, ještě ve vánoční náladě, se sejdeme na Rabštejně
na „Tříkrálovém koncertu“. Přiravili jsme komponovaný pořad, kde
se snoubí průvodní slovo o Jaroslavu Ježkovi, Osvobozeném divadle
a světě jazzu s hudbou v podání Kvintetu pražských symfoniků.
K nám do Kostelce nad Orlicí ve svátečních chvílích tak zavítá dlouholetý sólotrumpetista Symfonického orchestru hlavního města Prahy
FOK – Mgr. Vladislav Kozderka (rovněž několikaletý sólotrumpetista
Národního divadla v Praze) společně s hudebním tělesem, v němž
účinkují další sólisté FOK a Státní opery Praha.
Mluveným slovem bude provázet PhDr. Zdena Zvěřinová, Dr.Sc.,
prof. Univerzity Karlovy Praha. Koncert je součástí divadelního abonmá.
Na Tříkrálový koncert Vás zveme dne 5.ledna. Vstupné činí v předprodeji
80 Kč/120 na místě.

kterém si předají květiny, nám předvedou během večera v jednotlivých tanečních sériích zhruba 25 druhů tanců. Příjemnou atmosféru
jistě podpoří hudební skupina Ego Retro Music z Hořic, která svým
repertoárem obsáhne vše od kubánské cha-chy až po vídeňský valčík. Součástí bude i vystoupení taneční školy. Přijďte si prožít tyto neopakovatelné chvíle společně s námi a samozřejmě si dle své chuti
i zatančit.
Věneček tanečního kurzu SK Rabštejn se koná v Sokolovně v sobotu 7. prosince od 19 hodin. Vstupenka s místenkou stojí 120 Kč a na stání 100 Kč.
Za SK Rabštejn Marta Klimešová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V PROSINCI 2013
70 let oslaví

Květa RÝDLOVÁ
Petr BAŠE
Karel KREJČÍ

85 let oslaví
89 let oslaví

Vladimír SOSNA
Jarmila JUNKOVÁ

91 let oslaví
94 let oslaví

Bernadeta KINSKÁ
Marie DVOŘÁČKOVÁ

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

SŇATEK UZAVŘELI
Kostelec nad Orlicí
Eliška Bednářová a Luděk Junek
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Božena ŠPAČKOVÁ
Marie FILINOVÁ
Růžena MÁLKOVÁ
Marta KAŠPAROVÁ
Doc. Ing. Břetislav TILL, CSc.
Ing. Otakar KOPECKÝ, CSc.
Anežka NOVOTNÁ
Marie MUSILOVÁ
Jiřina JINDRÁSKOVÁ
Antonín ŘEHÁK
Soňa ČEJPOVÁ
Josef VOTROUBEK
Karel SVATOŠ

* 1928
* 1927
* 1935
* 1970
* 1932
* 1923
* 1928
* 1931
* 1926
* 1923
* 1959
* 1949
* 1935

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

V ěne č e k t a n eč n í c h S K R ab št ej n
Kurz společenského tance a chování pro mládež se přiblížil ke svému
závěru. Ano, je tu tradiční slavnostní zakončení. Je tu Věneček. Krásně
upravení mladí lidé, kteří navštěvovali od září letošního roku základní taneční kurz na Rabštejně, tak symbolicky „vykročí do společnosti“.
Čím nás frekventanté překvapí? Po slavnostním nástupu a tanci, při
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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.

25. prosince uplyne první smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička

VZPOMÍNKA
Světlo jedné duše uhaslo,
však její teplo hřeje
naše srdce dál.

paní Anna STARÁ.

Dne 17. 12. uplynulo 5 let od chvíle, když nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček

Nikdy nezapomeneme.
Zarmoucená rodina

pan Václav FRANKO.
S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinou
mcadova@email.cz
Dne 18. 12. 2013 to bude 10 let,
co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček

POMNÍKY A NÁHROBNÍ DOPLŇKY

JANSA

Pa v e l

výroba
náhrobních doplňků z nerezu

 U R N OV É P O M N Í KY, J E D N O H R O BY, DVO U H R O BY,
VČETNĚ DOPLŇKŮ, NÁPISŮ A MONTÁŽE
 O P RAV Y A R E N OVAC E

pan Josef BŘICHOVSKÝ
z Kostelce nad Orlicí.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Zdenka Břichovská a dcera s rodinou.

 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

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI A JEJICH VÝROČÍ
05. 12. 1937 v Kostelci nad Orlicí zemřel Václav MORÁVEK, sochař,
vlastivědný pracovník.
Po absolvování řezbářské školy v Králíkách (1887 – 1889) pracoval jako
řezbář v Jičíně a krátce v drážďanské továrně na varhany. Na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1892 – 1895) navštěvoval oddělení pro
figurální a ornamentální modelování. V Kostelci n. Orl. si v roce 1903
zřídil sochařskou a kamenickou dílnu, kde pracoval také na hřbitovních náhrobcích. Jeho zájem o umění a regionální historii nalezl
uplatnění v muzejním spolku, kde se ujal v roce 1923 funkce kustoda
(do roku 1936). Obětavě pracoval na všech úsecích muzejní práce. Muzeum vydalo jeho práci Kostelík sv. Václava na Rabštejnku v Kostelci
nad Orlicí (1937). Nesetkával se ale vždy s porozuměním, a když měl
odevzdat klíče od muzea, kde dlouhá léta zadarmo pracoval, ukončil
dobrovolně svůj život. Z jeho iniciativy a za podpory muzejního spolku byl 12. 08. 1935 při příležitosti konání krajinské výstavy v Kostelci
nad Orlicí odhalen pomník F. J. Zoubka na Jiráskově náměstí uprostřed
parku před kostelem sv. Jiří. Autorem byl ak. sochař Ladislav Beneš
(1883-1956). Bronzová busta byla v roce 2010 odcizena. V letošním
roce byla opět obnovena autorkou MgA. Terezií Regnerovou.

ské filologie a historie. Zabýval se i slovinštinou. První jeho tištěnou
prací byl právě překlad z tohoto jazyka. Od roku 1857 se věnoval jen
české tématice. Zveřejnil svou studii Životopis Jana Amose Komenského. V roce 1858 nastoupil Zoubek místo gymnazijního profesora
v České Lípě, kde vyučoval historii, klasickou filologii a češtinu. Zde
také dokončil práci Kostelec nad Orlicí – Stručný přehled jeho minulosti (1860). Od roku 1863 až do své smrti žil a pracoval Zoubek
v Praze. Nějaký čas v redakci Národních listů a od října 1863 začal jako
suplent vyučovat na pražské reálce. V roce 1867 se stal ředitelem hlavní a průmyslové školy na Smíchově, od roku 1874 ředitelem osmi třídní měšťanské školy dívčí.
Postupně se stal jedním z životopisů Jana Amose Komenského. Svoji pozornost věnoval i zpracování historie svého rodného kraje, např.
Řemesla a živnosti
v Kostelci nad Orlicí,
Vypsání hradu Potštejna (1870) atd.
V roce 1866 byl zvolen členem Královské
české
společnosti
nauk.
Regionální
historik F. Zoubek je
právem považován
za jednoho z prvních
spisovatelů historie
svého rodného kraje.
Zemřel 29. 06. 1890 Rodný domek čp. 139 Fr. Zoubka v Zoubkově ulici
před zbouráním (v červenci r. 1932)
v Praze.
13. 12. 1891 se v Kostelci nad Orlicí narodil Augustin SÁGNER,
akademický malíř.

06. 12. 1832 se v Kostelci nad Orlicí narodil František Jan ZOUBEK,
gymnazijní profesor, regionální historik, spisovatel, ředitel průmyslové školy v Praze na Smíchově.

Absolvoval kosteleckou reálku. Studoval (od roku 1912) na pražské
Akademii výtvarných umění nejprve u prof. J. Preislera. Byl povolán
do bojů v 1. světové válce. Ke studiu se vrátil až v roce 1918 opět v Praze u prof. H. Pirnera, O. Thieleho a V. Nechleby. Těžké existenční důvody
jej vedly ke studiu profesury kreslení. Vyučoval nejdříve v Praze, Mladé
Boleslavi, Duchcově a opět v Praze. Odevšad rád zajížděl do rodného
Kostelce n. Orl., odkud čerpal řadu námětů pro svou tvorbu. O jeho
výtvarné tvorbě svědčí samostatné výstavy. Lyrismus prostupuje celé
Ságnerovo dílo až k poslednímu tvůrčímu období, kdy se zaměřuje
na figurální tvorbu se silným sociálním podtextem. Jeho rozsáhlé dílo
bylo vytvářeno v poměrně krátkém časovém období. Zemřel 29. května 1946 v Praze.

Ve svém rodišti navštěvoval dvoutřídní školu, v deseti letech šel
na „handl“ do Velkých Losin, aby se naučil německy. Vrátil se domů,
absolvoval v letech 1845 – 1849 rychnovské gymnázium a 1849 – 1853
královéhradecké gymnázium. Dalších 5 let (1853 – 1858) prožil Zoubek na filozofické fakultě v Praze studiem filozofie, klasické a slovan-

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.

Kamenosochařská dílna V. Morávka (1909)

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

KINO RABŠTEJN — E-CINEMA

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.
01. 12. /neděle/ - 9:00 hodin
FILATELISTÉ
Setkání – určeno pro členy klubu a veřejnost
01. 12. /neděle/ - 15:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU GEMA

02. 12. /pondělí/ - 15:30 hodin KURZ STREET DANCE
Pro všechny, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec street
dance. (Děti v 15.30 h, junioři v 16.30 h, nad 15 let v 18.00 h). Pravidelně každé pondělí. Vede: CHAPLY- člen taneční skupiny T-Bass HK,....
02. 12. /pondělí/ - 19:00 hodin JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Vede p. Čipčala.
03. 12. - 05. 12.
VÁNOČNÍ JARMARK
Atmosféra vánoc s možností zakoupit si drobné dárečky a podpořit
tím dobrou věc.
07. 12. /sobota/ -19.00 hodin
VĚNEČEK
Slavnostní zakončení Kurzu tanečních pro mládež podzim 2013. K tanci hraje hudební skupina EGO RETRO MUSIC HOŘICE.
Veřejně přístupné. Vstupné: 120 Kč (s místenkou)/100 Kč (na stání)
09. 12. /pondělí/ - 18:00 hodin

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

10. 12. /úterý/ - 14:00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ setkání
KLUB SENIORŮ POHODA
Vystopení souburu Sarabanda, módní přehlídka a Na slovíčko s hostem odpoledne.
11. 12. a 12. 12.
VZDĚLÁVACÍ POŘAD
„Nicholas Winton – Síla lidskosti“.Určeno pro II.st. ZŠ a SŠ.
15. 12. /neděle/ - 19:30 hodin

KONCERT – VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hlavními hosty letošního „Vánočního koncertu 2013“ jsou spoluzakladatelé divadla SEMAFOR, úspěšní zpěváci naší populární scény Pavlína FILIPOVSKÁ a Karel ŠTĚDRÝ. Jejich vystoupení doplní zcela noví
zpěváci z řad mladé generace.
Vstupné: 220 Kč / 250 Kč (předprodej/na místě)
20. 12. a 22. 12.
BALET: ČERT A KÁČA
Vystoupení žáků ZUŠ F.I.Tůmy z baletního oboru pod vedením p. uč.
Lenky Neubauerové se známou pohádkou.
21. 12. /sobota/ -17:00 hodin
VÁNOČNÍ SBOROVÝ KONCERT
Vystoupí sbor Kvítek, Tulipáni a přípravné sbory. Srdečně zveme své
příznivce.
05. 01. /neděle/ - 18:00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
JAROSLAV JEŽEK A SVĚT JAZZU
Komponovaný pořad s hudbou Osvobozeného divadla, amerického
jazzu a průvodním slovem PhDr. Zdeny Zvěřinové.
Vstupné: 80 Kč /120 Kč (předprodej/na místě)
Připravujeme na leden:
15. 01. Jiří Černý – pořad na téma Bob Dylan
18. 01. Ples hokejisté
22. 01. Zábavný pořad – Zdeněk Troška
25. 01. Noc v Oborohu – folk rockový festival
(hosté: F. Černý- Čechomor,..)
Pohybové aktivity na Rabštejně
Pilates - každý čtvrtek v 18:00 a v 19:00 hod
Jóga - každé pondělí v 19:00 hod
Street dance - každé pondělí (zahájení od listopadu)
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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.
Připravujeme na leden:

ŠMOULOVÉ 2 - kino pro děti
AVENGERS
NESPOUTANÝ DJANGO

NOVÝ ZÁMEK
Nový zámek Kostelec nad Orlicí
Jménem všech, kteří se po celý rok starají o to, aby byl celý zámek
i celý zámecký areál příjemným místem pro trávení volného času,
Vám přejeme krásné vánoční svátky, mnoho zdraví a úspěchů
do nového roku.
Nový zámek – předvánoční koncert Carminy
23. 12. /pondělí/
„ANDĚLÉ V OBLACÍCH PROZPĚVUJÍ“
16:00 nebo 19:00 hodin
Zrcadlový sál, Nový zámek Kostelec nad Orlicí
Předprodej vstupenek a zámeckých kalendářů na rok2014: Informační centrum Kostelec nad Orlicí.

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E-mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz
ADVENT V DDM KAMARÁD
05. 12. /čtvrtek/ 18:00 – 19:30 hodin KERAMIKA PRO VŠECHNY
Pojďte relaxovat a zároveň si vytvořit vlastní originální výrobky z keramické hlíny. Dílna pro děti s doprovodem rodičů, mládež a dospělé.
Poplatek 80 Kč/osoba.
06. 12. /pátek/ 17:30 – 19:00 hodin BAREVNÝ MARCIPÁN
Přijďte si vyrobit vánoční marcipánovou pochoutku. Poplatek 40 Kč/
osoba.
11. 12. /pátek/ 16:30 – 17:30 hodin O KOZE A PRASÁTKU
Přijměte pozvání herců kozoovčí farmy ze Skuhrova na pohádku
O KOZE A PRASÁTKU. Určeno pro předškoláky a děti z 1. a 2. třídy ZŠ.
Poplatek 40 Kč/osoba.
12. 12. /čtvrtek/ 18:00 – 20:00 hodin FIMO POKAŽDÉ JINAK
Pro všechny, kteří již znají kouzelnou polymerovou hmotu, ale i pro
nové zájemce tvoříme opět z Fima. Poplatek 50 Kč + spotřebovaný
materiál.
14. 12. /sobota/ 9:30 – 12:00 hodin
MALOVÁNÍ NA SKLO
Podmalba na skle, malování konturou a vitrážovými barvami, které se
neslupují. Možnost i na vlastní sklenice, jinak malujeme na tabulové
sklo, které je v ceně. Dílna pro děti, mládež i dospělé. Poplatek 30 Kč/
osoba.
14. 12. /sobota/ 9:30 – 12:00 hodin
VÁNOČNÍ PERNÍČKY
Pečeme tradiční vánoční perníčky a zdobíme bílkovou polevou. Dílna
je určena pro děti s doprovodem rodičů, mládež i dospělé. Poplatek
30 Kč/osoba.
19.1 2. /čtvrtek/ 18:00 - 19:30 hodin KERAMIKA
Dílnu využijeme k dokončení výrobků, glazování, točení na hrnčířském kruhu. Dílna pro děti, mládež i dospělé. Poplatek 80 Kč/osoba.
19. 12. /čtvrtek/
SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ
17:00 – 18:00 hodin
Předvánoční posezení s kytarou pro děti i dospělé. Vstupné dobrovolné.

26.12. /čtvrtek/

VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU
PRO VEŘEJNOST
Prezentace 8:30 – 9:00, zahájení v 9:30 hodin, závěr kolem 16:30. Poplatek 50 Kč dospělí, 30 Kč děti. Přezůvky s sebou. Přihlášky na e-mail
ddmkostelec@email.cz, nebo na tel. 773 781 162
XXVI. ROČNÍK
SILVESTROVSKÉHO BĚHU
Pojďte si zasportovat! Sraz u Sokolovny v 13:00. Start v 14:00 hodin,
vyhlášení výsledků v 15:00 hodin. Délka trasy 6 km. Různé věkové kategorie. Startovné 30 Kč.

KONCERTY
01. 12. /neděle/
VYSTOUPENÍ DPS KVÍTEK
u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na kosteleckém náměstí.

31.12. /úterý/

Připravujeme:
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA (výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovce
Šerlišský mlýn).
O nedělích 05., 12., 19., 26. ledna a 2. února 2013 (5 lekcí).
Cena: 2 450,- Kč (z toho hrazen autobus, vlek, instruktor). Vyplněné přihlášky (poplatek na účet číslo 2200377848/2010, var. symbol 12348)
nutno odevzdat do 15. prosince 2013 do Domu dětí a mládeže.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM
nebo na www.ddmkostelec.cz

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

01.12. /neděle/ - 15:00 hodin VÁNOČNÍ KONCERT
SPCCH v ČR, o.s., ZO Kostelec nad Orlicí pořádá u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených Vánoční koncert SK Rabštejn
neděle 1. prosince 2013 v 15 hodin vokálně instrumentální skupina
Gemma ze Sopotnice. Srdečně zveme k adventnímu zastavení s krásnou hudbou. Vstupné dobrovolné.
04. 12. /středa/ - 18:00 hodin ADVENTNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor ORLICE zve všechny na Adventní koncert, který
se uskuteční v kostelíku J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí. Přijďte
si užít předvánoční čas s koledami a sborovým zpěvem! Těší se na Vás
zpěváci Orlice.
21. 12. /sobota/ - 17:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
SPOLKU TERCIA VOLTA
Zveme na tradiční Vánoční koncert, který pořádá spolek Tercia volta
v sále SK Rabštejn. Vánoční i jiné melodie přednesou všechna pěvecká
oddělení. Koncert začíná v 17 hodin. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji SK Rabštejn od začátku prosince. Těšit se můžete
i na sladké překvapení.
25.12. /středa/ - 17:00 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDY
Přednes pásma vánočních koled v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.
Přijďte si poslechnout vánoční koledy v podání DPS Kvítek v kostele
sv. Jiří.

Program doprovodných akcí na PROSINEC:
01.12. /neděle/
Prodej našich výrobků

VÁNOČNÍ ULIČKA

02.12. /pondělí/ - 09:00 hodin ČERTÍKOVÁNÍ
Mikulášská nadílka pro nejmenší andílky a čertíky
11.12. /středa/ - 09:00 hodin
PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ
Lhaní, drobné krádeže,... (přednáška)
16. 12. /pondělí/ - 09:00 hodin MALÁ BESÍDKA
(koledy a nadílka pro nejmenší)
18. 12. /středa/ - 16:00 hodin
VELKÁ BESÍDKA
Inka Rybářová a klaun Rybička s nadílkou a pořadem Hurá! Vánoce!

TURISTIKA
POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
14. 12. /sobota/ - 9:00 hodin

OKOLÍM KOSTELCE
– POSLEDNÍ VÝLET ROKU
Sraz účastníků: v 9:00 hodin na Palackého nám. u školy v Kostelci nad
Orlicí. Trasa pěšího výletu: bude sdělena na místě podle počasí. Délka trasy: 6 km. Vedoucí akce: Anna Šabartová. Výlet bude ukončen
v restauraci Spiegelův dvůr. Po občerstvení proběhne Valná hromada
Sportovního klubu turista.
01. 01. 2014 /středa/ - 13:00 hodin NOVOROČNÍ PROCHÁZKA
Sraz účastníků : ve 13:00 u školy na Palackého náměstí v Kostelci nad
Orlicí. Odjezd
Trasa bude sdělena podle počasí na místě srazu. Délka trasy: 5 km.
Vedoucí akce: Anna Šabartová.

SPORT
31.12. /úterý/ - 13:00 hodin

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

JINÉ
10.12. /úterý/ - 19:00 hodin
VÁNOCE S VŮNÍ OVOCE
Dámský klub „Slavětína“ Kostelecká Lhota Vás zve na Vánoce s vůní
ovoce, v úterý 10. prosince 2013 v 19:00 hodin do Hostince u Hubálků. Usměvavé dámy z prodejny květin „Pomněnka“ nám předvedou
aranžování na Vánoce. Přijďte se inspirovat, jak si vyzdobit své domovy a zároveň si připomenout tradice Vánoc. Vstupenky na akci budou slosovatelné. Vyhrát můžete právě před Vámi vyrobené vánoční
aranžmá.
20. 12., 22. 12. /neděle/
ČERT A KÁČA
Klub rodičů a taneční obor ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí srdečně
zvou všechny malé i velké diváky na baletní pohádku Čert a Káča.
Představení se bude konat v pátek 20. 12. 2013 od 18:00 hodin a v neděli 22. 12. 2013 od 15:00 hodin v SK Rabštejn. Předplatné vstupenek
bude zahájeno 2. prosince v SK Rabštejn. Těšíme se na vaši návštěvu.
Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Města Kostelce nad
Orlicí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ MÁNESOVA

Info rmace k zápisu do 1 .třídy
dne 1 2 . úno ra 2 0 1 4

P oděk o v á n í

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 12.
února 2014 od 14.00 hodin do 17.00 hodin na pracovišti Komenského.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2014.

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.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou vyplněné dva tiskopisy:
1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
popř. předloží u zápisu rodný list dítěte.
Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku
o rok odloženou.
2) Souhlas s evidováním osobních údajů.
Oba tiskopisy si lze předem stáhnout z webových stránek ZŠ nebo vyzvednout v mateřské škole, popř. v kanceláři ZŠ.

MŠ Mánesova

Č a s p o d z i mn í v e š k olc e
Léto předalo již dávno žezlo vlády podzimu, a tak, abychom ho náležitě přivítali, udělali jsme s dětmi velké množství podzimních výrobků,
které jsme společně vystavili na školní zahradě v altánku, a tak si naši
Podzimní výstavu mohl prohlédnout opravdu každý. V rámci zdraví našich dětí školku navštívila paní doktorka Mgr. Sahulová, která
provedla logopedickou intervenci u dětí, paní Barrilová z projektu
„Zdravý úsměv“ přišla dětem ukázat, jak správně čistit své zoubky (což každý den po obídku pilně nacvičujeme) a v rámci projektu
„Zdravé oči“ přijeli vyškolení pracovníci z Rychnova nad Kněžnou
zkontrolovat, zda děti mají v pořádku i zrak. Ani na kulturní vyžití
našich dětí jsme nezapomněli, a tak jsme nejdříve 18. 10. navštívili
úžasný koncert skupiny „Přejetá žába“ z Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí a 22.10. jsme se ve školce „báli“ u divadelní pohádky
„O strašidle z dubového lesa“. ☺
MŠ Mánesova, Kostelec nad Orlicí

MŠ KRUPKOVA

Dě ti z M Š K r u p k ov a
pod á v a j í p o m o c n ou r u k u
Během měsíce října a listopadu se naše mateřská škola zapojila
do projektu „Víčko k víčku pro Mišičku“. Všichni jsme se pustili do sbírání plastových víček na pomoc pro malou Michalku. Společně jsme
si vyrobili barevného „VÍČKOŽROUTA“, kterého děti krmí, a který téměř
každý den polyká víčko za víčkem. ¨
Jednou za čas „VÍČKOŽROUTA“ vysypeme a náš koberec zaplní barevná záplava. Víčka přebíráme, třídíme podle barev, počítáme, skládáme
z nich obrázky a pak je ukládáme do velkých pytlů, ve kterých je odesíláme. ¨
Michalce přejeme hodně štěstí a sil, rodičům našich dětí děkujeme
za spolupráci a víčka budeme sbírat i nadále.
Vzhledem k blížícím se svátkům Vám všem přejeme
krásné Vánoce, chvíle plné pohody, spokojenosti a zdraví.
Za celý tým MŠ Krupkova
Raková Věra, DiS.

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje na veřejně
přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.
O odkladu školní docházky
rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ na základě
písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději
do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku.
Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského
zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře
(neurologa, kardiologa, alergologa, apod., popř. dětského lékaře).
Obě doporučení musí být kladná.
Děti mladší
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce
června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již
ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Důležité:
• Rodiče, kteří zapíší své dítě na jiné základní škole, oznámí toto své
rozhodnutí naší škole.
• V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daném termínu dostavit
k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 494 323 442) a dostavit se
v termínu náhradním, to je 26. února 2014.
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí

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

Zprávy ze základní ško ly
V měsíci říjnu naše základní škola přichystala pro žáky 1. i 2. stupně
spoustu různých aktivit. Následující řádky jsou pouze krátkým připomenutím některých z nich.

Zdravá pětka v ZŠ Gutha-Jarkovského
Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5× denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen
na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den – od snídaně
po večeři! Tohoto motta
– uvedeného na webových stránkách Zdravé
pětky – se držela paní
Darka Micherová, lektorka Zdravé pětky, při
práci s 3. a 5. ročníkem
naší školy.
Výukový blok, který si
pro děti připravila, byl
rozdělen do několika
částí. V té první si žáci
hravou formou připo-
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mněli znalosti o zdravé výživě, ovoci, zelenině a dalších potravinách.
Mladší se seznámili a starší si zopakovali pyramidu zdravé výživy
a poté řešili různé úkoly. Druhá část se žákům velice líbila, protože si
ve skupinkách vytvořili vlastní pohoštění. Na závěr si všichni zopakovali získané informace. Dík patří lektorce Darce Micherové.
podle H. Dosedlové a žáků 5. C

Z ub n í h y g i e n a

Kultura neslyšících – seminář pro žáky ZŠ
Dne 11. 11. přišla do školy paní Zelinková z občanského sdružení Bezhran, která s námi, žáky 7. a 6. tříd, vedla besedu o neslyšících. Program
se nám velmi líbil, paní byla skvělá! Bylo až neuvěřitelné, jak bravurně
zvládala znakový jazyk. Taky nás překvapilo, jak překladatelka, kterou si
s sebou přivedla, s přehledem plynule překládala znakování do našeho
mateřského jazyka – češtiny. Moc děkujeme!
žáci 7. A

Úterní dopoledne čekala
žáky prvního stupně neobvyklá návštěva. Vzhledem k tomu, že si měli
přinést zubní kartáčky,
tušili, co je asi čeká.
Na naši školu zavítaly
dvě studentky stomatologie za účelem zvýšení
a zkvalitnění zubní hygieny dětí. Pomocí různých
aktivit dívky dětem ukázaly, jak o zuby správně
pečovat a jak má vypadat zdravý chrup. Oběma
slečnám patří poděkování za jejich čas a kvalitně odvedenou práci.
Mgr. Markéta Šlajová

Ž i vý s o k o l v e d r u ž i ně
V pátek 25. 10. 2013 čekalo odpoledne na děti ze školní družiny příjemné překvapení. Přišli mezi nás pánové z mysliveckého spolku
Tutleky – pan Šlapák a pan Novák. Beseda zaměřená na myslivost začala poutavým vypravováním pana Nováka o tom, jak se starat o zvěř
a jaká by měla být péče o přírodu. Dále děti seznámil se základními
druhy lesní zvěře. Zajímavý výklad vždy doplnil krásnými obrázky. Pak
měly děti možnost vzít si do ruky vycpaniny a prohlédnout si tak zblízka např. jestřába, straku i krkavce velkého. Po důkladném prozkoumání těchto ptáků následovala diskuze.
Pan Šlapák přinesl dětem ukázat i živého sokola a v jednu chvíli jsme
dokonce zhlédli i rozpětí jeho křídel.
Bylo to velice poučné, krásné odpoledne. Panu Novákovi a panu Šlapákovi patří velký dík.

Kadeřnictví Na Skále
Ivana Kubešová
Stradinská 479
Kostelec nad Orlicí

Tel. 603 109 397

podle J. Šveidlerové, ŠD Erbenova

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

T er e z í n
Osmé a deváté třídy se 22. 10. a 24. 10.
2013 zúčastnily exkurze do Terezína. Terezín
byl postaven Josefem
II. na počest jeho matky Marie Terezie. Měl
sloužit jako vojenská
pevnost, jenomže nikdy
nesplnil svůj původní
účel. V Terezíně bydleli
lidé do 2. světové války. Za 2. světové války
se všichni lidé museli
odstěhovat a nacisté jej přeměnili na židovské ghetto. Malá pevnost
nechvalně proslula coby věznice pražského gestapa. V době 2. světové války pak nacisté z ghetta odváželi zvláštními transportními vlaky
vybrané Židy do likvidačních táborů smrti. Mnoho lidí z Malé pevnosti
a z ghetta útrapy války nepřežilo.
Co jsme se dozvěděli a jaká místa jsme navštívili?
Hřbitov před Malou pevností nás překvapil množstvím náhrobků vězňů z Malé pevnosti i obyvatel ghetta.
V Malé pevnosti jsme zjistili, že se z lidských bytostí stala pouhá čísla.
Také jsme se zde dozvěděli o tom, jak vězni trpěli nedostatkem jídla,
prostoru, pití a hygieny.
Krematorium v ghettu bylo sice morbidní, ale mohli jsme se zde dozvědět více o osudu Židů v Terezíně.
V Muzeu ghetta jsou vystaveny pamětihodnosti a obrázky těch, kteří zde přežívali. Na obrázcích jsou vyobrazeny jejich sny a jejich každodenní život v Terezíně. Slyšeli jsme zde o „šarádě“, kterou nacisté
sehráli pro Červený kříž. Byla to nepravdivá ukázka toho, jak to v ghettu chodí. Když se jeden nebožák lidem z Červeného kříže snažil říct
o podfuku, nacisté ho zatáhli za roh a už ho nikdy nikdo neviděl.
Díky této exkurzi jsme se dozvěděli více o osudu českého národa za 2.
světové války, zejména o tragickém postavení židovských spoluobčanů.
Ema Šromová (9. A)

AKCE:

Tyršova 880 494 323 878
Kostelec nad Orlicí

v Janeček elektra
■

■

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

Klikněte na www.eurocentrum.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

D r u ž i n a v p r a věk u .
Před podzimními prázdninami jsme zavítali do Domu dětí zde v Kostelci nad Orlicí. Byli jsme pozváni na výstavu „Pravěk“.
Jak to všechno bylo? Moře, pevniny, živočichové, květena, atd. A jak
to bylo s dinosaury? Jak vypadali, čím se živili? Toto všechno jsme se
dozvěděli právě na této výstavě.
Také si děti vyrobily pomocí sádry odlitky zkamenělin. Velkou radostí
bylo, že si každý svůj výtvor mohl odnést domů.
Ve družině jsme ještě druhý den četli a prohlíželi si v knize „Atlas dinosaurů“, kterou jsme si půjčili při poslední návštěvě místní knihovny.
A. Linková, ŠD Erbenova.

Stude nti o bcho dky
praco vali v L o ndýně
Možnost vycestovat na zahraniční praxi na Obchodní akademii
T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí je již tradicí. Letos se jí zúčastnili tři
studenti čtvrtého ročníku, kteří tentokrát odjeli za pracovními zkušenostmi na tři týdny do osmimiliónového Londýna.
Naše praxe probíhala ve firmách ekonomického a informačního zaměření, kde jsme měli možnost si nejen zdokonalit svou angličtinu, ale
také se přiučit něčemu novému ve svých oborech.
Ve všední dny jsme poznávali Londýn z pohledu běžných obyvatel,
o víkendu jsme navštívili známé památky, ale také jsme objevovali
místa, která jsou běžným turistům skryta. Zahraniční praxe sloužila
nejen jako intenzivní kurz angličtiny, ale také jako ukázka odlišného
životního stylu. Domů jsme si přivezli nejenom mnoho zážitků a nových poznatků, ale především jsme získali mnoho zkušeností, které
určitě zužitkujeme nejenom v posledním ročníku střední školy, ale
především ve svém budoucím životě.
Zuzana Dvořáková, 4.C

ZUŠ F. I. TŮMY

V říš i l o u t e k
Výlet výtvarného oboru ZUŠ do Divadla Drak v Hradci Králové
V pátek 25. 10. jsme se s výtvarným oborem ZUŠ F. I. Tůmy vypravili
na vzdělávací a zážitkový výlet do Labyrintu Divadla Drak v Hradci Králové. Naším přáním bylo seznámit nejmladší žáky školy s prostředím
loutkového divadla. Návštěva Draku začala prohlídkou tzv. labyrintu
loutek, kde jsou v bludišti potemnělých uliček naaranžované v osvětlených vitrínách loutky z jednotlivých slavných inscenací divadla. Paní
průvodkyně zde zadávala dětem zábavné úkoly, které je motivovaly
k bližšímu zkoumání malých neživých herců a umožnily jim všimnout
si i detailů, které by jim při zběžném prohlédnutí unikly.
V následujícím animačním programu se děti dozvěděly, jak se rodí divadelní hra a které profese k jejímu vniku neodmyslitelně patří. Seznámily se s jednotlivými druhy loutek, s tím, jak se vyrábějí a jak se vodí.
V „divadelní laboratoři“ pak mohly samy prožít proces tvorby divadelního představení, zkusit si např. profesi zvukaře, osvětlovače či režiséra
a nazkoušet si a odehrát vlastní představení. Dále mohly na speciálním
přístroji sestavit z jednotlivých částí oděvů vhodné kostýmy pro určitou
divadelní hru nebo pomocí papírových kulis připravit vhodnou scénu.
V druhé části programu nás čekala tvůrčí dílna, ve které jsme společně
s herci divadla tvořili loutky zvané javajky. Jedná se o tzv. „spodové
loutky“, které se vodí na tyčkách zespod. Děti si je samy namalovaly
na karton s jednotlivými díly postavy, vystřihly a zkompletovaly pomocí spojovacích dílků do závěrečné podoby. Vznikly tak podobizny
různých zvířat, klaunů, tanečnic, kostlivce apod.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v zábavním centru Tongo.
Domů si malí výtvarníci odnášeli krásné loutky a věříme, že i stejně
krásné vzpomínky.
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SŠZE A SOU CHKT

Č e stné uznání
Čestné uznání a osvědčení od Hospodářské komory České republiky
pro školu v Kostelci n. Orl.
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dne 31. října 2013
za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibora Štyse již
po 18. předala ocenění nejlepším absolventům středních a odborných
škol v technických a řemeslných oborech.
Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili nejen zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Národního ústavu vzdělávání a Národního centra
Europass. Ve třech dnech HK ČR oceňuje celkem 274 nejlepších absolventů z celé České republiky. Dnes
byli oceněni studenti technických
a řemeslných oborů, v dalších dnech
budou následovat gastronomické
obory a služby. Součástí dnešního
slavnostního udílení bylo i vyhlášení
nejlepších odborných prací, kterých
se letos do soutěže přihlásilo více než
padesát.
Proto nás všechny velice potěšilo, že
absolvent kosteleckého učiliště se zaměřením pro chladicí a klimatizační
techniku Martin Vlach opět navázal
na dobrou tradici a mohl být oceněn.
Zároveň se naší škole dostalo čestného uznání za výbornou přípravu absolventů v odborném výcviku.

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

VERONIKA JANÁČKOVÁ
OTEVŘENO PO
„HK ČR dlouhodobě upozorňuje na propad počtu absolventů technických oborů v nejbližších letech. Jsem velmi rád, že jsme mohli ocenit tolik mladých lidí, kteří určitě nebudou mít problém najít uplatnění na trhu
práce. Předané ocenění Hospodářské komory ČR je navíc potvrzením
kvality pro budoucí zaměstnavatele,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR.

NE po TEL. DOHODĚ 776 306 253

PRODÁM ELEKTRICKOU TŘÍKOLKU PRO DOSPĚLÉ. VHODNÁ PRO
VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ POHYBOVÉ PROBLÉMY NEBO POTÍŽE S ROV
NOVÁHOU. CENA DOHODOU. INFORMACE NA TEL. 607646057.

SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

ZÁJMOVÁ ČINNOST
O ko ste le cké m šachu

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

K os t l i v e c 2013
V DDM Kamarád se opět konal tradiční turnaj v Dračím doupěti Kostlivec 2013. Jedná se již o jedenáctý ročník klání, kde se sešli hráči
této fantasy hry nejen z Kostelce nad Orlicí. Celý příběh se odehrával
na pozadí tajemného Lutska a tomu nasvědčovala atmosféra i napětí
v jednotlivých hernách. Konkurence byla velmi tuhá a klání to bylo neúprosné. Každá z družin musela projít stejným příběhem a poradit si
se vším, co jim autoři dobrodružství přichystali. Zvítězit však mohl jen
jeden a tento rok to byla družina Rytířů Svatého Jana (foto). Vítězům
gratulujeme a těšíme se na příští ročník Kostlivce.
Josef „Ukko“ Smutek

Již čtvrt století tomu bude, kdy jsme obnovili šachovou činnost zde
v Kostelci. Hráli jsme nejprve pod hlavičkou Sokola, brzy jsme však
přešli k Domu dětí a mládeže. Naši prioritou nebyly jenom soutěže dospělých, ale hlavně jsme spoléhali na mladé. Již od počátku jsme ustanovili žákovský kroužek, který vedl pan Hlávka, později jej vystřídali
další kolegové. Hodně se o to zasloužil i pan Ing. Matouš z Doudleb.
V letošním školním roce jsme rozjeli žákovský kroužek hned od počátku naplno. Do šachového kroužku se letos přihlásilo sedm žáků. Byli
to ti věrní z minulého roku a k nim se přidal Martin Slavík. Všichni mají
o šachovou hru zájem, což se také projevilo v tradičním přeboru škol,
který se konal zde v DDM. Téměř všichni postoupili do okresního kola,
které se bude konat v Rychnově.
Z prvního stupně ZŠ postoupili do okresního kola:
1.
Jonáš Voráček
2.
Václav Till
3.
Filip Fiala
4.
David Finger
5.
Patrik Haberland
Z druhého stupně ZŠ postoupili:
1.
Vojtěch Novohradský
2.
Ondřej Havel
3.
Lukáš Oberreiter
4.
Martin Lerch
5.
Lukáš Kohoutek
Všem jmenovaným přejeme v okresním kole pěkné výsledky a paní
ředitelce Mgr. Hladké děkujeme za vytvoření pěkného prostředí pro
šachový turnaj.
Za šachový oddíl, Ing. Jaroslav Labík

D u š ič k o v á n oč n í s t ez k a
Na dušičky připravil DDM Kamarád noční stezku po svíčkách. Večerního putování se zúčastnilo cca 300 účastníků. Atmosféru nejlépe vystihuje básnička od autorů Elišky Šafránkové, Matýska Langra a Terezky
Langrové, kterou bychom rádi ocenili:
Strašidla dnes svátek mají,
vyšli jsme si se svíčkami.
Strašidelnou cestou jdeme,
ničeho se nelekneme.
Je nás velká partička,
s duchy bude honička.
V kostelíčku cesta končí,
strašidla se s námi loučí.
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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

Adve n t v e C v rčk u
Každý rodič malých dětí potvrdí,
že období roku, které právě prožíváme je jedno z nejkrásnějších.
My ve Cvrčku pomáháme dětem
i maminkám si advent pořádně
užít na té správné „úrovni“.
Tvoříme přáníčka a dárečky, zdobíme perníčky, povídáme si o Vánocích, zpíváme koledy a také k nám
02. 12. dopoledne přijde Mikuláš
(raději bez čertů) s nadílkou.
Při vánočních besídkách najdou
děti pod stromečkem nové hračky, se kterými si budou ve Cvrčku
moci hrát. Besídky máme raději
dvě, Malou (16. 12. dopoledne)
a Velkou (18. 12. od 16,00), pro děti
různého věku. Na tu Velkou přijede známá Inka Rybářová s programem Hurá! Vánoce!
Bude to vánoční pořad s Inkou
a klaunem Rybičkou, plný veselých
vánočních soutěží a písniček. Bude
právě takový, jaký ho mají děti
rády a jaký by ho chtěly mít, když
se těší na Vánoce. Kapříci, vánočky,
stromeček a dárečky, koledy a koledování. Pořad nabitý soutěžemi
a písničkami.
Ale , abychom se pořád jen nebavili, proběhne také jedna přednáška ve spolupráci s Manželskou
a rodinnou poradnou v Hradci
Králové na téma: Poruchy chování
u dětí – lhaní, drobné krádeže,...
Doufáme, že Vás naše purpurou provoněná vánoční nabídka
na prosinec zaujala, přejeme vám
krásný advent a těšíme se na vás
v našem mateřském centru,
Andrea Kocourková a Iva Voráčková

JUNÁK - SKAUTSKÉ STŘEDISKO

Skauti př ive zo u
Be tlé mské svě tlo
Než se dostane za okna domovů nebo na vánoční stoly, ochraňují
plamínek před větrem či sněhem desítky skautských rukou. Jeho každoroční pouť a šíření celou Evropou je fascinující. Betlémské světlo
– symbol míru a přátelství – k nám skauti a skautky přivezou i letos.
V sobotu 21. prosince se vlaky „rozjede“ do všech koutů republiky, kde
si jej budou moci lidé připálit a odnést do svých domovů.
Plamen každoročně putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti
předají skautským delegacím z celé Evropy. Letos se tak stane sobotu
14. 12. 2013 od 14 hodin v kostele na Rooseveltplatz a Češi nebudou
chybět. V pátek 20. prosince světlo v pražské katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha převezmou od skautů a skautek zástupci církví a další významné osobnosti. Den poté – v sobotu 21. prosince – se Betlémské
světlo „rozjede“ vlaky do celé republiky.
My se pro něj již tradičně
vydáme do Chocně, kam ho
přiváží vlak z Brna. Pak ho
budeme opatrovat až do 23.
prosince, kdy ho přineseme
ve 14 hod na Palackého náměstí. Tam si ho budete moci
odnést planoucí ve vašich
lucerničkách nebo v lucerničkách vyrobených kosteleckými skauty. A to až do 15:30.
Se světýlkem si odnesete
možná i něco navíc.
Ti, kdo se pro něj nemohou zastavit, nám mohou napsat na stredisko@junakkostelec.org, kde uvedou svoji adresu a my světýlko doneseme až přímo k Vám domů.
Přijďte si zpříjemnit vánoční pohodu a rozzářit si Štědrý den Betlémským světlem, tímto novodobým symbolem Vánoc, který nám dává
naději a víru v dobré mezilidské vztahy, byť třeba i jen na těch pár
dní v roce.

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
JIŘÍ ŠEDA NABÍZÍM: MONTÁŽ SÁDROKARTONU  STROPY, PŘÍČKY,
PŘEDSTĚNY, DÁLE TESAŘSKÉ PRÁCE  STŘECHY, PERGOLY, PLOTY.
INFORMACE NA TEL. 604 588 474, TUTLEKY 77.

Prodej ze dvora
kravské mléko

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

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

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT.
PRODÁM LUKRATIVNÍ STAVEBNÍ POZEMEK
O VÝMĚŘE 2500 M 2 V KOSTELCI NAD ORLICÍ,
LOKALITA SKÁLA. 736 154 068.
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DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA

SPORT - CLUB - SENIOR

K onc e r t „ O d sr d c e k s r d c i “
Dámský klub Slavětína opět uspořádal akci, kterou stálo za to navštívit. Koncert v hostinci u Hubálků v Kostelecké Lhotě, ve středu 30.
října 2013 se zdařil, o tom
svědčil zaplněný sál a nadšení diváci, kteří se na konci nechtěli s mladým manželským
párem, jež zde předvedl své
umění, rozloučit. Zpěvačka
Miroslava Kozáková nadchla
krásným a dramatickým hlasem, její manžel Jakub Kozák
ji na klavír doprovázel lehce
a s nadhledem. Ve svěžím
provedení zazněla vybraná
díla autorů Antonína Dvořáka, Leonarda Bernsteina, George Gershwina a dalších skladatelů.
Koncert byl ozvláštněn výstavou malíře Karla Martince z výtvarné skupiny GAMA. Podzimně melancholické barvy obrazů zharmonizovaly
prostor a potěšily oči návštěvníků.
Opět se potvrdilo, že schopnost tvořit a vnímat umění jsou dary, které by se měly stále rozvíjet, proto chystáme další zajímavé i nevšední
akce, na které jste všichni srdečně zváni.
Naďa Ságnerová

Činno st ko ste le cké ho
SPORT – CLUB – SENIORU nepřestává
137. sešlost ( tak pojmenováváme naše sportovní setkávání)
byla věnována bowlingu.
V místní herně v Krupkově ulici
se nás 14. listopadu 2013 sešlo
31 a z toho 24 se aktivně zapojilo do soutěže. Hrála proti sobě
čtyři družstva a byla vyhlášena
i soutěž jednotlivců. Celý seniorský turnaj vyhrál exsportovec Pavel Hartman. V soutěži družstev
se nejlépe dařilo šestici hráčů
ve složení Helena Fiedlerová, Jindřich Falta., František Macháček,
Luboš Lerch ( jako host), Karel Kalousek a Jan Fiedler. Vítězové byli
odměněni diplomy a malou věcnou cenou.
Všichni přítomní hodnotili akci jako zdařilou a už se těší na další setkání.
To výbor S-C-S připravuje na 17. prosinec 2013 na Rabštejn. Bude to
vánoční přátelské posezení s krátkým programem a malým občerstvením.Pozvánky na setkání obdrží všichni členové SPORT – CLUB –
SENIORu včas.
Výbor S-C-S

SDH KOSTELECKÁ LHOTA

C elor oč n í p r á ce
dobrovolných hasičů z Kostelecké Lhoty
Využíváme tuto příležitost, abychom poděkovali všem svým členům,
příznivcům a sponzorům za jejich přízeň v roce 2013, díky níž jsme
mohli uskutečnit řadu činností. Jmenujme namátkou pořádání 1. ročníku hasičského bálu – sbor na tuto akci navázal po 20 leté pauze. Dále
jsme uspořádali Okrskovou soutěž pro sbory z Kostelce a okolí. Sami
jsme se také zúčastnili několika hasičských soutěží v okolních obcích,
kde sklidila úspěchy zejména družstva našich mladších a starších žáků
- obsadila zde krásná první místa. V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmínit organizaci již 13. ročníku tradičně netradiční hasičské
soutěže o Lhotecký džbán, která je oblíbena nejen mezi hasičskými
sbory, ale díky bohatému doprovodnému programu pro děti i dospělé má mnoho příznivců i v řadách široké veřejnosti.
Kromě hasičského sportu se členové našeho SDH ve svém volném
čase věnují i dalším dobrovolným činnostem – ve spolupráci s místní TJ Sokol Kostelecká Lhota jsme např. uspořádali brigádu na čištění
požární nádrže a řadu brigádnických hodin jsme také strávili údržbou
hasičské zbrojnice a jejího okolí.
Díky výtěžku z pořádaných kulturních akcí a finanční podpoře Města
Kostelec nad Orlicí náš sbor mohl zakoupit novou hasičskou mašinu
PS15, která již byla nezbytně nutná pro další činnost našeho SDH. Touto cestou chceme poděkovat Městu za jejich příspěvek.
V tomto předvánočním čase přejeme všem našim členům, příznivcům, i ostatním občanům Kostelce nad Orlicí krásné prožití vánočních
svátků. A do nového roku 2014 přejeme všem mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Za SDH Kostelecká Lhota
starostka, Jaroslava Kytlíková

Přijímáme objednávky na

VÁNOČNÍ KAPRY

Prodejní stánek (vánoční stromky)

MARIAN ŠÍPOŠ

na náměstí v Kostelci nad Orlicí
Prodejní doba:

po - pá 8.00 - 17.00

Za příplatek ryby zabijeme a vykucháme.

Objednávky na telefonu 736608981 (celý den) 494322705 (po 19 hod.)
dále je pak možné objednávat na internetu: www.sipos.cz/prodej-ryb/

SOBOTA 21. 12. a NEDĚLE 22. 12. 2013
od
o
d 8 .00
.0 0 d o 17.
1 7 .0
00
0 h
hod
o d iin
n.
NA TRADIČNÍM MÍSTĚ V JIRCHÁŘSKÉ ULICI čp. 222 U ZASTÁVKY ČD.

Vzhledem k omezenému počtu ryb přijímáme objednávky do vyčerpání množství.
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CO SE UDÁLO, STALO SE
Před 600 lety
10. prosince 1413. Česká královna Žofie potvrzuje na žádost kosteleckého lazebníka Mařana listinu udělenou Mikulášem z Potštejna
na městskou lázeň a potvrzuje její platnost ve všech bodech.
Před 455 lety
14. prosince 1558 majitel panství Arnošt falckrabě rýnský prodává
město Kostelec n. Orl. s předměstími obce, vsi: Tutleky, Kozodry, Koryta, Suchou Rybnou, Kosteleckou Lhotu, Chleny, Čeřeny, Velkou Čermnou atd. Václavu Herzánu z Harasova za 13 tisíc kop grošů českých
(v trhové smlouvě doložena existence panské cihelny).
Majitel panství Václav Herzán z Harasova porušoval městská privilegia
a výsady například vaření i prodej piva, šenk vína, prodej soli a ryb tím,
že prodával pivo z vlastního pivovaru a vlastním obchodem. Stížnost
města Kostelce n.Orl. šla až k samotnému českému králi Maxmiliánu II.
Před 99 lety
V prosinci roku 1914 městské obuvnické továrny vyrábějí boty pro
vojsko (1 pár za 22 korun).
Před 80 lety
V roce 1933 byl uzavřen spor po Františku Seykorovi (bývalém majiteli koželužny). Město zaplatilo na hotovosti 875 000 K. Dědictví má
hodnotu 2 571 000 Kč a spadala do něho vila Na vinici, vila se zahradou a parkem, mlýn Podhorná a Mandlův mlýn, staročeská chaloupka
a chalupa s pozemky u kapličky v celkové hodnotě 1 666 000 Kč. Z celkové částky zůstalo pro město 1 200 000 Kč a placení rent několika
bývalým pracovníkům firmy Seykora.

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 sezóny 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

-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.

SPORT
SK KLACKAŘI
Žáci U13 vybojovali bronzové medaile na Mistrovství ČR v softballu
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 sezóně 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.

TJ SOKOL KOSTELEC

Oslava se vydařila
Jak jinak připomenout kostelecké veřejnosti 85 let od prvního otevření sokolovny, než veřejným vystoupením.
To se uskutečnilo 6. listopadu 2013 v tělocvičně sokolovny.
Akademie s pracovním názvem „ Co se děje na sále“ se aktivně zú-
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častnilo na sto účinkujících. Ti předvedli ukázky ze svých cvičení pod
vedením zkušených cvičitelů.
Kdo z kosteleckých příznivců Sokola přišel, mohl spatřit vystoupení
všech složek a všech věkových kategorií počínaje nejmladším žactvem, mažoretkami, karatisty, stolními tenisty, muži s ukázkou badmintonu, ženami cvičícími aerobic a ženami, které předvedly úryvek
ze sletové skladby Waldemariána.
Celý podvečer vyplňovala přestávky mezi ukázkami cvičení hudební
skupina z místní Obchodní akademie TGM, která je již několik let známá ve městě pod názvem Přejetá žába.
Starosta Sokola František Dosedla, který akademií provázel a uváděl
jednotlivá čísla, vyzval na závěr podvečera diváky k prohlídce nově
vybudovaného cvičebního prostoru v místě bývalého balkonu.
Je škoda, že přišlo méně diváků, než tomu v Kostelci bývá zvykem.
Těm, kteří věnovali svůj volný čas návštěvě sokolovny, výbor Sokola
děkuje za podporu a zájem vidět, co se v naší sokolovně děje. Děkujeme také zástupcům kosteleckého MěÚ a návštěvě z vedení Župy Orlické z Hradce Králové za podporu akce. Dík patří také všem těm, kteří
se na programu středečního podvečera aktivně podíleli.

LYŽAŘSKÉ KURZY

Jana Hartmanová, výbor TJ Sokol

Výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí děkuje tiskárně AG TYP Kostelec
a za podporu při oslavách 85. výročí oslav sokolovny.
Honzo, děkujeme!

MAŽORETKY MARLEN

Z e zám k u s i o pě t p ři v ez ly tř i p oháry
Soutěžní rok 2013 završily kostelecké mažoretky Marlen II kadetky mladší a starší v neděli
27.10.2013 v Kolíně již tradiční účastí v soutěži
„O pohár ze zámku“. Této soutěže se účastní mažoretkové skupiny z celé republiky, a to napříč
všemi mažoretkovými asociacemi fungujícími
v ČR. Pro kostelecká děvčata to znamená, že
se tady setkávají i s mažoretkami, se kterými
běžně nesoutěží, a tím se nabízí další srovnání
jejich celoroční práce. Další neobvyklou situaci
na této soutěži nabízí porota, která má v Kolíně
zcela jiné složení než na soutěžích naší asociace.
Rozhodčí jsou buď taneční (nemažoretkoví) nebo twirlingoví (twirling
– mažoretkový styl založený významně na práci s hůlkou a méně na
tanci a pohybovém vyjádření). Novinkou letošního ročníku bylo poprvé zařazení soutěže s pompony.
Kostelecká děvčata se s touto výzvou vyrovnala výborně. V soutěži
tance s pompony byly zařazeny obě skupiny Marlen ve společné kategorii. Marlen II mladší se suverénně přenesly přes handicap věkově
nejmladší zúčastněné formace a vytančily si 2. místo a Marlen II starší
pak krásné 3. místo jen těsným bodovým rozdílem. V kategoriích velkých formací s hůlkou skupina Marlen II mladší – Kadetky vybojovala
po velmi ukázněném provedení choreografie 3. místo v konkurenci
sedmi skupin. Marlen II starší – Juniorky mladší, přes značnou absenci
děvčat (oproti základní sestavě chybělo 6 děvčat!), která musí nutně
ubrat na kvalitě předvedení skladby, obsadily 4. místo v konkurenci 11
zúčastněných skupin
Děvčata z Marlen tak zakončila velmi zdařile soutěžní sezónu roku
2013 a již jsou v plné přípravě na rok 2014. Jim přejeme, aby měly dost
sil a nadšení do náročné práce a vám všem přejeme hezké zážitky při
sledování jejich tanečních vystoupení.
MK

STOLNÍ TENIS

TTC Ko ste le c nad Orlicí na start u
se zó ny 2 0 1 3 -2 0 1 4
Po delší odmlce Vám přinášíme nové informace z našeho oddílu, který
vstoupil do již rozběhnuté sezóny pod novým názvem Table Tennis
Club Kostelec nad Orlicí. Věříme, že v nové etapě kosteleckého stolního tenisu navážeme na období předcházející a budeme pokračovat
cestou, na kterou jsme se vydali na zlomu tisíciletí. Stejně jako v loňské sezóně tak i sezóně letošní bylo do soutěží přihlášeno hned šest
mužstev. Jaké jsou jejich cíle a momentální postavení v letošním ročníku popisují následující odstavce.
A tým (Brůna, Ježek, Malík K., Malík L.) jde do letošní sezóny s cílem
jediným, zachovat si ligovou příslušnost i na sezónu 2014-2015. „Vzhle-
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dem k tomu, že nám v letošní sezóně nebylo umožněno získat mladé kluky
ze Sokola HK na střídavý start, tak bude situace o dost těžší než v sezóně
loňské. Složení naší skupiny „C“ je oproti loňsku ještě vyrovnanější, ale bez
mužstev, které by byly předem určeny k bojům o postup a naopak odsouzeny k sestupu. Všech dvanáct mužstev bude doslova a do písmene bojovat od začátku do konce o každý bod“, dodává vedoucí A mužstva Robert
Ježek. Po první čtvrtině soutěže je Áčko na průběžném devátém místě.
B tým (Balous, Kršiak, Malík T., Malínský) má stejný cíl jako první mužstvo
zachránit a vyhnout se bojům o záchranu v posledních kolech. „Všichni
víme, že naše momentální umístění není úplně ideální, ale situace je bohužel taková, jaká je. Po zkušenostech z loňska lze předpokládat, že nás
bude čekat velmi těžký boj o udržení v soutěži až do posledního kola. Nezbývá než přivézt potřebné body z duelů s Libchyní, KPST Hradec Králové,
plus Trutnova a pokusit se nasbírat co nejvíce bodů v domácích zápasech
a těmi mužstvy, které budou v tabulce v naší blízkosti. Úvod sezóny nám
bohužel příliš nevyšel. Doplňuje vedoucí B mužstva Tomáš Malík. Po třetině soutěže je Béčko na desátém, posledním nesestupovém místě.
C tým (Bolehovský, Jakubec, Myšák, Šťastný) se po loňském expresním
průjezdu okresním přeborem první třídy a postupu do krajského přeboru druhé třídy nezastavil na vítězné ani v sezóně letošní. Snad jen škobrtnutí v prvním utkání sezóně, které skončilo prohrou 8:10 s Jaroměří,
ukázalo, že to zas tak jednoduché jako vloni nebude. Po následných čtyřech výhrách v řadě si mužstvo zvyklo na odlišný systém soutěže, kdy
se v krajských soutěžích hrají v jeden den hned dvě utkání a zachytilo
velice důležitý začátek sezóny. Po třetině soutěže je Céčko v neúplné tabulce na nečekaném a překvapivém 1. místě, které by již mělo splňovat
předsezónní cíl, jímž bylo umístění v klidném středu tabulky.
D tým (Divíšek, Dušek, Kubrt, Ptačovská, Sláma, Šilar) se v úvodu sezóny může opřít o velmi početný kádr, s jehož pomocí by se měl usídlit
v první polovině tabulky, kam toto mužstvo bezesporu patří. Po prvních šesti odehraných kolech s bilancí tří výher a tří proher patří Déčku
pátá pozice.
E tým (Baše, Beran, Malík J., Procházka J., Procházka S.) vstoupil do letošní sezóny s jednoznačným cílem postoupit do okresního přeboru
druhé třídy. Tým byl sestaven tak, aby byl tento cíl splněn. Zkušenosti,
vyhranost a nadějné mládí by měli být to správnou směsicí, která by
měla s případnou pomocí J. Duška a V. Slámy být přetavena v postup.
Situaci Éčka zhodnotil vedoucí Jakub Procházka: „Vzhledem k hráčskému obsazení týmů našich soupeřů to budeme mít těžké i letos, ale musíme se s tím poprat. Vloni nám postup utekl doslova mezi prsty, a proto
letos nic jiného než postup do okresního přeboru druhé třídy nebereme
a musíme tomu s lehkou nadsázkou obětovat všechno. Po čtvrtině odehrané soutěže je Éčko v neúplné tabulce na třetím místě.
F tým (Bartoš, Čermák, Ďoubek, Malý, Tesař) představuje v letošní sezóně
tato stabilní „pětka“, která může využít ještě dalších dvou mladíků J. Čady a J.
Hodače. Cílem je umožnit mladým hráčům pravidelně nastupovat v soutěži dospělých a nasbírat tak po boku starších spoluhráčů další zkušenosti.
Po čtvrtině odehrané soutěže je Efko v neúplné tabulce na pátém místě.
V posledním odstavci se dostáváme k medailové sbírce Kuby Malíka
na „domácích“ regionálních přeborech jednotlivců kategorie mladšího
žactva (ročník 2001 a mladší), které se uskutečnili poslední říjnovou neděli 27. 10. kostelecké víceúčelové herně. Za účasti devíti děvčat a sedmi
chlapců z pěti oddílů byly postupně odehrány jak dvouhry, tak čtyřhry,
ale i čtyřhry smíšené, které se hrají právě a pouze jen na jednotlivých
úrovních přeborů. Jediným domácím účastníkem v poli startujících byl
Jakub Malík, který se postaral o výborný výsledek, kdy start ve třech
disciplínách přetavil v zisk kompletní medailové sbírky. Nejcennější
medaili získal spolu s Lucií Sýkorovou ze Lhot u Potštejna ve smíšené
čtyřhře. Medaili stříbrné hodnoty přidal ve čtyřhře, kterou hrál spolu
s Adamem Huškem z Baníku Vamberk. Bronzem z dvouhry pak zkompletoval svoji medailovou sbírku z těchto přeborů. Gratulujeme!!!
TTC Kostelec nad Orlicí
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Kostelečtí hokejisté mají za sebou první dva zápasy Rychnovské UNET hokejové ligy. A byla to dvě
naprosto rozdílná utkání nejen výsledkově, ale také
herním projevem. Prvním soupeřem byli šestinásobní mistři soutěže HC Rychnov. "Od úvodního
buly bylo jasné, že na tyhle borce nemáme. Převyšovali nás bruslařsky i hokejově," řekl šéf kosteleckých Lvů Lukáš Bolehovský. Zápas nakonec skončil porážkou 3:10. Branky zaznamenali
Karásek, Kouba a Langr.
Druhý zápas byl z pohledu hráčů Kostelce o poznání veselejší. Nastoupili proti rychnovským Panterům a zvítězili rekordním výsledek 13:1.
Gól dal snad každý, kdo měl ruce a nohy. "Tenhle zápas byl radost naše
kluky sledovat. Hráli disciplinovaně, zodpovědně a bavili se hokejem,"
dodal Bolehovský.
Po prvních dvou zápasech se kostelečtí Lvi usadili i na předních místech statistik soutěže. Miroslav Umlauf zaznamenal 6 kanadských
bodů (2+4), stejně jako Jakub Šrámek (2+4) a Martin Kouba 5 kanadských bodů (3+2).
V listopadu se uskutečnilo fotografování týmu HC Lev Kostelec. Mužstvo se sešlo ve večerních hodinách na Zimním stadioně v Rychnově
nad Kněžnou. Vznikla série fotografií nejen portrétních všech hráčů,
ale také momentek ze hry.
Všechny
fotografie si můžete prohlédnout
na Facebookovém profilu HC
Lev Kostelec.
V několika následujících týdnech čekají dvě
významné akce.
Na 25. prosince
připravují turnaj
ve stolním tenice O pohár kosteleckého Lva, kdy loňské vítězství bude
obhajovat Tomáš Meganc.
Nejočekávanější akce je II. ples kosteleckého hokeje, který se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 v Rabštejně. Ples naváže na loňský obrovský úspěch a dnes už bez nadsázky můžeme říct, že půjde o jednu
z největších společenských událostí roku ve městě. Stejně jako loni
bude hrát kapela James Band Jiřího Bočka. "Je to parta profesionálních
vojenských muzikantů. Všichni hrají v armádních souborech a jsou to
ti nejlepší z nejlepších, které můžeme na plese mít," říká Lukáš Bolehovský. Vstupenky na ples můžete od 1.12. kupovat v prodejně Auto
Kelly v Husově ulici u Lukáše Šrámka. Cena vstupenky na sezení 130 Kč
a na stání 100 Kč.

SPORTOVEC ROKU
Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad
Kněžnou ve spolupráci s Rychnovským
deníkem, agenturou ČOK-CZ Praha, MěÚ
Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou
starosty města Rychnova n.Kn. ing. Jana
Skořepy připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku
2013, které proběhne v pátek 31.ledna 2014 od 18 hodin v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 3 jednotlivců v žákovské v kategorii, 3 jednotlivců
v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 5 nejúspěšnějších sportovců z řad veteránů(nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů,cvičitelů a funkcionářů TJ/SK,
pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i cena FAIR PLAY.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či
fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce
a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené
ve Sportovním sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou (Sokol, Auto
klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše
uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení ČSTV, U Stadionu
1498, 516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz
musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu
bydliště, členství v TJ/SK, oddíl, ve kterém sportu je a sportovní úspěchy dosažené v roce 2013.
Akceptovány budou návrhy podané na ČSTV Rychnov n.K. do 5. ledna 2014.

8. VÁNOČNÍ ULIČKA
ZAZVOŇTE ZVONEČKEM A PŘIVÍTEJTE ADVENTNÍ ČAS.
Vezměte do Kostelce nad Orlicí svou rodinu, příbuzné a známé a pospěšte k betlému k Ježíšku malému, potěšit se jeho krásou a nasát vánoční atmosféru.

10:30 - 18:00 hodin - Jiráskovo náměstí ADVENTNÍ JARMARK
Jarmark tradičních výrobků a řemesel s ukázkami výroby

14:00 hodin Palackého náměstí

ŽEHNÁNÍ BETLÉMU

15:00 hodin - Sdružený klub Rabštejn

VÁNOČNÍ KONCERT

17:15 hodin - Palackého náměstí

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

17:30 hodin - Palackého náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

17:30 hodin - Palackého náměstí

ADVENTNÍ PRŮVOD ČERTŮ KRAMPUSŮ, MIKULÁŠŮ,
ANDĚLŮ A JINÝCH BYTOSTÍ

p. Benedikt Rudolf Machalik
Smíšeného pěveckého sboru GEMA ze Sopotnice
Dětský pěvecký sbor Kvítek

Přijďte v kostýmu Mikuláše, anděla, nebo čerta a dostanete malý dárek.

Neděle 2013
e
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PŘIPOJTE
SE SE
K OPTICKÉ
NENECHTE
OTRÁVIT
POMALÝM
SÍTI
UNET APŘIPOJENÍM!
SURFUJTE
PŘIPOJTE SE K OPTICKÉ
SÍTI UNET
RYCHLOSTÍ
SVĚTLA
A SURFUJTE RYCHLOSTÍ SVĚTLA
Ceny tarifů již od

245 Kč

K vybraným tarifům získáte službu

IPTV

s více než 30
televizními programy

PŘIPOJTE SE K OPTICKÉ SÍTI UNET
A SURFUJTE RYCHLOSTÍ SVĚTLA

SLEDUJTE TELEVIZI VE VAŠEM POČÍTAČI, TABLETU NEBO MOBILU

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

jan.barna@unet.cz

774 077 110

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

Páníček si vzal půjčku,
ale zimní radovánky
mě stejně neminuly.
SPLÁTKY O VÁNOCÍCH
NEMUSÍTE ŘEŠIT ANI VY.

VÁ N O Č NÍ E X P R ES P ŮJČK A
 Při řádném splácení za Vás zaplatíme každý rok vánoční splátku jako dárek.
 Úroková sazba od 7,2 % ročně.
 Neplatíte poplatky za poskytnutí úvěru, vedení účtu ani předčasné splacení.

GE Money Bank, Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 21, tel. 494 379 210
Výše úvěru 165 000 Kč, 84 splátek, měsíční splátka 2 992,71 Kč, roční úroková sazba 12,9 %. Poplatky související s úvěrem (při splnění
podmínek účtu Genius Gratis) jsou poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 0 Kč měsíčně
a jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 0 Kč. RPSN 10,67 %, celková částka splatná spotřebitelem 230 438,67 Kč. U částek vyšších
než 300 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Nabídka platí pro Vánoční Expres půjčky sjednané
od 4. 11. 2013 do 31. 12. 2013 a zohledňuje vyplacené bonusy. Na sjednání smlouvy o Expres půjčce není právní nárok.

