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INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 15.11.2010 č. 1/1/2010
RM revokuje
 usnesení z jednání RM č. RM 18/124/2010 ze
dne 2.8.2010, body 1g), 1h), 1ch), 1i), 2k), 2l),
3l), 3m), 3n), 3o), 3p, 3q) týkající se fúze Kosteleckého bytového podniku a Technických
služeb Kostelec nad Orlicí.
RM schvaluje
 Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části nemovitosti, kterou se ukončuje nájemní smlouva ze dne 22.9.2010 na střechu bytového domu
čp. 1459, Rudé armády, Kostelec nad Orlicí.
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2346 díl „IV.“ o výměře 620 m2
v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita Grunda, Kostelec nad Orlici na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců s účinností od
01.01.2011 za nájemné ve výši 3Kč/m2/rok.
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2352 – vodní plocha o výměře 1.195 m2 v k.ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita
Grunda, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou
do 30.11.2015 s účinností od 01.12.2010 s tří
měsíční výpovědní lhůtou.
 Smlouvu č. 09039613 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
 ve funkci valné hromady společnosti Kostelecký bytový podnik, spol. s r. o. se sídlem Frošova
357, Kostelec nad Orlicí, projekt fúze společností Kostelecký bytový podnik, spol. s r. o.
a Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
 ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, projekt fúze společností Kostelecký bytový podnik, spol. s r. o. a Technické služby Kostelec nad
Orlicí, s. r. o.
 ve funkci valné hromady společnosti Kostelecký bytový podnik, spol. s r. o. se sídlem Frošova
357, Kostelec nad Orlicí, přistoupení společníků k zakladatelské listině společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí.
 ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, zahajovací rozvahu a výši základního kapitálu
nástupnické společnosti Technické služby
Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
 přílohu č.2 Smlouvy o zajištění a poskytování
pečovatelské služby pro občany Obce Kostelecké Horky
 realizaci vodorovného dopravního značení,
V12c zákaz zastavení, před hlavní bránou areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, středisko COP CHKT v Havlíčkově ulici čp. 156 tak, že
místo vjezdu bude rozšířeno a označeno o 2 m
na každou stranu. Toto značení bude realizováno na náklady žadatele.

 s pronájmem místnosti v objektu Fitness centra v ul. Ke Stadionu 1485, Kostelec nad Orlicí
(vedené dle smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody ze dne 13. 9. 2007 s ﬁrmou
ALMINI s.r.o. pro provozování masáží nově
na provozování kadeřnictví) na dobu určitou
s účinností od 16.11.2010 do 15.11.2012 za
účelem provozování kadeřnictví.
 ve funkci valné hromady společnosti Kostelecký bytový podnik, spol. s r. o. se sídlem Frošova
357, Kostelec nad Orlicí, s přechodem jmění
společnosti Kostelecký bytový podnik, spol.
s r. o. na nástupnickou společnost Technické
služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí.
 ve funkci valné hromady společnosti Technické
služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. se sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, s převzetím jmění
společnosti Kostelecký bytový podnik, spol. s r. o.
se sídlem Frošova 357, Kostelec nad Orlicí.
 s bezplatným užitím veřejného prostranství
– Palackého náměstí pro akci Přání Ježíškovi pořádanou dne 10. 12. 2010 Domem dětí
a mládeže Kostelec nad Orlicí.
RM zřizuje
 následující komise rady: Komise pro výstavbu,
Komise životního prostředí a zemědělství, Komise kultury, Komise pro hospodaření s byty,
Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch,
Komise pro prevenci kriminality, Komise pro
dopravu, Komise sociální a zdravotní a Komise
pro tělovýchovu a sport
RM stanovuje
 že závěsný odznak starosty mohou při významných příležitostech a občanských obřadech užívat zastupitelé pověření oddáváním
a tajemník města.
RM zrušuje
 výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky
vedení města.
RM bere na vědomí
 informaci podanou panem Tomášem Špačkem týkající se organizace oslav 150. výročí narození Jiřího
Gutha-Jarkovského, které proběhne v roce 2011.
 výpověď nájmu bytu č. 7 v čp. 1453 v Kostelci
nad Orlicí, ze dne 26.10.2010.
 společné podání SVJ pro dům č.p. 1087,1088
a dům čp. 1077,1093,1094 a dům č. 1089, 1090,
1091 v Kostelci nad Orlicí, ul. Seifertova ze dne
5.11.2010 a ukládá starostovi města Ing. Jiřímu
Bartošovi jednat ve spolupráci s odborem dopravy se zástupci těchto SVJ.
RM postupuje
 žádost ze dne 26.10.2010 týkající se výpovědi
nájmu nájmu bytu č. 7 v čp. 1453 komisi pro
hospodaření s byty.

Ze dne 29. 11. 2010 č.2/2/2010
RM neschvaluje
 uzavření smlouvy na zpracování žádosti pro
Realizaci výzvy č. 69 z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory - 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
RM souhlasí
 s uzavřením smlouvy o dílo s ﬁrmou ZOPOS Přestavlky a.s. na zabezpečení prohrnování místních komunikací v zimním období 2010-2011
v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry
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RM schvaluje
 uzavření smlouvy o dílo na provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu u akce
Dobudování kanalizační sítě v Kostelci nad Orlicí s ﬁrmou Muzeum a galerie Orlických hor,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
 smlouvu o dílo na provedení archeologického
dozoru a záchranného výzkumu u akce Dobudování kanalizační sítě v Kostelci nad Orlicí
s ﬁrmou Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 (1+1
o velikosti 50,53 m2) v ulici Frošova čp. 347,
Kostelec nad Orlicí na dobu určitou s účinností
od 01.12.2010 do 30.11.2013 za předpokladu,
že nájemce splňuje podmínky pro přidělení
městského bytu.
 poskytnutí příspěvku pro ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí v částce 600,- Kč na zakoupení rámu pro znak města z odpadových
materiálů. Prostředky budou převedeny z kapitoly starosty.
 přílohu č. 7 Smlouvy o zajištění a poskytování
pečovatelské služby pro občany Městyse Častolovice
 snížení poplatku za relaci v místním rozhlase v obvyklém čase na částku 90 Kč vč. DPH
s účinností od 1.12.2010 s tím, že relace místního rozhlasu bude v období zimního času (říjen až březen) vysílána v 15:30 hod.
 předložený Plán zimní údržby místních komunikací v Kostelci nad Orlicí na zimní období
2010 – 2011.
RM souhlasí
 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon
agendy přestupků podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 a § 30 zákona
o přestupcích na dobu určitou od jejího uzavření
do 31.12.2014 s městysi Častolovice a Doudleby
nad Orlicí a obcemi Borovnice, Čestice, HřibinyLedská, Chleny, Kostelecké Horky, Krchleby, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Zdelov.
 s prodloužením smlouvy o zajištění nepravidelné autobusové dopravy do MŠ Chleny.
RM pověřuje
 starostu jednat se sponzory o ﬁnanční podpoře uskutečnění novoročního ohňostroje.
RM jmenuje
 do funkce předsedy „Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí“ Ing. Jiřího Bartoše, starostu, do funkce místopředsedy „Povodňové
komise města Kostelec nad Orlicí“ Ing. Luboše
Lercha, místostarostu, členy „Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí“: Ing. Petra
Bašeho, Ing. Jana Volného, Ing. Karla Lepšíka,
Marcelu Černohorskou, Tomáše Dolka, Janu
Šabatkovou, Bc. Irenu Kubcovou, Bc. Evu
Markovou, Mgr. Janu Broulíkovou, Jaroslava
Samotána, Ing. Jana Havránka, Jana Vodičku,
Ladislava Myšáka, Petra Černohorského.
 pana Ing. Luboše Lercha členem Správní rady
Regionálního a turistického informačního
centra na funkční období 2011-2014 za město
Kostelec nad Orlicí.
RM bere na vědomí
 informaci ohledně převzetí bývalého městského zahradnictví, a to budovy bez čp. umístěné
na parcele parc. č. 1862 a dále stavební parcely parc. č. 1862 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 574 m2 v Seykorově parku a jeho
zařazení do správy města.
 informace k projektu Kostelec nad Orlicí – kanalizace Jelínkova ulice a souhlasí s jeho pokračováním.
 informaci o místních poplatcích a doporučuje
zapracovat následující změny obecně závazných
vyhlášek: osvobodit od poplatku novorozence až
do 1 roku věku, zpoplatnit osoby, které jsou hlášené na ohlašovně, zrušit možnost částečného
osvobození od poplatku pro držitele ZTP
 informaci o místním poplatku ze vstupného.

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ KOSTELEC NAD ORLICÍ
odbor

PĜíjmení

Jméno

titul

Bartoš
Lerch
Volný
Broulíková
LihaĜíková
Machek
Prchlíková
Rýdel
Smola
Vašátková

JiĜí
Luboš
Jan
Jana
Alena
Eduard
Marcela
Martin
Jaromír
Jana

Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.

Petrová
Fiedlerová
JavĤrková
Kameníková
PeĖázová
Ungrádová
Vodiþková
Zahálková

Jaroslava
Miroslava
Ivana
Jana
Michaela
Vladimíra
Michaela
Iva

Ing.
Ing.

Stavrinou
Jasníková

Veronika
Ivona

Hrabinová
Markus
Moravcová
Otþenášková

Ivana
Otto
Ladislava
Renáta

Fabiánková
Baše
ýernohorská
Dolek
Kotouþová
Kubíþková
Lepšík

Eva
Petr
Marcela
Tomáš
Pavlína
Renata
Karel

Furda
Bažant
Fajfr
Hlach
MinaĜík
Polednová
Semrádová
Syrový
Šmol
Tejkl

Milan
Miroslav
ZdenČk
Vlastimil
Jakub
Gabriela
Ilona
Pavel
Vlastimil
ZdenČk

Bc.
Bc.

Marková
Altová
Andršová
Bartošová
Davidová
Hušková
KovaĜíþková
Kuþáková
Mazurová
Mertlíková
Ondrova
Popiolková
Silná
Škopová
Trojáþková
Veverková

Eva
JiĜina
Iva
Lenka
Marcela
Marcela
BČla
Iveta
Michaela
Irena
Lenka
Jaroslava
Ladislava
Adriana
Barbora
Hana

Bc.

OŠKT

Faltysová
Klecandr
Matyášová
Slezáková

Lenka
Václav
Ivana
Šárka

SO

Kubcová
ýermáková
Hynková
Jaurová
Kubalíková
Slavíková
Slezáková
Urbanová

Irena
Petra
Eva
Renata
Marie
Milena
Helena
Lenka

ÚPSÚ

Šabatková
Hloušková
Ježková
KĜehlík
Lédrová
Lédrová
Vacková

Jana
Magda
Michaela
Milan
Lucie
Jitka
Hana

ŽP

Záliš
BulíĜ
Cejpková
Fryš
Martínek

JiĜí
Radek
Lenka
František
Vladimír

ŽÚ

Šromová
Kopecká
Lakmayerová
SkĜivánková
Vavrušková

Blanka
Nikola
Božena
Nataša
Hana

VED

KTAJ

EO

OO

ORI

ODSH

OSV

EXT

Ing.
Bc.

Mgr.
Bc.
Ing.
Bc.

Ing.

Ing.
Ing.

Bc.
Bc.
Mgr.
Mgr.

Ing., Bc.

DiS.

Bc., DiS.

Bc.
Ing.

Ing.
Ing.
Ing.

Ing.
Bc.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.

mobil

funkce

dveĜe

e-mail

267
294
268
225
237
299
291
222
222
223

725 453 745
725 453 744
724 182 892
723 699 224
724 179 831
606 628 005
723 701 360
724 132 220
725 398 144
728 342 525

starosta mČsta Kostelec nad Orlicí
místostarosta mČsta Kostelec nad Orlicí
tajemník úĜadu
vedoucí odboru
krizové Ĝízení
vedoucí oddČlení IT, informaþní systémy
mzdová úþtárna
správce sítČ, webmaster
informatik
referent pro regionální rozvoj

A-201
A-202
A-203

jbartos@kostelecno.cz
llerch@kostelecno.cz
jvolny@muko.cz

A-200
B-118
B-116
A-303
B-117
B-116
B-202

jbroulikova@muko.cz
aliharikova@muko.cz
emachek@muko.cz
mprchlikova@muko.cz
mrydel@muko.cz
jsmola@muko.cz
jvasatkova@muko.cz

270
275
293
281
275
271
273
273

602 112 057

vedoucí odboru
pohledávky - vymáhání
fakturace, poplatky za odpady
pokladna
úþetní, DPH
majetek, poplatky
úþetní
úþetní

A-409
A-402
A-401
B-001
A-400
A-402
A-401
A-401

jpetrova@muko.cz
mfiedlerova@muko.cz
ijavurkova@muko.cz
jkamenikova@muko.cz
mpenazova@muko.cz
vungradova@muko.cz
mvodickova@muko.cz
izahalkova@muko.cz

vedoucí odboru
vedoucí sekretariátu
asistentka vedení
vedoucí podatelny
údržbáĜ
pracovník podatelny, Czech POINT
pracovník podatelny, Czech POINT

A-200
A-200
A-200
B-014
B-906
B-014
B-014

vstavrinou@muko.cz
ijasnikova@muko.cz

269
269
219
292
238
111
200

724 733 941
725 475 566
724 733 940

ihrabinova@muko.cz
omarkus@muko.cz
lmoravcova@muko.cz
rotcenaskova@muko.cz

276
296
286
277
215
266
272

602 765 750
725 594 434
724 178 480
602 737 365
724 329 556
724 895 712
724 180 972

povČĜený vedoucí odboru
investiþní technik
odpady a mČstská zeleĖ
správce majetku mČsta
projektový manažer
bytové a nebytové hospodáĜství
investiþní technik

A-404
A-408
A-403
A-404
B-105
A-403
A-407

efabiankova@muko.cz
pbase@muko.cz
mcernohorska@muko.cz
tdolek@muko.cz
pkotoucova@muko.cz
rkubickova@muko.cz
klepsik@muko.cz

249
236
250
251
246
252
253
248
244
247

723 751 945

vedoucí odboru
pĜestupky
silniþní hospodáĜství
registr vozidel, technik
registr vozidel, technik
registr ĜidiþĤ
registr ĜidiþĤ
zkušební komisaĜ
silniþní hospodáĜství
pĜestupky

B-217
B-218
B-216
B-216
B-213
B-215
B-214
B-201
B-216
B-218

mfurda@muko.cz
mbazant@muko.cz
zfajfr@muko.cz
vhlach@muko.cz
jminarik@muko.cz
gpolednova@muko.cz
isemradova@muko.cz
psyrovy@muko.cz
vsmol@muko.cz
ztejkl@muko.cz

209
201
208
230
206
211
210
204
204
226
203
212
259
259
202
205

724 207 361

vedoucí odboru
pĜíspČvek na péþi
sociální právní ochrana dČtí
náhradní rodinná péþe, romský koordinátor
péþe o postižené obþany, osobní asistence
peþovatelská služba
zdravotnictví,komunitní plánování
pĜíspČvek na péþi
pĜíspČvek na péþi
sociálnČ právní ochrana dČtí
pĜíspČvek na péþi
sociální prevence
terénní pracovník
terénní pracovník
dávky hmotné nouze
péþe o postižené obþany, osobní asistence

B-002
B-010
B-008
B-009
B-005
B-004
B-004
B-010
B-010
B-008
B-010
B-009
B-007
B-007
B-004
B-005

emarkova@muko.cz
jaltova@muko.cz
iandrsova@muko.cz
lbartosova@muko.cz
mdavidova@muko.cz
mhuskova@muko.cz
bkovarickova@muko.cz
ikucakova@muko.cz
mmazurova@muko.cz
imertlikova@muko.cz
londrova@muko.cz
jpopiolkova@muko.cz
lsilna@muko.cz
askopova@muko.cz
btrojackova@muko.cz
hveverkova@muko.cz

724 180 973

725 568 016
725 568 020
725 082 456

725 568 015
725 189 407
725 081 118

287
278
285
284

724
725
725
725

857
990
014
614

vedoucí odboru
památky a kultura
školství
školství a kultura

A-001
A-003
A-002
A-002

lfaltysova@muko.cz
vklecandr@muko.cz
imatyasova@muko.cz
sslezakova@muko.cz

288
280
283
279
282
260
258
289

602 112 046

vedoucí odboru
obþanské prĤkazy
matrika
evidence obyvatel
matrika
pĜestupky
cestovní doklady
pĜestupky

A-301
A-103
A-104
A-103
A-104
A-102
A-102
A-205

ikubcova@muko.cz
pcermakova@muko.cz
ehynkova@muko.cz
rjaurova@muko.cz
mkubalikova@muko.cz
mslavikova@muko.cz
hslezakova@muko.cz
lurbanova@muko.cz

224
220
217
216
218
241
233

724
725
602
724
725

vedoucí odboru
stavební úĜad
územní plánování
územnČ analytické podklady - UAP
stavební úĜad
administrativní pracovník, Czech POINT
stavební úĜad

B-101
B-102
B-104
B-104
B-103
B-103
B-102

jsabatkova@muko.cz
mhlouskova@muko.cz
mjezkova@muko.cz
mkrehlik@muko.cz
lledrova@muko.cz
jledrova@muko.cz
hvackova@muko.cz

227
229
213
228
214

602 249 839
602 121 203
725 568 023
724 207 356
725 567 985

vedoucí odboru
vodní hospodáĜství
ochrana pĜírody, ZPF
vodní hospodáĜství
lesní hospodáĜství, myslivost

B-106
B-110
B-109
B-110
B-109

jzalis@muko.cz
rbulir@muko.cz
lcejpkova@muko.cz
ffrys@muko.cz
vmartinek@muko.cz

231
232
234
235
221

724 277 858
725 390 489

vedoucí odboru
kontrola
registrace
registrace
kontrola

B-208
B-203
B-205
B-206
B-204

bsromova@muko.cz
nkopecka@muko.cz
blakmayerova@muko.cz
nskrivankova@muko.cz
hvavruskova@muko.cz

724
724
603
724
724
724

494 321 430
494 321 026, 728 682 388 (velitel)
494 323 064, 777 219 871 (ekonom)
494 323 258, 494 320 297-99
494 337 262 (FAX)
494 323 150 (služebna)
494 321 588
494 322 718, 602 112 056 (Samotán)

MČstská knihovna (vedoucí Havlová Iva)
MČstská policie (velitel ýernohorský Petr)
240, 242
MČstské lesy, s.r.o. (jednatel Havránek Jan, ing.)
Peþovatelská služba (vedoucí Marešová Blanka, DiS.)
Regionální turistické a informaþní centrum
261
Sbor dobrovolných hasiþĤ - mČsto (velitel Vodiþka Jan)
Sdružený klub Rabštejn (vedoucí UhlíĜ Václav)
Technické služby, s.r.o. (Ĝeditel KovaĜíþek Jaroslav, ing., CSc. )

277
567
568
099

277
082
254
895
082

329
181
721
329
367
181

859
584
352
711
583

557
363
184
558
862
362

724 029 839

B-912

A-901

knihovna@muko.cz
mp@muko.cz
lesy.kostelec@worldonline.cz
dps@muko.cz
rtic@kostelecno.cz
hasici@kostelecno.cz
rabstejn@wo.cz
ts@tskostelecno.cz
(stav k 6.12.2010)
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CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
MĚSTSKÝM ÚŘADEM

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,

platnost: od 1. prosince 2010
Černobílé kopírování a tisk na laserové kopírce – pouze na papír MÚ
Formát A4
jednostranná / oboustranná
2,- / 4,- Kč
Formát A3
jednostranná / oboustranná
4,- / 6,- Kč
Barevné kopírování a tisk na laserové kopírce – pouze na papír MÚ
Formát A4
jednostranná / oboustranná
6,- / 11,- Kč
Formát A3
jednostranná / oboustranná
12,- / 23,- Kč
Velkoformátové tisky na inkoustovém ploteru - pouze na papír MÚ
- max. formát tisku 1100mm, neomezené délky, za každou započatou A4
Formát A4
černobíle
6,- Kč
Formát A4
barevný čárový tisk
22,- Kč
Formát A4
barevný, plochy do 25% pokrytí
29,- Kč
Formát A4
barevný, plochy více jak 25% pokrytí
36,- Kč
Laminace
Formát A4

24,- Kč

Kroužková vazba A4 – plast
Průměr kroužku 6 mm
Průměr kroužku 10 mm
Průměr kroužku 14 mm
Průměr kroužku 25 mm

30,42,60,96,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Kopírování na datové nosiče – pouze na datové nosiče MÚ
CD nenahrané (1 ks)
24,- Kč
CD – kopírování (1 ks)
48,- Kč
DVD nenahrané (1 ks)
30,- Kč
DVD – kopírování (1 ks)
54,- Kč
- při kopírování obsahu nezodpovídáme za dodržování autorského zákona
Relace v místním rozhlase
(Zdarma pro neziskové organizace, školská zařízení, informativní zprávy lékařů
a lékáren. Služba je poskytována v sekretariátě vedení města.)
Hlášení v obvyklém čase *
90,- Kč
Mimořádné hlášení (mimo obvyklý vysílací čas)
357,- Kč
*) říjen - březen 15:30 hodin, březen - říjen 16:30 hodin
Analogový mapový výstup z digitálně technické mapy města
Po úhradě v pokladně MÚ výstup poskytne Ing. Jiří Němec, GEODET,
Zeměměřická kancelář, Palackého náměstí 27, Kostelec n. Orl., tel. 494 323 960
Formát A4
179,- Kč
Formát A3
209,- Kč
Formát A2
268,- Kč
Parkovací karty
Cena karty pro bydlící, pracující a podnikající v dané lokalitě
Cena karty pro ostatní v dané lokalitě

595,- Kč/rok
1190,- Kč/rok

Pronájem zasedacích místností v budovách městského úřadu
1 hodina
150,- Kč
(informace poskytuje a objednávky přijímá sekretariát vedení města)
Poskytování informací
každá započatá hodina
(nepodléhá DPH)

60,- Kč

Ceny v tomto ceníku jsou včetně 19% DPH. Informace o poskytovaných službách
obdržíte na podatelně městského úřadu, tel.: 494 337 111, podatelna@muko.cz

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dovolujeme si informovat obyvatele města o novince na webových stránkách
Města Kostelec nad Orlicí, kde vznikla nová stránka „Ztráty a nálezy“ (www.kostelecno.cz/mestskyurad/ztraty-nalezy). Pravidelně se zde bude aktualizovat seznam nalezených věcí, které se zároveň zveřejní v místním rozhlase. Pokud sami
učiníte nález věci, dle zákona je každý povinen ji vydat vlastníkovi. V případě, že
vlastník není znám, povinností je věc odevzdat obci. V našem případě nalezené
věci můžete odevzdat na podatelně (organizačním odboru) Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí. Zde je každá nalezená věc zaevidována a naší snahou je
„dopátrat“ se vlastníka, popř. podat zprávu veřejnosti již zmíněnou formou na
webových stránkách a rozhlasem města. Nelze převzít věci, které jsou poničené,
silně znečištěné a již neslouží svému účelu. V případě nálezu osobních dokladů,
ty městský úřad předává příslušnému orgánu, který je vydal.
Pokud jste ztratili např. klíče, mobilní tel., kolo, aj. můžete se kdykoliv o informaci obrátit jak osobně, tak telefonicky (494 337 111, 200, 292) na podatelnu
Městského úřadu a dnes již také nahlédnout na webové stránky. Nalezená věc
Vám bude po bližší identiﬁkaci a podepsání protokolu vydána.
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Starosta města Kostelec nad Orlicí
zve občany města na

které se uskuteční v sále SK Rabštejn

v pondělí 7. 2. 2011 od 18:00 hodin
CESTOVNÍ DOKLADY
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám výběr informací ze zákona o cestovních
dokladech (č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). V tomto
zpravodaji předkládáme povinnosti občanů a oprávnění orgánů souvisejících
s jejich porušením.
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením
(1) Držitel je povinen
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad
před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,
b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánům
policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu
anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu
úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení
o ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.
(3) Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu,
nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Po návratu do České republiky je
občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.
(4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, matriční úřad, zastupitelský
úřad nebo policie může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane
neplatným na základě rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní
doklad zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního
dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodů jeho zadržení.
Držitel cestovního dokladu je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného
k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, požádat
o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji,
popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového
cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze
tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena
okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození
nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
(1) Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto povinnost má i ten, kdo
má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena
za mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zadržet cizí cestovní doklad tomu,
kdo nesplnil povinnost jej neprodleně odevzdat. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat osobě potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání
s uvedením důvodu jeho zadržení.
(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní doklad do 15 dnů poté, co jej obdržel, pokud cestovní doklad nepozbyl
platnosti. Bylo-li rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvláštního právního předpisu14), orgán příslušný
k vydání cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.
V příštím čísle zpravodaje budou zveřejněny přestupky na úseku cestovních dokladů.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, správní odbor

INFORMACE PRO OBČANY
R ozp i s s l u ž e b st om at olog i c k é lékař ské služby první po mo ci
ok r e s u R y c h n ov n ad K něž n ou n a le de n 2 0 1 1
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum
služby
01. 01. 2011
02. 01. 2011

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Havlová Marie

Tyršova 464, Dobruška
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 622 040
494 539 225

E K O - K O M r o z jí ž d í v Hr ad c i Kr álo vé
nový w e b i n o vou s ou těž
Autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM všichni
znáte. Podílí se zejména na ﬁnancování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového
odpadu. Také díky činnosti systému EKO-KOM můžeme ve městech a obcích
Královéhradeckého kraje užívat barevné kontejnery na tříděný odpad.
Jednou z aktivit společnosti je krajská kampaň na podporu třídění odpadů. V rámci této kampaně byly nyní zprovozněny nové webové stránky www.cistykraj.cz.
Webovým stránkám vévodí barvy modrá, žlutá, zelená a oranžová – tedy
barvy kontejnerů na tříděný odpad. Stránky jsou určeny pro veřejnost, školy a školáky, pro zástupce obcí a měst a informace zde naleznou také novináři. Orientace v jednotlivých sekcích je úplně jednoduchá. Najdete tu
nejen aktuality, ale také probíhající nebo chystané projekty, akce, fotograﬁe, odpovědi na často se opakující dotazy, nechybí ani důležité kontakty
a samozřejmě soutěže.
Se spuštěním nových stránek, odstartovala také VELKÁ SOUTĚŽ se společností EKO-KOM, a.s. Soutěž je určena pro veřejnost a účastnit se jí může každý
návštěvník stránek. Chcete vyhrát videokameru, fotoaparát, MP3 přehrávač
nebo pěknou knížku? Stačí se zaregistrovat a správně odpovědět na pět soutěžních otázek. Ty se týkají třídění a recyklace odpadů. Soutěžit můžete opakovaně a tím si zajistit lepší šance na vítězství.
„V soutěži záleží na rychlosti a přesnosti odpovědí. Připravili jsme ceny pro deset
nejlepších soutěžících. Vyhraje ten, kdo v nejkratším čase nejpřesněji odpoví na
naše soutěžní otázky. Soutěžící může vybírat ze tří nabízených odpovědí,“ doplnil
informace o soutěži Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Abyste věděli, co vás čeká, zkuste odpovědět na tuto otázku: Obal, který je
označen písmeny PET, patří za a) do modrého kontejneru, za b) do oranžového kontejneru nebo za c) do žlutého kontejneru? Pokud znáte správnou
odpověď, neváhejte a na www.cistykraj.cz, se přihlaste do soutěže.
Soutěž se společností EKO-KOM, a.s. končí 19. prosince 2010. Na webových stránkách www.cistykraj.cz potom najdete nejen správné odpovědi, ale také všech
deset výherců. HRAJTE A VYHRAJTE videokameru nebo některou z dalších cen.

Ja k s e r e c y k l uj e p ap í r , s k lo
a ná p o j o v é k ar t on y ?
Papír používáme dnes a denně. Čteme noviny, děti píší úkoly, kupujeme dárky
v barevných krabicích. Když doslouží, doneseme ho do modrého kontejneru.
Sklo nás obklopuje téměř všude. Okna, brýle, lahve či skleničky – to všechno si
našlo cestu do našich domovů. Sklo se občas rozbije. Rozbité nebo nepoužívané sklo patří do zeleného, případně bílého kontejneru. Nápojové kartony v našich domácnostech zakotvily poměrně nedávno. Znají je však všichni. Džusy,
víno, mléko a další mléčné výrobky. Obaly od nich dáváme (pěkně sešlápnuté)
do oranžově označených kontejnerů. A co dál? Třídicí linka a recyklace…
PAPÍR
Na dotřiďovací lince běží pás, po něm se pohybuje směs papíru. Pracovníci podél
pásu z něj vybírají mastný či jinak zašpiněný papír i další nečistoty a třídí jednotlivé druhy papíru. Roztříděný (ideálně jednodruhový) papír se lisuje do balíků
a odváží ke zpracování do papíren.
V papírnách se papír musí zbavit znečišťujících látek a barviv. To, co zbylo, se namočí, přidají se další přísady a vzniká nově recyklovaný papír. Co se z něj vyrábí?
Novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka i toaletní papír.
Papír nelze recyklovat donekonečna, ale pouze pětkrát až sedmkrát. Při recyklaci
se papírové vlákno postupně zkracuje a po nějaké době už nejde pro další výrobu papíru použít. Ale i po této době má papír své využití - například v izolacích
nebo nástřicích. Kartony a těžší papíry se využívají k výrobě sádrokartonu. Papírová vlákna se přidávají také do asfaltových povrchů při výstavbě silnic nebo na
stanice autobusů proti vyjíždění kolejí. Další možností je kompostování.
„Recyklace papíru je důležitá hned z několika hledisek. Jednak se spotřebuje méně
energie i méně vody než při výrobě papíru ze dřeva respektive z buničiny. Úspory
jsou také na straně dřeva. A v neposlední řadě díky recyklaci končí méně odpadu
na skládkách,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

SKLO
Ze zeleného kontejneru sklo zamíří na třídicí linku. Sběrné magnety odstraní kov,
fukar odfoukne lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní nečistoty. Pryč musí
zrcadla, keramika i porcelán. Důležité je oddělit barevné sklo od čirého. Jakmile
na pásu zůstanou jen skleněné střepy, zamíří do drtičky. Sklo se drtí na střepy
velikosti od 3 mm do 2 cm. Střepy se míchají s ostatními přísadami, roztaví se při
teplotě okolo 1400 oC. A potom už tavenina putuje ke strojům, kde se z ní tvarují
vlastní láhve a další obaly. Z chladicí pece musí nová láhev ještě k výstupní kontrole (tam na ní vyzkouší, jestli vydrží nárazy podobné těm, ke kterým dochází
na plnicích linkách) a je připravena k novému použití. Z recyklovaného skla se
běžně vyrábějí lahve na minerální vody, pivo, ale i další skleněné výrobky.
„Využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se dá ušetřit až 90% energie oproti výrobě z přírodních zdrojů. Snižuje se také množství přírodních surovin, které se používají při výrobě nového skla - sklářský písek, dolomit, živec, vápenec a soda.
Recyklace skla je - na rozdíl od papíru – skoro neomezená,“ upřesnil Tomáš Pešek.
NÁPOJOVÉ KARTONY
Nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které se dají velmi dobře využít. Buď
v papírnách anebo na výrobu stavebního materiálu.
V papírnách se postupuje podobně jako při recyklaci papíru – nejprve se oddělí
jednotlivé vrstvy tzv. vířivým rozvlákněním. Na sítech se zachycují kvalitní papírová vlákna, která se používají k výrobě papíru, papírových tašek, hedvábného
papíru nebo vlnité lepenky na krabice. Všechny ostatní materiály vyplavou nahoru nebo se potopí, takže mohou být sebrány, seškrábnuty nebo prosáty.
Druhou možností je odvézt nápojové kartony na speciální linku. Tam se kartony
rozdrtí a potom se za pomoci tepla lisují na desky. Tyto desky se používají ve stavebnictví jako stavební desky (jde o materiál s obdobným využitím jako je sádrokarton), nebo tepelná izolace. Například na výstavbu průměrného rodinného
domu jsou potřeba stavební desky z 30 tisíc kusů nápojových kartonů.
„Nápojové kartony se většinou odváží do papíren k dalšímu zpracování, jsou totiž ze
75 % tvořeny kvalitním papírem. Lidé si na třídění nápojových kartonů poměrně rychle zvykli. V Královéhradeckém kraji jsou rozmístěny kontejnery nejen na papír, sklo
a plasty, ale také kontejnery s oranžovým označením, do kterých se vhazují nápojové
kartony,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
„Recyklovat odpad znamená opakovaně používat materiály získané z odpadů.
Skoro všichni občané Královéhradeckého kraje mají možnost třídit odpad. 90%
obcí kraje je zároveň zapojeno do systému EKO-KOM. V Královéhradeckém kraji
lidé mohou sbírat odpad do nádob na tříděný odpad a také využívat tzv. pytlový
sběr,“ řekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast
životního prostředí a zemědělství.
Třiďte odpad a pomáhejte recyklovat.
Další informace o třídění najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt: Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, E-mail.: pesek@ekokom.cz

Masáže Sehnoutková Šárka
Navštivte nově otevřený

Kosmetický a masážní salón
v penzionu Podhorní mlýn Kostelec nad Orlicí
Ke každé kosmetice mikromasáž očního okolí zdarma.

Nyní akce: ke každé masáži

15 minut masáže zdarma.
Objednávky na tel. č. 604 975 634.
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Dluhová prevence

projekt Královéhradeckého kraje

V důsledku hospodářské krize roste nezaměstnanost a s tím také riziko předlužení domácností. Podle informací občanských poraden stoupá počet osob,
které snížení příjmů (nezaměstnanost, snížení mzdy) řeší využitím úvěrů, a tím
se dostávají do dluhové pasti.
Dluhová problematika zároveň patří k nejčastějším tématům řešeným občanskými poradnami v Královéhradeckém kraji (cca 15 % dotazů). Ukazuje se, že
velká část těchto klientů přichází až na poslední chvíli a nepřipravená - dřívější
a lépe připravená intervence by výrazně zvýšila úspěšnost řešení jejich situace.
Množí se případy, kdy jsou dluhy postiženi již studenti středních škol, kteří využívají krátkodobé spotřebitelské úvěry pro nákup mobilních telefonů nebo
dalšího zboží. Na poradny se obrací pedagogové středních škol a dětských domovů s žádostmi o pomoc a radu, jak situaci řešit. Připravenost na řešení takové
situace se studenty nebo zařazení ﬁnanční gramotnosti do výuky je minimální.
Projekt na tyto skutečnosti reaguje podporou spolupráce mezi jednotlivými pomáhajícími profesemi, školením pedagogických a dalších pracovníků
a osvětou mezi ohroženými skupinami. Navazuje také na minulý projekt Dluhy trendem současnosti, který poukázal na to, že zadlužení je v Královéhradeckém kraji významný problém.
Hlavním cílem projektu je předejít neúměrnému zadlužení u ohrožených skupin obyvatel a zmírnit následky předlužení.
Dílčími cíli projektu je například zvýšení informovanosti osob ohrožených zadlužením o dostupných způsobech pomoci. Zlepšení schopnosti pomáhajících
pracovníků reagovat na problémy klientů spojené se zadlužením Podpora výuky ﬁnanční gramotnosti a prevence zadlužení na středních školách a zajištění
bezplatného odborného poradenství pro osoby řešící důsledky předlužení.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Statistika činno sti Městské po l i c i e
za mě síc listo pad 2 0 1 0
počet

CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ
dopravních
ostatních
pořádek v územní samosprávě
proti veřejnému pořádku
proti občanskému soužití
proti majetku
ostatní
CELKOVÝ OBJEM ULOŽENÝCH SANKCÍ
řešeno domluvou
řešeno blokově
CELKOVÝ POČET PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ
přestupek
TČ

-

Odborné dluhové poradenství poskytují BEZPLATNĚ tyto poradny:
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
Panská 1492, Rychnov n. K., 494 535 112, oprk@wo.cz
Občanská poradna Hradec Králové
Veverkova 1343, Hradec Králové, 498 500 357, ophk@ops.cz
Občanská poradna Jičín
Vrchlického 824, Jičín, 736 472 676, opjicin@ops.cz
Občanská poradna Náchod
Hálkova 432, Náchod, 498 500 357, opnachod@ops.cz
Poradna pro lidi v tísni
Kotěrova 847, Hradec Králové, 495 591 382, plt@hk.caritas.cz
Občanská poradna Dvůr Králové
Palackého 99, Dvůr Králové n. L., 499620431, obcanska.poradnadk@centrum.cz
více na: www.khk-dluhy.cz

-

www.kamenictvi-raska.cz, email: kamenictvi.raska@seznam.cz
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42
22
20
4
4
1

Z činno sti MP – listo pad 2 0 1 0

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
- Kupujte si to, co skutečně potřebujete. Půjčujte si např. na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží a služby, které budete užívat i po zaplacení poslední splátky.
- Kupujte zboží, které odpovídá Vašim skutečným potřebám. Nezapomeňte,
že značka a vzhled často tvoří polovinu ceny.
- V případě že Vám banka odmítla půjčit (zápis v registru, nízké příjmy), nehledejte ﬁrmu, která Vám i přes problém půjčku dá. Firma zabývající se půjčováním rizikovým klientům, může být začátkem vašeho ﬁnančního konce.
- Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla Vy budete splácet větší úrok.
Ptejte se na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry.
- Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si
jistá/ý, že nebudete mít skutečně problémy se splácením?
- Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky, jídlo, aj.) a všech
splátek by Vám mělo zbýt ještě 20 % - nikdy nevíte, co se může stát.
- Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je psána
drobným písmem nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte.
- Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou povolení inkasa na Vašem účtu,
či obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit.
- Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky v případě, že již máte problém
se splácením. Řešit půjčku půjčkou je krok do dluhové pasti. Začněte včas komunikovat s věřiteli. Ignorováním problému se splácením se vše jen zhorší.
- Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě problémů
se splácením jste v ohrožení nejen Vy, ale také Vaše rodina. Před podpisem
smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se raději jděte poradit…!!!

KAMENICTVÍ RAŠKA

178
68
110
16
14
5
13
62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nejlevnější světlou žulu v regionu
pomníky moderních a klasických tvarů
v různých barvách a nejnižších cenách
sekání nápisů
hotové pomníky skladem
schody, parapety, obklady

-

České Libchavy 89, 561 14
tel. fax. +420 465 582 130, mobil +420 603 281 830 - 1

-

-

Zjištěni mladíci šplhající po kamenné zdi v centru města,
strážníci zjednali neprodleně nápravu a mladíky vykázali.
Během noční služby nalezli strážníci ležícího muže na
rabátku u frekventované komunikace. Strážníci poskytli
muži do příjezdu přivolané RZS s lékařem první pomoc.
Lékař okamžitě nařídil převoz na ARO rychnovské nemocnice. Včasným zásahem strážníci muži zachránili život.
Strážníci přivoláni k vozidlu, které blokovalo provoz na páteřní komunikaci z důvodu technické závady. Spolupráce s kosteleckými hasiči, kteří
pomocí své techniky vozidlo odstranili z komunikace. Strážníci po dobu
tohoto zákroku usměrňovali kyvadlově dopravu.
Výjezd strážníků na oznámení do lokality Skála, kde dle oznámení srazilo motorové vozidlo psa. Strážníci poraněného psa dohledali a neprodleně převezli k ošetření u veterinárního lékaře. Vozidlo se již nepodařilo vypátrat.
Na služebnu Městské policie Kostelec n. O. nahlášena rozbitá skleněná
výplň dveří na budově ZUŠ. Strážníkům se podařilo dohledat pachatele.
Jelikož zadržený pachatel byl dezorientován byla přivolána lékařská služba, která si pacienta s bezpečnostním doprovodem strážníků převezla
k vyšetření a následné hospitalizaci. Úhrada škody bude na pachateli vymáhána ve správním řízení.
Výjezd strážníků v nočních hodinách k drobné potyčce mezi hosty v jedné restaurační provozovně. Strážníci na místě zjednali klid. Událost na
místě vyřešili domluvou.
Výjezd hlídky do lokality ulice Rudé armády, kde dochází k vzájemnému napadání dvou mužů. Po příjezdu na místo, kde došlo k výtržnosti dvou žadatelů
o azyl ve spolupráce s PČR došlo ke zklidnění situace, dále v šetření PČR.
Na žádost kolegů PČR asistence při zklidnění agresivního řidiče za použití
donucovacích prostředků, dále v šetření PČR.
Odchyt psa, který volně pobíhal po komunikaci pro motorová vozidla. Dle
identiﬁkační známky kontaktován majitel, který si psa po vyřešení přestupku převzal.
Zaměstnanci Penny marketu nahlásili zadržení zloděje. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde si pachatele převzali. Odcizené zboží
bylo vráceno prodejci a pachateli byla uložena bloková pokuta.
Opětovný výjezd strážníků do Penny marketu k zadrženému zloději. Tento se pokusil, jako v předešlém případu odcizit láhev alkoholu. Zboží vráceno prodejci a přestupci uložena bloková pokuta.
Strážníci vyjeli na oznámení do zablokované ulice v centru města. Zde
se nacházel kamion, kterého do centra nešťastně navedla navigace.
Strážníci přibrzdili provoz a řidiče vyvedli z centra, čímž zajistili plynulost dalšího provozu.
Usměrňování dopravy strážníky v ulici Rudé armády po dobu šetření malá
dopravní nehody PČR.
Na žádost pracovnic DPS pomoc strážníků s imobilním občanem, který
nešťastnou shodou okolností spadl z lůžka. Muž byl strážníky uložen zpět
na lůžko. Událost se obešla bez zranění.
V nočních hodinách zpozorovala hlídka dva podezřelé mladíky, kteří
převraceli odpadové nádoby v centru města. Strážníci mladíky zadrželi,
tito způsobený nepořádek pod dohledem strážníků uklidili. Celá událost
bude mít dohru u přestupkové komise.
V nočních hodinách výjezd hlídky k nahlášené výtržnosti. Na místě spolupráce s PČR. Při potyčce mezi podnapilými muži došlo k poškození vstupních
dveří do prostor bytového domu. Na místě zjednána náprava poklidného
stavu. Událost s vytěženými poznatky předána přestupkové komisi.
V nočních hodinách hlídka strážníků přivolána k potyčce mezi družkou
a druhem. Na místě spolupráce s PČR. Společně zjednán poklidný stav.
Ke zraněné ženě přivolána lékařská služba, dále v šetření PČR.

-

-

-

-

-

Výjezd strážníků na žádost pracovnic Penny marketu k zadrženému zloději potravin. Lustrací muže se prokázalo, že tento je podmínečně odsouzen
pro trestný čin krádeže, čímž se dopustil trestného činu. Muž neprodleně
předán OO PČR.
Telefonická žádost pracovnice Penny marketu o výjezd strážníků k zadrženému zloději. Na místě osoba ztotožněna, prolustrována. Zboží vráceno prodejci, přestupci uložena bloková pokuta.
Výjezd strážníků do DPS, kde uložili zpět imobilního muže na lůžko, který
upadl na zem, událost bez zranění.
Při kontrolní činnosti nález ležícího muže na chodníku v centru města.
Strážníky zjištěno zranění v obličeji. Přivolání lékařské služby, do příjezdu
poskytnuta první pomoc. Lékař na místě rozhodl o převezení muže do
Oblastní nemocnice v Rychnově n. Kněžnou k vyšetření.
Telefonické oznámení, že v činžovním domě je poškozen zámek sklepní
kóje. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde zjistili, že se jedná
o vloupání, z tohoto důvodu předali událost do šetření PČR, která se dostavila na místo.
Občan se telefonicky obrátil s žádostí na strážníky o odchytu volně se
pohybujícího psa, který obtěžuje kolemjdoucí. Strážníci se neprodleně
dostavili na místo, kde psa odchytli. Dle identiﬁkační známky byl zjištěn
a kontaktován majitel, který si psa po vyřešení přestupku převzal.

4.12.2010
- Dopravní nehoda osobního vozidla - Kostelec nad Orlicí
Dopravní nehoda osobního vozidla, jedna osoba zraněna, ošetřena hasiči,
předána do péče ZZS. Dále jednotky provedly zajištění vozidla a úklid vozovky. Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií a Technickými službami Města
Kostelec nad Orlicí.
I v letošním předvánočním čase strážníci rozšířili spektrum své činnosti o preventivní dozor v lesích katastru města, a to před případnými nenechavci, kteří
by si rádi stromeček sami uřízli v lese.

Ak tu á l n ě
3. 12. Spolupráce s PČR při výtržnosti v ranních hodinách v místní restaurační provozovně. Použito donucovacích prostředků ke zklidnění agresora, dále
v šetření OO PČR.
3.12. Městská policie byla požádána o kontrolu bytu, z kterého delší dobu
nevychází nájemnice, na místě spolupráce s Hasičským sborem Kostelec nad
Orlicí, který provedl otevření bytu, spolupráce s PČR (vstup do bytu), zde nalezena ležící nereagující žena, okamžité přivolání lékařské služby, která si převzala ženu do své péče. Vyrozumění dcery z důvodu zajištění bytové jednotky.
I zde se prokázala souhra IZS, a to záchranou života člověka.
4.12. Spolupráce s hasičským sborem Kostelec n.O., PČR při dopravní nehodě.
Po dobu zajištění vozidla hasiči a šetření nehody PČR usměrňování dopravy
strážníky.
Petr Černohorský, Velitel MP Kostelec nad Orlicí

HASIČI INFORMUJÍ

Z e záp i s n í k u v eli t ele
12.11.2010 - Nouzové otevření bytu
- Kostelec nad Orlicí
Nouzové otevření bytu ve spolupráci s PČR.
27.11.2010 - Dopravní nehoda osobního vozidla
- Kostelec nad Orlicí-Doudleby nad Orlicí
Dopravní nehoda 1 osobního vozidla, 2 zraněné osoby. Hasiči poskytli 1 zraněné osobě předlékařskou pomoc a zajistili vozidlo proti požáru. Na místě
spolupráce se ZZS a PČR.
3.12.2010
- Snesení pacienta - Kostelec nad Orlicí
Jednotka na žádost ZZS HK pomohla se snesením zraněné osoby.
3.12.2010
- Nouzové otevření bytu - Kostelec nad Orlicí
Otevření bytu na žádost Obecní policie, uvnitř zraněná starší paní, spolupráce i se ZZS HK.

HASIČI DĚKUJÍ
Hasiči děkují p. Havránkovi za věnování vánočního stromku
pro SDH Kostelec nad Orlicí – město.

RTIC
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
www.rtic.kostelecno.cz
OTEVÍRACÍ DOBA: ŘÍJEN  KVĚTEN po – pá 8:00 -16:00
so, ne
zavřeno

Re gio nto ur 2 0 1 1
Tradiční tandem veletrhů cestovního ruchu proběhne od 13. do 16. ledna
2011 s řadou zajímavých novinek v expozicích i v doprovodném programu.
První dva dny budou především setkáním profesionálů v cestovním ruchu, ale
páteční odpoledne a víkend osloví široké spektrum návštěvníků. Ti, kdo mají
o cíli své příští cesty jasno, na brněnském výstavišti získají detailní informace a vyberou si z konkurenčních nabídek cestovních kanceláří, ubytovatelů,
informačních center a dalších. Dosud nerozhodnutým cestovatelům veletrhy GO a REGIONTOUR přinesou spoustu inspirace k dalšímu putování a pro
všechny je připraven bohatý zábavný program.

Ho liday Wo rld 2 0 1 1
Další pozvánka je k účasti na 20. jubilejním ročníku veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2011. Veletrh se bude konat v termínu 10. - 13. února na
pražském holešovickém Výstavišti v tradičních prostorách Průmyslového paláce a mobilní Veletržní haly. Veletrh Holiday World proběhne opět souběžně
s veletrhy Top Gastro a Golf World Prague.

N o vé jízdní řády
Informační centrum vám nabízí nové JÍZDNÍ ŘÁDY na rok 2011 – autobusové
i vlakové spoje, souhrnné odjezdníky. Cena 35,- Kč.
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NOVOROČNÍ ANKETA

Co byste si v Kostelci n. Orl. přáli změnit
v roce 2011 a na co se nejvíce těšíte?
Petra Šutová, manažer cestovního ruchu
Změnit: větší přístup mladým lidem k rozhodování o vývoji města. Rekonstrukce sokolovny, Rabštejna. Zlepšení a rozšíření stravovacích služeb v centru města. Větší podpora místních obchodníků - stejně jako v jiných městech
zde převládá trend obchodníků z Vietnamu a tradiční české zboží se vytrácí.
Na co se těším: fakt mě nic, na co bych se v Kostelci těšila, nenapadá, což
je smutný. Možná na Posvícení nebo Rybářský ples, ale vzhledem k tomu, že
nikdo nic nového nebuduje, neotvírá, nezlepšuje, je na co se těšit?
Jinak bych si přála, aby si lidi přestali závidět a začali si víc pomáhat. Mláďáci,
aby se víc zapojovali do dění ve městě, chodili volit, když je to potřeba a abysme
společně vytvářeli lepší místo, kde budeme chtít společně žít, ne z něj jen utíkat.
Učíková Zita, dětská sestra
Naším velikým přáním je, aby město Kostelec začalo ve větší míře myslet
na naši nejmladší generaci a začalo by více podporovat mladé rodiny a ty
nejmenší děti ve věku od 0-6let, kdy pociťujeme největší nedostatky. Již v tom
nejútlejším věku je zapotřebí začít formovat děti, a to díky možnosti je začleňovat do kolektivu.
Gabriela Pelová ,OSVČ
Přála bych si toho hodně, ale stojím nohama na zemi a vím,že kde nejsou peníze, nic se budovat nedá, a tak si mohu jen přát, aby se lépe dařilo spoluobčanům,aby ti kteří chtějí pracovat, práci našli, aby se k sobě lidé lépe chovali,
aby se měřilo všem stejným metrem a aby celý rok byl pro všechny klidným
a úspěšným. Vždyť i ochotná prodavačka, usměvavá úřednice nebo milá pošťačka dovedou zpříjemnit den a nic to nestojí.
Nejvíce se těším na novou sezonu našeho penzionu Podhorní mlýn, protože
připravujeme novinky pro naše hosty a doufám, že je tím mile překvapíme.
Karel Martinec, důchodce
Co změnit v příštím roce: Hodně mě vadí pospreyovaná železniční zastávka
ČD - která je vstupní bránou do našeho města
Na co se těším: Že budou pokračovat Tůmovy hudební slavnosti, pěkné výstavy v naší Městské knihovně, které mají svoji tradici a že bude dokončena
publikace o našem městě. A také věřím, že přestavba Rabštejna nezůstane jen
na výkresech architektů

V zásadách pro vydání zpravodaje, čl.3, l. se uvádí :
„Město Kostelec nad Orlicí vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům města objektivní informace týkající se společenského, hospodářského,
kulturního a dalšího dění v Kostelci nad Orlicí a okolí. Ve zpravodaji nejsou
zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. k jiným volbám).“
Chceme Vám přestavit členy zastupitelstva města, které jste podpořili svými
hlasy a kteří se po celé volební období stanou Vašimi zástupci. Na jejich činnosti a rozhodování závisí rozkvět města, které je pro vás domovem, místem,
kde žijete, kde žijí vaše děti.
Je třeba si ale také uvědomit, že záleží na každém z nás, jak se podaří realizovat volební programy, jak bude město realizovat vytyčené projekty, jak se
bude hospodařit. Nestačí jen pasivně přihlížet, a jak se už stalo zvykem, jen
kritizovat a čekat, že to za nás někdo vyřeší. Můžete se zúčastnit zasedání zastupitelů nebo poslat svůj příspěvek do zpravodaje, každá iniciativa směřující
ke zlepšení situace ve městě je vítána.
Na svém posledním zasedání se neuvolnění zastupitelní dohodli, že jejich odměny budou nulové. Začínají tedy od sebe a lze jen věřit, že zadluženost města
bude postupně snižována. Jak se cítí v roli zastupitelů města a další všetečné
otázky vám zodpoví prostřednictvím zpravodaje již v únorovém čísle.
Začínáme v„abecedním pořádku“, ale dovolujeme si učinit výjimku a pana starostu
Jiřího Bartoše vyzpovídáme až jako posledního. První, koho pozveme do příjemného prostředí informačního střediska, bude paní ing. Jaroslava Blažková, která působila v letech 2001 – 2006 na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí jako tajemnice.
V únorovém čísle zpravodaje začínáme!!!!
PhDr. Miroslava Nováková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ulice Krupkova 1154
tel.: 494 321 430
e-mail: knihovna@muko.cz, www.biblio.cz

Výp ůjční do ba kniho vny
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
čtvrtek

8.00 - 11.00
7.00 - 11.00
8.00 - 11.00

c

Vladimír Komárek

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
12.00 - 17.30 h
12.00 - 17.30 h
12.00 - 17.00 h

pondělí
středa
pátek

12.00 - 17.30 h
12.00 - 17.30 h
12.00 - 16.00 h

Prodejní výstavu řezbáře a graﬁka Václava Plechatého s názvem Ilustrace si
stále ještě v měsíci lednu můžete prohlížet ve výpůjčních hodinách knihovny.
Výstava končí v pátek 28. ledna 2011.

N a s l o v íčk o s e z ast u p i t eli …
Úvodem…
Nápad, uvádět v každém čísle městského zpravodaje rozhovor vždy s jedním zastupitelem města, vznikl na jednání listopadové redakční rady.
Rozhodně dobré bylo znovu prostudovat Zásady pro vydávání zpravodaje Kostelec nad Orlicí a pročíst Novinářský
kodex. Ne, nejsme novináři, jen svoji funkci v redakční radě bereme zodpovědně a naší snahou je, aby každé nové číslo zpravodaje bylo pro všechny
čtenáře tiskovinou, kterou si rádi přečtou, dozví se hodně zajímavého z dění
města a budou se třeba i těšit na číslo následující.

- pyámka a upánky

NEUNIKLO NÁM
Rok 2011 - rok oslav 150. výroční narození Dr.Jiřího Stanislava Gutha - Jarkovského
Motto:

NE JEN VZPOMÍNKOVÉ AKCE,
ALE ROZVOJ ODKAZU PRO SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Leden 2011:
23. 1.
vzpomínková akce na Olšanských hřbitovech (14:00 h)
– den 150. výročí narození
Duben 2011:
8. - 9. 4. Mezinárodní konference k významu JGJ v Praze
9. 4.
Výjezd delegátů z Prahy
a) zastavení v Heřmanově Městci – místo narození JGJ
b) návštěva delegátů v Kostelci nad Orlicí – cca 13:00 – 15,30 hod.
c) odjezd do Náchoda – místo úmrtí JGJ
16. 4.
další z cyklu SETKÁVÁNÍ lidí dobré vůle na trase dálkové turistické
trasy založené Jiřím S. Guthem - Jarkovským před 90 lety, uskuteční
se v Letohradě
Květen 2011
11. 5.
Memoriál Jiřího S. Gutha – Jarkovského (3 ročník) – atletické klání
žáků škol Heřmanova Městce, Kostelce n. O. a Náchoda – místo
konání Stadion mládeže v Kostelci n.O.
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Září 2011
28. 9.
turistický sraz na Dobrošově u Náchoda – ukončení vzpomínkových
akcí k výročí narození JGJ
Další doprovodné akce:
výstava o životě a díle JGJ, televizní pořad, cyklus informací ve Zpravodaji, oživení místních turistických tras v Lípové stráni.
Konkrétní program jednotlivých akcí bude upřesňován ve Zpravodaji města
nebo na plakátech před jejich konáním.
TŠ + JB
HLEDÁM PRONÁJEM DVOUGARÁŽE V CENTRU
KOSTELCE – NÁMĚSTÍ A BLÍZKÉ OKOLÍ. TEL. 603 222 331.
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, POHLEDY, OBÁLKY,
BANKOVKY, TUZEXOVÉ BONY, LOSY, AKCIE, CELÉ SBÍRKY VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ - POZŮSTALOST PO SBĚRATELI.
PLATÍM V HOTOVOSTI NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY.
INFO: TISKÁRNA@KOMURKA.CZ, TEL.724 229 292

P ozv á n í n a v ý st av u
Náš rodák, význačný český malíř František
Doležal ( nar. 28.7.1910 v Kostelci nad Orlicí, zemřel 19.7.1989 v Praze) vystavuje díky
aktivitě své dcery Jarmily Štogrové v Kulturním domě v Holicích v Čechách.
Vernisáž výstavy proběhne 6.1.2011 v 17
hodin a výstava potrvá až do 26. l. 2011.
Na výstavě se prezentuje obrazy a pracemi
na papíře – dokreslovanými rastry autotypického štočku, které naposledy vystavil
v Galerii Smečky v Praze v roce 2009.
Naši spoluobčané se mohli s tvorbou Františka Doležala seznámit na jeho výstavě
v naší Městské knihovně v měsíci srpnu –
září 2000.
Karel Martinec

Poradenství v MC při hledání zaměstnání
nabízí Síť mateřských center o. s.
v rámci projektu Krok k zaměstnání
v Královéhradeckém kraji
Kde:
Kdy:

OS Cvrček Kostelec nad Orlicí
od 4.1.2011 do 15.4. 2012
Vždy každé první úterý v měsíci od 10 do 15 hodin

Poradce: Ing. Petra Maurerová
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze
Praxi získala v personální agentuře (2 roky),
na personálním oddělení (5 let)
Pro koho je poradenství určeno: pro rodiče pečující o dítě ve věku do 15 let
(zejména pak pro matky vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání).
Účastník/ce poradenství může být „zájemcem o zaměstnání“ evidovaným na
ÚP, ne však „uchazečem o zaměstnání“ v evidenci ÚP.
Obsah poradenství:
- Poradenství probíhá formou individuální soukromé konzultace
- Zjišťování osobních a kvaliﬁkačních předpokladů klientů/tek pro volbu
vhodného povolání
- Poradenství při hledání zaměstnání, případně vhodné rekvaliﬁkace
- Konzultace konkrétních problémů a otázek jednotlivých klientů/tek
Poradenství je bezplatné. Hlídání dětí je zajištěno v místě poradenství.
Zájemci o poradenství se mohou hlásit zasláním vyplněné přihlášky přímo
u poradce: poradce.maurerova@materska-centra.cz, tel: 604 11 33 56.
PORADCI ZAŠLETE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU!
Poradenství je možné pouze v uvedených dnech a časech.

Projekt Krok k zaměstnání je ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

POLICIE ČR

Gang zlodějů dopaden na Rychnovsku
Organizovaná skupina způsobila škodu téměř 3 miliony korun
V těchto dnech se kriminalistům Královéhradeckého krajského policejního
ředitelství, konkrétně z územního odboru Rychnov nad Kněžnou, podařilo
po ročním vyšetřování objasnit rozsáhlou trestnou činnost čtveřice mužů (tři
z Kostelce nad Orlicí a jednoho z Chlumce nad Cidlinou), ve věku třiačtyřicet,
devětatřicet, devětadvacet a osmadvacet let.
V pátek odpoledne po jejich zadržení a provedení prvotních výslechů jim
rychnovský komisař kriminální policie sdělil obvinění z trestných činů krádeže, poškození cizí věci, porušování osobní svobody a poškození a ohrožení
provozu obecně prospěšných zařízení. Těchto trestných činů se měli dopouštět v průběhu jednoho roku po celých východních Čechách. Tři z obviněných
jsou recidivisté, dva jsou v současné době „v podmínce“ pro trestný čin krádeže, dva byli v minulosti pro stejný trestný čin odsouzeni k nepodmíněným
trestům odnětí svobody.
Poprvé o sobě tato skupina obviněných mužů dala vědět přesně před rokem,
kdy měli v nočních hodinách mezi 8. a 9. 12. 2009 odcizit z památníku padlým
v obci Pěčín bronzovou bustu prezidenta T.G.Masaryka z roku 1936, která byla
umístěna v parku na kamenném podstavci. Obecnímu úřadu, majiteli památníku, tak způsobili škodu ve výši 150 tis. Kč. Tento případ byl tehdy poměrně
velkým předmětem zájmu médií.
Při svých „nájezdech“ v průběhu ročního řádění brali muži vše, co mělo vyšší ﬁnanční hodnotu. Kromě ničení památníků obětem války se zaměřovali na dra-

hé barevné kovy a jiný materiál. Krádežemi a poškozením objektů a zařízení
způsobili majitelům škodu bezmála 3 miliony korun. Odcizené věci prodávali
do sběren, výkupen a zastaváren, část jejich „lupu“ končil na Slovensku. Aby
pamětní desky a busty nebylo možné identiﬁkovat, rozřezávali je a rozbíjeli
na malé kusy, které snadněji prodali za hodnotu barevného kovu. Historická
hodnota tak byla nenávratně ztracena. Jako náhrady nechávali majitelé vyrobit repliky, tentokrát však z plastů s povrchovou úpravou.
Tři ze čtyř podezřelých budou stíháni vazebně. V průběhu neděle soud akceptoval podnět kriminalistů a podaný návrh státního zástupce na uvalení vazby.
Do současné doby se našim kriminalistům podařilo obviněným mužům prokázat, kromě události v Pěčíně, ještě následující skutky:
 Z budovy Obecního úřadu v obci Dolní Roveň odcizili ze 4.na 5. 5. 2010
bronzovou pamětní desku s plastickým vyobrazením vojáka a jmény vojáků padlých v 1. světové válce (škoda 600 tis. Kč).
 V nočních hodinách 1. 6. 2010 vnikli násilným vypáčením plastových dveří
do prodejny smíšeného zboží v obci Borek a odcizili odtud trezor s penězi
a cigarety, vše v hodnotě více než 30 tis. Kč.
 19. 8. 2010 se na křižovatce silnice č. 35 v obci Horní Dohalice pokusili odcizit litinové části z památníku obětem 49. pěšího rakouského pluku z bitvy
u Chlumu v roce 1866. Při pádu horní části památníku došlo k jejímu zničení, poškozeno bylo i oplocení a pískovcové schodiště. Muzeu Východních
Čech způsobili škodu 1 milion Kč.
 V druhé půlce srpna 2010 (v přesně nezjištěné době) odcizili v Dobrušce
z kamenného pomníku na památku padlých v 1. světové válce měděnou
desku, na které byla napsaná jména obětí války (škoda 80 tis. Kč).
 V noci mezi 25. a 26. 8. 2010 poškodili terasová okna a vnikli do novostavby
v obci Hroška a odnesli si odtud kromě měděných topenářských trubek
také nové deskové radiátory, elektrokotel a vodovodní baterie.
 Na hřbitově v Chlumci nad Cidlinou odcizili 9. 9. 2010 bronzovou sochu
chlapce o výšce 70 cm, jejíž hodnota byla vyčíslena částkou 150 tis. Kč. Sochu prodali, stejně jako další materiál, do sběrných surovin.
 V nočních hodinách z 9. na 10. 9. 2010 se vloupali do dvou chatek v zahrádkářské kolonii v Těchoníně, přičemž v jedné z nich odcizili barevný televizor, elektrické vrtačky, hiﬁ věž s reproduktory a rychlovarnou konvici.
 Dne 10. 9. 2010 odcizili u železničního tunelu v obci Pěčín bronzovou pamětní desku „1000 km Rakousko-Uherských drah“ z roku 1906. Škoda byla
vyčíslena na nejméně 650 tis. Kč.
 V noci 11. 9. 2010 odcizili z ﬁremních skladových prostor v obci Hnátnice
travní sekačku, křovinořez a kanystr s motorovým olejem. Majiteli tak způsobili škodu téměř 90 tis. Kč.
 Koncem září 2010 (v přesně nezjištěné době) odcizili z rekreační chalupy
v Olešnici v Orlických horách měděné žlaby a svody v délce 32 m.
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 Dne 10. 10. 2010 ve Vamberku, v Nádražní ulici odcizili z bagru asi 60 l motorové nafty, autobaterii a mazací lis.
 Dne 19. 10. 2010 vnikli do areálu Zemědělského družstva v obci Přepychy,
kde odcizili z palivové nádrže nákladního vozidla Tatra 150 l motorové nafty.
 Dne 19. 11. 2010 odcizili rovněž motorovou naftu, tentokrát 120 l z nákladního vozidla MAN v obci Čestice.
 V noci z 19. na 20. 11. 2010 v Nahořanské ulici v Novém Městě nad Metují odcizili z vozidla Citroen AX 11 všechny čtyři zimní pneumatiky včetně disků.
 Koncem listopadu 2010 odmontovali a odcizili ze třech objektů v obcích
Solnice a Semechnice více než 20 m měděných okapových svodů.
 V době od 29.11 do 2. 12. 2010 odcizili na silnici č. I/14 mezi obcemi Solnice
a Ještětice z uzamčené plechové bedny baterii k napájení dopravního značení včetně řídící jednotky.
 Dne 1. 12. 2010 v obci Hřibiny vnikli do objektu místního kravína, odkud
odcizili ze zaparkovaného nakladače akumulátor.
Kriminalistům se podařilo tyto případy rozplést zejména díky výpovědím podezřelých i poškozených. Ti uváděli podrobně okolnosti, za kterých vloupání
a krádeže zjistili a kvalitně popsali odcizené věci. Při domovních prohlídkách
policisté zajistili i velké množství věcí pocházející z uvedené trestné činnosti. Předpokládáme, že výše škody není konečná, kriminalisté dál případ šetří
a s největší pravděpodobností budou objasňovány další skutky, které má tato
organizovaná skupina na svědomí. V případě odsouzení hrozí pachatelům
trest odnětí svobody až na 10 let.
Objasněním této rozsáhlé trestné činnosti zaznamenali rychnovští kriminalisté, společně s kolegy z krajského ředitelství, další významný úspěch v boji
proti sériovým krádežím, jejichž jediným motivem je ﬁnanční prospěch pachatelů. Ti se domnívají, že jim tento zdroj obživy bude beztrestně procházet
na úkor poctivých pracujících spoluobčanů.
mjr. Mgr. Ivana Ježková,
tisková mluvčí, tel. 602651187

MÍSTNÍ

STAVEBNÍ

ŽELEZÁŘSTVÍ
Obchod se stoletou tradicí
-

U JAHODŮ

Široký sortiment kuchyňského zboží a domácích potřeb
Tradiční železářské zboží
Vše pro vaši zahradu
Rozsáhlý sortiment spojovacího materiálu,
vrtací a kotevní technika Fischer

Železářství U Jahodů, Tyršova 60, Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 021

FIRMA
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individuální projekt
za cenu katalogového
www.stating.cz
SPOLEČENKA
J U BILE A V LEDNU 2011
70 let oslaví

Jarmila Voříšková

80 let oslaví

Zdeněk Boháček
Jiřina Isáková
Zdenka Dvořáková

85 let oslaví

Václav Cífka
Jiří Růžička

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

SŇATEK UZAVŘELI
Irena Havířová - František Cejnar
Radka Mazánková - Jan Černý
Hodně lásky a vzájemného porozumění !

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Ivana Ságnerová

* 1953

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

UPOZORNĚNÍ
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, prosíme rodiče, kterým se v období po 01.09.2010 narodilo miminko a budou
mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matriku Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
KOSTELCE NAD ORLICÍ

Dr. J iř í Stanislav Guth-J arko vs k ý
a e tike ta (příspěvek k oslavám 150. výročí narození)
Dr. Jiří St. Guth-Jarkovský byl svým založením neorenesančním člověkem – věnoval se hudbě, pedagogice,
sportu, literatuře a etiketě. Jeho poznatky, které získával
za svého působení ve světě i doma, souvisí s úsilím o povznesení našeho společenského života, jemuž věnoval
velkou část své celoživotní práce. Z této oblasti ho zejména proslavily jeho příručky společenského chování. Jako
přední znalec etikety se stal po převratu roku 1918 ceremoniářem kanceláře prezidenta republiky TGM.
„Není to podle Gutha, ale …“ Tak se v době první republiky lidé omlouvali za prohřešky proti společenské etiketě. Jméno Guthovo bylo skloňováno při všech příležitostech, které vyžadovaly určitou míru společenského vystupování. Mezi dvěma
válkami doslova platilo: Guth rovná se bonton, tedy správné chování. Guth se tedy
do českých dějin zapsal i jako tvůrce dnes již mnohdy úsměvných, ale ve své době
zavazujících společenských norem! Na nápad sepsat normy společenského chování Gutha přivedl jeho přítel, spisovatel František Herites, když ho vybídl, aby víc rozpracoval několik svých již publikovaných společenských statí. V roce 1914 vychází
poprvé Guthův Společenský katechismus. Kniha se okamžitě stala bestselerem.
V tomto svém díle uceleně podává pravidla a normy chování ve všech oblastech veřejného života. Klade důraz zejména na slušnost, skromnost, uměřenost a vzájemnou úctu. Úspěch Gutha povzbudil k vydání řady dalších společenskovýchovných
spisů, např.: Stolničení (1919), Společenský slabikář (1921), Společenské krasobraní
(1925), katechismus pro turisty nazvaný Turista (1917), Soubor úvah Slušnost a demokracie (1923) nebo dílko Tramvajový zřízenec po stránce společenské (1927).

Ukázka z díla
„Slušnost je blahovolné a dobrotivé smýšlení člověka vždy hotového k jistým obětem a jistému sebezapření, jehož vyžaduje život společenský vůči
spolubližním“.
Zdvořilost je uvědomělým vnějším výrazem slušnosti. Slušnost může být člověku dána, zdvořilosti je nutné se naučit. Základem slušnosti je tedy úcta a ohleduplnost k bližním; zahrnuje i úctu k sobě samému. Slušný člověk zachovává
ve všem míru. Zdvořilost má skutečnou cenu pouze tehdy, je-li výrazem vnitřní
slušnosti, vnitřní dobré vůle jedince, jinak se stává společenskou přetvářkou.
Slušnost život společnosti umožňuje, zdvořilost jej usnadňuje. Zdvořilost je
úmyslné omezení vlastního individualismu, egoismu, je dobrovolným podřízením se platným normám a pravidlům společenského života.
Hlavní zásady zdvořilosti formuluje Guth- Jarkovský ve Společenském
katechismu takto:
„ …být zdvořilým i vůči nezdvořilým; zdvořilé slovo působí i na hrubého člověka
a nezřídka mění i jeho smýšlení; být zdvořilým v hádce, při důtkách, trestech atd.,
čím zdvořileji, při tom vážně a přísně si v té příčině vedeme, tím jsou naše slova

účinnější; být zdvořilým zejména vůči
podřízeným, nižším a prostším; zdvořilost sluší vznešenému a překlene propast, která bohatého dělí od chudého,
představeného od podřízeného.“
Prameny:
Lidové noviny 1999: Guth-Jarkovský:
evangelista společenského chování,
Společenský katechismus
Internet
Oprava:
omlouváme se čtenářům za chybné uvedení data narození Gutha-Jarkovského
v předešlém čísle. Správný rok narození
je 1861 a ne 1891, jak bylo omylem uvedeno. Děkujeme za pochopení.
Lenka Libotovská

K U L T U RN Í A S PO R T O V N Í A K CE
DIVADLO - SK RABŠTEJN
RABŠTEJN - tel: 494 321 588, rabstejn@wo.cz
16. 1. /neděle/ - 15:00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí. Vstupné : 10,- Kč dítě, 20,- Kč
dospělci. Program : tanec, soutěže, ocenění masek, tombola. Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.
20. 1. /čtvrtek/ - 19:30 hodin
HANKY PANKY Travesti show
Po velkém předchozím úspěchu a zhruba po půl roční odmlce se do našeho města
opět vrací známá pražská travesti skupina HANKY PANKY, tentokrát zcela premiérově s pořadem. „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. Další nová zábavná show, plná nápaditých převleků, humoru, choreograﬁe a známých hudebních melodií spolu se
slečnami Dolores, Stefany, Soﬁí a Alexem. Jak napovídá už samotný název pořadu,
tento večer se bude odehrávat v duchu pohádkových melodií a nejen těch. Kromě
ráčkující princezny přivítáme na jevišti například Leonu Machálkovou, Hanu Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasovou, legendární duo Petra
Kotvalda a Standu Hložka, současnou královnu hitparád Lady Gagu …
29. 1. /sobota/ - 20:00 hodin
NOC V OBOROHU
Účinkují: Dagmar Andrtová-Voňková, Majerovy brzdové tabulky s Alicí Holubovou, Oboroh.

KINO - SK RABŠTEJN
RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz
6. 1. /čtvrtek/ - 17:00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. část
7. 1. /pátek/ - 17:00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. část
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera je rozděleno
do dvou celovečerních ﬁlmů. Fantasy/dobrodružný/rodinný ﬁlm USA – česká
verze. Mládeži přístupné.
9. 1. /neděle/ - 19:00 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají.
Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny…
9. 1. /neděle/ - 19:00 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Komedie ČR. Režie: Jan Švankmajer. Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana
Kronerová, Daniela Bakerová, Marcel Nemec, Jan Počepický, Pavel Nový, Karel
Brožek a další. Mládeži přístupné od 12 let.
13. 1. /čtvrtek/ - 19:00 hodin OBČANSKÝ PRŮKAZ
Film ČR. Mládeži přístupné od 12 let
18. 1. /úterý/ - 8:30 hodin
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický příběh
v němž ovšem hlavní roli přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti…
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ.
23. 1. /neděle/ - 19:00 hodin HLAVA – RUCE – SRDCE
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magie bez kouzel… Mládeži přístupné od 12 let.
27. 1. /čtvrtek/ - 19:00 hodin BENGA V ZÁLOZE
Akční komedie USA – české titulky. Mládeži přístupné od 12 let.
28. 1. /pátek/ - 8:30 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
Dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do
školky rozjívených dětí… ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ.

CÍRKVE
Bohoslužby v chrámu sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí
Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Děkan: PhDr. et Mgr. Jiří Pilz, kaplan ThLic. Czesław Dworak
1. 1.
2. 1.
9. 1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Mše sv. s prosbou o požehnání do nového roku
Slavnost Zjevení Páně – Klanění Tří králů
Mše sv. vánoční
Svátek Křtu Páně
Mše sv. k ukončení doby vánoční

9.30 h
9.30 h
9.30 h

Na všechny slavnosti jste srdečně zváni.

VÝSTAVY
6. 1.
výstava Františka Doležala
Vernisáž výstavy proběhne 6.1.2011 v 17 hodin a výstava potrvá až do 26. l.
2011. Na výstavě se prezentuje obrazy a pracemi na papíře – dokreslovanými
rastry autotypického štočku, které naposledy vystavil v Galerii Smečky v Praze
v roce 2009. Naši spoluobčané se mohli s tvorbou Františka Doležala seznámit
na jeho výstavě v naší Městské knihovně v měsíci srpnu – září 2000.
Prodejní výstava řezbáře a graﬁka Václava Plechatého
Prodejní výstavu řezbáře a graﬁka Václava Plechatého s názvem Ilustrace si
stále ještě v měsíci lednu můžete prohlížet ve výpůjčních hodinách městské
knihovny. Výstava končí v pátek 28. ledna 2011.

TURISTIKA
1. 1. /sobota/ - 13:00 hodin
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
Sraz účastníků ve 13:00 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí, před školou. Trasa pěšího výletu: okruh v okolí Kostelce nad Orlicí, bude upřesněn podle počasí. Délka nenáročné pěší trasy : 6 až 8 km
15. 1. /sobota/
RYCHNOVSKÝ MĚSTSKÝ OKRUH
Podrobnosti budou uvedeny v lednovém Zpravodaji. Délka nenáročné pěší
trasy: 9 km. Vedoucí akce: Oldřich Zeman
29. 1. /sobota/
KRAJEM ALOISE JIRÁSKA
Červený Kostelec, rybník Brodský, Zábrodské Končiny, Skalka, Studénky, Hronov
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PLESY
5. 3. /sobota/ - 20:00 hodin
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Kostelečtí zahrádkáři zvou na tradiční nejvyzdobenější ples v Sokolovně. Hraje POKROK a předtančuje známý LADY CLUB.
12. 3. /sobota/ - 20:00 hodin 12.RYBÁŘSKÝ PLES
MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU KnO pořádá 12.RYBÁŘSKÝ PLES
Místo konání: SOKOLOVNA v KnO. Hraje hudební skupina MEDIUM, 2 bohaté
TOMBOLY, živé ryby.
18. 3. /sobota/ - 20:00 hodin HASIČSKÝ PLES
Tradiční hasičský ples v SK Rabštejně Kostelec nad Orlicí.

JINÉ
12. 1. /středa/ – 10:00 hodin ALERGIE A VÝŽIVA
Občanské sdružení Cvrček-mateřské centrum pořádá přednášku lektorky
J. Čermákové na téma: “ALERGIE A VÝŽIVA.
- podbody:
- alergie v rodině
- co je alergie na bílkovinu kravského mléka
- hypoalergenní mléka
- jsou připraveny dárečky pro maminky
- jsou připraveny i dotazníky pro maminky
Garantem je Společnost HERO
19. 1. /středa/ - 16:00 hodin

OBNOVENÍ ZNALOSTÍ ŘIDIČŮ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
SPCCH v ČR, o. s., ZO Kostelec nad Orlicí srdečně zve na přednášku „Obnovení
znalostí řidičů motorových vozidel“ v Klubu důchodců. Přednášejícím bude
pan Josef Horák ml. - Autoškola Horák Kostelec nad Orlicí.
od 4. 1. 2011 do 15. 4. 2012

PORADENSTVÍ V MC
PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Síť mateřských center o. s. nabízí v rámci projektu Krok k zaměstnání v KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Kde: OS Cvrček Kostelec nad Orlicí. Kdy: Vždy každé
první úterý v měsíci od 10 do 15 hodin. Poradce: Ing. Petra Maurerová - vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.Praxi získala v personální agentuře (2 roky), na personálním oddělení (5 let).

N oc v O b o r o h u ( v ý r oč í 22 let k ape ly)
31. ledna 1989 první koncert skupiny s názvem OBOROH
v kosteleckém klubu Rabštejn.
29. 1. 2011 20:00 „RABŠTEJN“ v KOSTELCI n.O. Oboroh
Folkrocková kapela z východních Čech, která se za 21 let své existence stala
legendou. Téměř 30 tisíc kopií šesti kritikou velmi dobře přijatých prodaných
řadových alb, přes 800 koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku, společné vystoupení
s Filharmonií Hradec Králové a především léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už starozákonních
žalmů zhudebněných vedoucím kapely Slávkem Klecandrem, který v posled-

ních letech vystupuje rovněž sám se sólovými recitály, nebo jiných písní, opatřených většinou jeho ﬁlozofujícími texty.
Současné obsazení: Slávek Klecandr, Roman Dostál, Jarda Jetenský a Libor Ježek
Dagmar Andrtová-Voňková
... z galerie osamělých písničkářů: „Vždycky, když byl pojmenován nějaký nový
směr v hudbě, tak mě do té škatulky strčili, ale moc mi nepasovala,“ prozradila Dáša
v jednom rozhovoru. Do škatulky, kde by se tato dnes první dáma české písně
mohla cítit dobře, by mohli být přiřazováni ti, kteří se nehodí jinam – samorosti,
experimentátoři, podivíni a umělečtí hazardéři v tom nejlepším slova smyslu. Dáša
by se tam potkala třeba s fyzickým básníkem Petrem Vášou, loutkářem a zpívajícím
výtvarníkem Petrem Niklem, s minimalistickým mágem Oldřichem Janotou, ale
i s keramikem a zpěvákem nezhudebnitelných básní Michalem Jůzou. Se všemi,
kteří mají ten velký dar, že nikoho nekopírují a jdou, běží či klopýtají po svých vlastních cestách. Dáša je dokonce tak osobitá, že by snad ani nešlo zkoušet ji kopírovat.
Logicky proto musela mít takové úspěchy v zahraničí, jaké měla v Dánsku, v Japonsku a bůh ví kde ještě. Klidně tam může zpívat česky, jejímu jazyku každý, kdo má
uši a cit, porozumí a je pro něj snadné nechat se strhnout.
Majerovy brzdové tabulky s Alicí Holubovou (členkou souboru Hradišťan)
Majerovy brzdové tabulky jsou jistou legendou české akustické alternativy.
Jejich melodické písně na pomezí world music, folku, rocku a popu čerpají
z dávných legend krajiny, ve které žijeme, jsou tušením neviditelného, jsou
magickou vlastivědou... Nově se zpěvačkou Alicí Holubovou, s mírně pozměněným názvem a s novým živě nahraným albem Noc ozvěn slibují Majerovky
mimořádný hudební zážitek.
... z Literárních novin ( Jiří Plocek): „V nedávné době mě překvapilo - zprvu spíše
zaskočilo - spojení vskutku neobvyklé. Alice Holubová, ikona folklorního zpěvu,
jejíž hlas ovšem v sobě skrývá doposud nevyčerpané možnosti - od duchovního
zpěvu přes folklor po melodický rock - se objevila na nejnovější nahrávce Majerových brzdových tabulek. Majerovky po více než dvaceti letech svébytného
putování alternativním folkrockem se rozhodly natočit živé album, jež by bylo
ozvěnou - či spíše zesílením - toho nejnosnějšího z jejich repertoáru. Hudba Majerovek dostala další dimenzi. Jejich osobitá poetika je znásobená lyrikou, jež je
barevnému hlasu Alice Holubové vrozena. Setkání, k němuž došlo na CD Noc
ozvěn, je pro mne dokladem toho, že umělecký posun je něčím, co nelze vypočítat, naplánovat, to musí vzniknout z jiskry, z okamžiku osvícení, z atmosféry
setkání. Z překvapení, jehož se člověk nelekne, ale otevře se mu.“

AKCE restaurace Podhorní mlýn
v měsíci lednu 2011

4. – 8. 1. ................. PŘÍLOHY ZDARMA
11. – 15. 1. ................. DEZERT ZDARMA
18. – 22. 1. ................. DVA V JEDNOM
(dvojitá porce masa za cenu jednoho)
25. – 29. 1. ................. SLEVA 10 % NA VŠE
Informace na tel. 604 975 634,
www.podhornimlyn.cz
Na vaši návštěvu
se těší personál restaurace.

Každá účtenka s útratou
nad 300 Kč bude na konci
ledna slosována o ceny:
1. cena: večeře při svíčkách
v hodnotě 1 000 Kč.
2. cena: 2x masáž lávovými
kameny v hodnotě 800 Kč.
3. cena: Tatarák pro dva
s lahví sektu v hodnotě 500 Kč.

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ MÁNESOVA

Š koli č k a p l n á z áb av y
V letošním školním roce se zaměříme na rozvíjení estetických a etických
podnětů k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření. Také se zaměřujeme především na pohyb dětí, kterého je v mateřských školkách pomálu.
Rozvíjíme učení a poznání dětí, osvojujeme si hodnoty a získáváme osobní postoje.
Co se týká akcí, tak v letošním roce máme za sebou několik loutkových
představení, například Ptačí svatba (L. Heligerová), Jak šel Honza do pohádky, Vánoční překvapení atd. Jedna z akcí, která se nám vyvedla, byla
„duhová přátelství“. Jak už název napovídá, hráli jsme si s barvičkami
duhy. Každá třída měla jednu barvu z duhy, ze které jsme vyráběli spoustu
krásných výtvarných prací. Tyto práce byly pak vystaveny v našem zahradním altánku a byly k dispozici rodičům k nahlédnutí.
Proběhla u nás také „bramboriáda“, která u dětí měla obrovský úspěch,
díky pohybovým soutěžím. Vánoční čas prožíváme se vším, co k Vánocům
patří – vánoční cukroví, stromeček, zpíváme koledy, vyprávíme si vánoční
příběhy a těšíme se na Ježíška. Pro maminky máme vánoční dárek v podobě jednoho dne s prodlouženým provozem. Samozřejmě nás čeká ještě
spousta dalších zábavných akcí, na které se už teď těšíme.
H. Baloghová, učitelka
Mateřská škola, Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
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Přejeme všem čtenářům hodně radosti a žádné starosi,
aby rokem 2011 propluli ve zdraví a štěstí.
Mateřská škola, Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

I nf or ma c e k z áp i su d o 1. tř í d y
dne 2. ú n o r a 2011
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům
předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 2. února 2011
od 14.00 hodin do 17.00 hodin na pracovišti Komenského. Zápis se týká dětí,
které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2011.
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, nebo občanský průkaz,
v němž mají dítě zapsané.
Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku
o rok odloženou.
2) Souhlas s evidováním osobních údajů.
Oba tiskopisy si lze předem vyzvednout v kanceláři ZŠ na Palackého náměstí
nebo pracovišti Komenského, v mateřských školách, popř. stáhnout z webových stránek ZŠ.
O přijetí a zařazení dítěte do 1. třídy budou rodiče vyrozuměni ředitelem školy
po skončení správního řízení.
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), nebo odborného lékaře (neurologa,
kardiologa, alergologa apod., popř. dětského lékaře).
Děti mladší
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2011 do konce června
2012, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2011/2012, 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.

Středisko Paleta se nachází ve stylově zrekonstruovaném statku na okraji vesnice. Ještě před vstupem nás přivítali obyvatelé statku – osel Amos, prasátka Kvik a Paša, ovce, koza. Pak už následovaly programy, při kterých s dětmi
pracovali instruktoři střediska. Některé děti se vžily do role vodohospodářů,
prohlédly si kořenovou čističku vody, jiné si zahrály na včelaře, další si vyzkoušely rozmanitost chutí bylinkových čajů, ti nejstarší se pokoušeli vybudovat
energeticky úsporný dům. Některé děti dokonce skončily při hrách na krátkou
dobu ve „vězení“, tedy v kozím chlívku.
Čas strávený v PALETĚ všem skupinám rychle utekl. Třeba naše návštěva ve
středisku nebyla poslední …
Mgr. Irena Bártová

Pře dvánoční po tě še ní
Rok s rokem se sešel a my jsme opět navštívili 26. prosince vánoční
prodejní výstavku mládeže ÚSP Kvasiny. Objevili jsme tu spoustu
malých drobných a milých dárečků, kterými určitě potěšíme své
nejbližší. Načerpali jsme nápady pro práci ve výtvarné a pracovní
výchově i pro vlastní vytváření doma. Děkujeme.
žáci 5. C, H. Dosedlová

Důležité upozornění:
V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daný termín dostavit k zápisu,
je nutné se předem omluvit a domluvit si termín náhradní (tel. 494 323 442).
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

N a vš t í v i l i j s m e Palet u
Malířská paleta na sobě nese škálu barev, PALETA Oucmanice nám nabídla
rozmanitost programů s ekologickou tématikou. Jedná se o pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje. Naše návštěva se mohla uskutečnit díky Operačnímu programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
a projektu „S EU cestou za moderním vzděláváním“, který je spoluﬁnancován
ESF a státním rozpočtem ČR.
Do PALETY se vypravilo postupně celkem šest skupin žáků za doprovodu
svých učitelů. Cestování vlakem do Oucmanic není zrovna nejjednodušší, ale
nám to nevadilo. A asi půlhodinová procházka z Brandýsa do střediska také
nikomu neublížila.
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P roje k t E U F - Jak se ž i lo v p r avěku
Chtěli byste se vrátit v čase? Pro někoho naprosto nemožná věc, ale pro žáky 6.A
a děti z POS v Kostelci nad Orlicí se alespoň částečně zrealizovala. V rámci Projektu EUF - 2010, který je spoluﬁnancován Evropským uprchlickým fondem, si žáci
v několika aktivitách vyzkoušeli - alespoň vzdáleně - jak se žilo v pravěku.
Celý projekt byl složen z několika částí, které na sebe navzájem navazovaly.
Úvodní aktivita děti zavedla do Centra experimentální archeologie ve Všestarech. Tady měly možnost získat jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti ze života našich předků. Dozvěděly se, jak pravěcí lidé žili, co jedli,
jaké příbytky si stavěli, jak vyráběli některé své nástroje a zbraně. Žáci poznali
i duchovní život těchto lidí. Celou řadu z těchto činností si děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži.
V návaznosti na CEA žáci ve škole vyplňovali pracovní listy a malovali výkresy, na kterých zachycovali své zážitky ze Všestar. Byla zhotovena i prezentace v PowerPointu, která bude předvedena v rámci projektu „Děti učí děti“
mladším spolužákům.
Svoji velkou manuální zručnost a obrovskou fantazii naše děti projevily při
vytváření modelů pravěké vesničky. Samy si přinesly potřebný materiál a ve
svém volném čase pod vedením paní učitelky Karáskové zhotovily úžasné výtvory - jeden lepší než druhý.
Všechny aktivity byly také zaznamenány na fotograﬁích i videozáznamu. Celý
projekt bude završen výstavkou veškerých žákovských prací v Integračním
centru naší školy.
PaedDr. Eva Voborníková,
Mgr. Markéta Karásková

Je 10 hodin. Žáci 6. a 7.tříd, hosté, rodiče a prarodiče se usadili. Představení může začít. Pořad začíná písničkou Muzikanti, co děláte a že jich ve škole
máme, ani o tom nevíme.David Padrián nám zahrál Sonatinu od Arama Chačaturjana na klávesy a celé osazenstvo oněmělo úžasem. Své pěvecké a taneční vystoupení nám ) předvádí šestiletá Maja z Arménie. Je roztomilá ,češtinu
ovládá a ostatní ji podporují potleskem.
Žáci naší školy se také nedali zahanbit-jsou tu herecká vystoupení,herecké perličky….Marnivá sestřenice Kláry Vavruškové byla přesvědčivá
a hlupák v podání Kristýny Adamcové neměl chybu…Zazněly písně nejen
v češtině, jako Ruce, Vlaštovko, leť, Chválím tě, země má, ale i v ruštině
a jiných jazycích.
Zpestřením programu a velikým překvapením bylo vystoupení saxofonového
kvarteta našich žákyň 7. Majdy Koubové a Nikoly Hejčlové a jako hosté se prezentovali Štěpán Přibyl a Tereza Suchánková. A to jsme koukali, a všichni, bylo
to moc milé a příjemné.
Sourozenci z Iráku nám převedli Break dance - zase trochu z jiného soudku. Ale vše příjemné končí, potlesk je neutuchající, ostatně potlesk provázel
všechna vystoupení.
Já osobně, jako jeden z diváků., si myslím,že celá tato akce se řadí mezi velice
vydařené. Je vidět, že se všichni připravovali, a to s pořádnou chutí….
Helena Čapková, 9.B,
ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Vzpo mínka na Váno ce
Každým rokem před Vánocemi přemýšlíme co vyrobit pro maminku, babičku,
tetu nebo sourozence.
Letos (vlastně už vloni) jsme dostali dobrý nápad. Paní učitelka nám do školy
pozvala paní Kvasničkovou, vedoucí květinářství Pomněnka, aby nás naučila
jednoduché aranžování. Tvořili jsme jednoduchý adventní věneček na sváteční stůl. Při jeho tvorbě jsme se ještě dozvěděli mnohé zajímavosti o Vánocích.
Jak se nám dílo povedlo, posuďte podle fotograﬁí. Důležité však je, že se nám
práce líbila a měli jsme velkou radost ze zajímavé práce.
třída 5.B,
ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

M u zi k a n t i , c o dělát e…
Je ráno, 6. 12. 2010, sedím v Integračním centru ZŠ Gutha- Jarkovského v Kostelci nad Orlicí a netrpělivě čekám na program. Ale ještě se zkouší…………..,
paní uč. Luňáčková sedí u kláves, paní uč. Nováková dolaďuje texty s konferenciéry, paní uč. Kalousková má na starosti techniku
Letos opět tradičně budeme sledovat kulturní představení - součást projektu EUF „Moderní výuka českého jazyka – prostředek plnohodnotného prožití
volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu“, který je spoluﬁnancován z fondů EUF.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č erto v s k é „ b u b lán í “ v e d r u ž i ně
V pátek 3. prosince přišla do naší školní družiny vzácná návštěva. Někteří „hrdinové“ měli předem velké řeči, ale když se čerti, andělé a Mikuláš objevili mezi
dveřmi, byla v některých malá dušička. Dokonce dva „zlobivci“ byli v pytli, ale
slibovali a vykoupili se básničkou. Všechny děti si vysloužily krásně nazdobené medové perníčky a čertovské bonbony.
Na rozloučenou s naší návštěvou jsme si společně zazpívali vánoční písně.
Odpoledne se vydařilo a ve družině nám zůstal stejný počet dětí, nikoho si
čerti neodnesli.
Vychovatelky ŠD Erbenova.

DDM
DDM - Žižkova 367, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel. 494 323 783
e-mail: info@ddmkostelec.cz

Ak ce l e d e n 2011
16. ledna 2011 (neděle)
DĚTSKÝ KARNEVAL
od 15.00 hodin ve Sdruženém klubu Rabštejn
Vstupné : 10,- Kč dítě, 20,- Kč dospělci
Program : tanec, soutěže, ocenění masek, tombola
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783

PSŠ LETOHRAD  STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
Ústecká 36, LETOHRAD,

pořádá v sobotu 22. 1. 2011 od 8.00 do 13.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Možnost prohlídky Malé vodní elektrárny.
Výuku oborů naleznete na internetových stránkách:
http://www.pssletohrad.cz nebo na čísle telefonu 465 621 461.

K ur z p oč í t a č ů p r o sen i or y
V měsíci prosinci proběhl kurz pro pokročilé uživatele osobních počítačů,
v rozsahu 5 lekcí po 2 hodinách. Tento kurz byl zcela naplněn a senioři si zopakovali základy programu Word a Excel, doplnili počítačové dovednosti a pokročilé možnosti internetu.
Vzhledem k tomu, že tento kurz byl ﬁnancován z Krajského programu prevence kriminality Královéhradeckého kraje a z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí,
mohli senioři kurz navštěvovat zcela zdarma.
Těší nás, že senioři mají o tyto kurzy zájem a o jejich pokračování nás žádají
stále noví zájemci. Do budoucna se pokusíme tyto kurzy opakovat, případně
rozšířit o nová témata.

Výpočetní a telekomunikační technika

HASCOM

OK

- Ekonomický software
pro velké i malé firmy
- Servis PC
- Renovace náplní do tiskáren

Příkopy 530
Kostelec nad Orlicí
hascom.ok@worldonline.cz

Tel.: 494 321 809
www.hascom.cz
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Dárek Ježíškovi
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Generali Pojišťovnou, a.s. pořádal
10.12.2010 na Palackého náměstí vypouštění lampionů přání Ježíškovi.

MODELÁŽ NEHTŮ ve studiu SUN
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU
Nabízíme PEDIKÚRU
a GELOVÉ NEHTY NA NOHOU

AKCE
masáž rukou
ZDARMA

Možnost zakoupení dárkových poukazů
Na vaši návštěvu se těší:
Lenka Nováková - 603 109 411
Monika Kašparová - 605 948 275
KOSTELEC NAD ORLICÍ - Pod Branou 208 (naproti Optice)
Dále zde můžete navštívit: KADEŘNICI, KOSMETIKU a MASÁŽE

SPOLKY
S P O R T – C L UB S ENIOR
K OS T E L E C NAD O R LICÍ
Motto:
Činnost:

Snaha:

Dr. M. Tyrš: „NI ZISK – NI SLÁVU“
oživování vzpomínek na vlastní sportovní činnost všech a zájem
věnovat se ještě některým sportovním činnost, a to úměrně
k věku každého člena.
udržet dosavadní činnosti i pro další generace.

Js m e t u s t á l e !
Vítáme nové členky a členy do našeho S-C-S!
V letošním roce jsme na 107. Sešlosti pobesedovali o ledním hokeji. Do Kostelce přijeli bývalí hokejoví reprezentanti naší republiky, účastníci několika mistrovství světa a olympijských her – z.m.s. Jan Suchý a z.m.s. Jan Hrbatý. Beseda
s nimi byla zdařilá a všem se moc líbila.
Pro MÚ v Kostelci nad Orlicí, který připravuje obsáhlou knihu o našem městě,
jsme zpracovali dosti obsažnou historickou kapitolu o tělovýchově a sportovních oddílech minulého století.
Rok 2010 jsme ukončili 109. Sešlostí - přátelským posezením v SK Rabštejn za
účasti 51 členů našeho klubu. Pro toto odpoledne nám byl nápomocen vyučující AO profesor PhDr. František Dosedla, a to tím, že zajistil úvod s mladým
hudebním tělesem studentů zdejší OA.
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Nevynechali jsme ani sport. Pokoušeli jsme se hokejkou a puky zastřelovat
menší branku. Vítěze tohoto klání jsme odměnili medailemi.
Vrcholem našeho odpoledního přátelského posezení bylo zdařilé vystoupení
cvičenek místní TJ Sokol. 18 žen předvedlo svižné krátké cvičení s míči doprovázené líbivou hudbou.
Většina přítomných projevila přání podobné setkání zase někdy zopakovat.
Výbor S-C-S děkuje nejen všem přítomných a účinkujícím, ale hlavně manželům Uhlířovým a panu Bohumilu Flídrovi za účinnou pomoc při zajištění
průběhu tohoto odpoledne.
jh-jf

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Kostelečtí zahrádkáři přejí všem spoluobčanům
moc pěkné vánoce a úspěšný nový rok.
Pro jeho zpestření připravujeme:
 Prodej zbývajícího volného moštu každou 2. a 4. sobotu v měsíci v moštárně 9 – 11 hod. Začínáme 15. 1. 2011 !! Info 774 961 579 .
 Tradiční nejvyzdobenější zahrádkářský ples v Sokolovně 5.3.2011. Hraje
POKROK a předtančuje známý LADY CLUB.
Přejí vaši kostelečtí zahrádkáři – přijďte mezi nás

HISTORIE
V orl i c k é m ú dolu
Píše dr. Jiří Guth
Psal jsem už několikrát a všelikde, jak je
zde krásně a půvabno, jaký mír tady všude vládne, ale přece mi připadá, že to, co
píši, jest jenom vápno, kterým zedník namáhá se okrašlovati rozkošnou nějakou
sochu z bílého mramoru. Ale nedá mi to,
zvláště teď, kdy divný osud posadil mne
sem na celé jaro a celé léto, aby orlický
kout napravoval tělo i duši, jež pošramotil drsný pošumavský kraj …(…)
Kostelec nad Orlicí, který je králem tohoto údolu, není velké město, nemá
valně památností z dob dávno minulých,
a kdybych byl špatným lokálním vlastencem, zapřel bych i museum starožitností,
v němž vyniká vedle starého kancionálu
a věcí velmi cenných sbírka starých lamp,
jichž nevím, která domácnost ochotně se zbyla paradujíc nad to mezi dárci, pak
staré právo městské v podobě pádné hole … Kolkolem není velkých hor a kopců,
není údolí hlubokých a jezer, ani skal ani černých hvozdů, což všecko přitahuje velké proudy cizích lidí; také lázní zde není, předpokládáme-li, že dvě kabiny v hostinci
„U kapličky“ nebojují o tento název – nic než městečko malé, rozložené na malém
návrší a nad údolím neširokým, rovným jako stůl, kterým protéká Divoká Orlice. Tak
mi připadá jako panenka, která se strojí ne z ješitnosti, ale jen aby čista byla …
Když z Prahy přijíždíš, už od Třebechovic ten orlický údol se úží a súžuje se víc
a více, až tam, kde za častolovickou stanicí vlak vjede do anglického parku
hrabat Kinských, jichž zámeček zhlídneš, jen když o něm už napřed víš a v čas
se dovedeš ohlédnouti. Pak uvidíš pod vysokými kamennými lomy zatáčku orlické řeky, tady divoce romantické, jak skáče přes veliké balvany, vlevo
a vpravo dva velké závody a kosteleckou pýchu: Sejkorovu továrnu na kůže
a Moravcovu tkalcovnu s elektrickým osvětlením, na něž Kostelec se dlouho
chodil dívat, než mu přivykl. Hned po té po levici staré, sice trochu neforemné
a nevkusné báně kostelů, svatojiřského a hřbitovního svaté Anny, dole cukrovar a vpravo louky, houštiny vrb a olší se starými mlýny a stráň …
Už nesčetněkrát jsem kráčel tou silnicí, táhnoucí se od nádraží zpět, vzhůru do
tichého města, mírným svahem, pohrdaje rozviklaným omnibusem, páchnoucím starou vlhkou koží, i službami ochotného ﬁakristy Růžičky. Vždy zvolna tudy
chodím, oči obraceje vlevo na ta luka, prostírající se až k Počtýnu, a na komín
Sejkorovy továrny, z něhož kouř vystupuje kolmo vzhůru skoro pořád; nebo
vichřic je zde málo, jež by rozháněla kouře na všechny strany, a krupobití zde
nepamatují … A vždycky cítím, jak tady života tíhy všecky se mne padají …
Od té doby, co Kostelec naposledy vyhořel – naposledy, poněvadž vyhořel několikrát, jak vyprávějí staré listiny našeho archivu a kromě toho historie, o niž pokusil se s nevšedním zdarem slovutný náš rodák Fr. Zoubek, potom řídící učitel
Gotthard Lašek a posléze nynější městský historiograf pan Rabyška, zšedivělý už
v důležitých těch službách, také ze školského cechu; málokterý z Kosteleckých,
mladých, starých, neprošel branou jeho laskavého učení; k těm dějepiscům se
tedy obrať, kdo chceš historii našeho města, opravdu starého, studovati hluboko
– od té doby tedy zmizely z něho staré dřevěné domy s podsíněmi a podloubím,
a pravidelné, obdélné jeho náměstí vypadá jako městečko, jaká stavívají si děti
z dřevených domků: jeden domeček jako druhý, jen že jeden je bílý, druhý nažloutlý, třetí načervenalý, čtvrtý zelený, pátý dokonce tmavohnědý. A doprostřed nebo
na konec dávali jsme jako děti ten největší dům a radnici: tady je na konci jenom
bývalý „rathous“ s věžičkou právě takovou, jako na těch hračkách bývá, uprostřed
velký dvojpatrový dům, sice trochu kasárnický; to snad proto, že to je škola. Na
druhém konci dům, kam ukládáme svoje tisíce a miliony, jež jedině jej omlouvají,
že moderním svým zjevem tak velkopansky si vedl mezi těmi ostatními jednoduchými a skromnými, vesměs jednopatrovými. Náměstí, kdyby mělo místo dláždění a širokých mosaikových chodníků, vroubených po jedné straně akaciemi, malý
park s křovisky, záhony květin a lavičkami, bylo by skvostem království českého,
ač i takhle je jedno z nejroztomilejších, která znám. Prozatím z toho skvostu jsou
tam jen lavičky, úpravné, a (co více váží) zdejší práce, ze slévárny Kratochvílovy: na
těch lavičkách ráno dodělávají nedopsané verše privátníci, penzisté, rekonvalescenti a studenti a návštěvníci prázdninoví, dopoledne zaujímá je ouřad probíraje
kriticky místní záležitosti, po obědě se na nich koná siesta ve stínu akacií a oleandrů, odpoledne jsou prázdny, a k večeru milujícím dobře slouží; sem tam se na
nich sklepne, a hodně … Parádu tvoří tři kandelábry, uprostřed kašna, návrhem
i provedením práce domácích umělců, socha sv. Trojice a mnohem krásnější, ozdoba to opravdu, sloup s pozlacenou sochou Marie Panny… Pak čtyři nebo pět
ulic, úpravných aneb aspoň upravovaných, s chodníky mosaikovými, vysázených
stromky, s malými domečky – a jsi hotov s Kostelcem.
Prozatím. Za málo let, snad už za dvě, budeš se obdivovati nádherné, krásné
škole, stavěné podle plánů také zdejšího rodáka, architekta Vratislava Pasovského, který s Václavem Roštlapilem je naší stavitelskou slávou. Bude to v ulici,
která nám takořka roste před očima …

Není zde nikde nádhery, přepychu, ale je zde všude čisto, půvabně.
Však nejpůvabněji je venku, na jižní straně, tam procházkami na lukách, podél řeky, na úpatí „stráně“ a ve „stráni“. V jarních a letních těch podvečerech tu
onde kmitne se ve šťavnaté zeleni pestrý šat a barevný slunečník, jako rozmilá
stafáž tichého toho kraje: to rodiny po jednotlivu nebo hromadně chodívají
tudy. – Já pokaždé zastavuji se na mostě přes „starou“ řeku, vedoucím ke Kapličce po cestě, která by zasluhovala péče mnohem větší než se děje, přes všecko úsilí okrašlovacího spolku. S toho mostu viděti na rovný kus Orlice, v níž
obrážejí se vrby vždy úžeji k sobě, až v dáli skoro splynou, pak k východu, až
do dna toho údolu, k Počtýnu, jehož červenavé zříceniny trčící z temna lesa
lesknou se v záři večerního slunce, které zapadá na druhé straně do košatin
lip, kaštanů, bukův a doubců v zámeckém parku. Vlevo na návrší celý Kostelec a pak táhlý kopec s poli a třešňovými sady až daleko k Doudlebům, jichž
cukrovar bělá se v daleku a za kterými rozstříknuty jsou červené střechy a bílé
dvorce Vyhnánova a Příkaz. Vpravo pak ta stráň, pořád stejná až k Počtýnu, jen
hustší a hustší; pak dole jasnější zeleň. Podivuhodná je tady bohatost odstínů
zelené barvy: všecky tóny její tady hrají, od nejhlubšího tam vzadu, kde líně
leží dlouhý hřbet Orlických hor, údolí uzavírající, až do nejjasnějšího, na hlávkovém zelí kuchyňských zahrad … Dál ta „Kaplička“, kam naše matky, ženy
a vdovy chodívají modlit se a plakat za svoje syny i dcery, po světě roztroušené, a chotě živé i mrtvé. Možná, že tuto Maria Panna i lecjaký vzdech za
poskytnutí ženicha musela vyslechnouti. (…)
Prameny: Časopis turistů 1895, roč.VII., č.6
Podle dobového textu přepsala Lenka Libotovská
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ADVENT
O hl é d n u t í z a pr v n í m ad v en t n í m
K os t e l c e m n a d O r li c í
První adventní neděle 28.listopadu byla v Kostelci nad Orlicí již tradičně
zahájena Vánoční uličkou (adventním jarmarkem) na Jiráskově náměstí.
Návštěvníci mohli zhlédnout vánoční aranžmá, ukázky ražby mincí, ruční
výrobu příborských oříšků a další řemeslné dovednosti a výrobky. Všem řemeslníkům a prodejcům, kteří se podíleli na zdárném úspěchu této akce,
patří velké poděkování.
V podvečer na Palackého náměstí bylo možné zažít fascinující představení s jiskřivými gejzíry, s vířením a pliváním ohňů Taneční skupiny Siderea.

Poté již na děti čekala mikulášská nadílka, o kterou se postaral Mikuláš
s Andělem a samozřejmě i početná družina čertů (Krampusů).
V samotném závěru zpříjemnil předvánoční atmosféru všem, kteří právě
byli na náměstí, Dětský pěvecký sbor Kvítek při ZUŠ F. I. Tůmy společně
s adventním vytrubováním.
Po vánočním přání pana starosty se rozsvítil strom a spolu s ním i výzdoba města.
Přejeme všem kosteleckým občanům do nového roku zejména zdraví, štěstí
a příjemné kulturní zážitky v roce 2011.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

Správa SVJ a bytových domů
tel. : 495212090, 774103591
e-mail: spravasvj@miraspo.cz

SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
Z

ZAJISTÍME:

- VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
- VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB
- CELKOVOU SPRÁVU

za 30,-Kč až 90,-Kč (dle rozsahu služeb)

KOVO D Í L N A JA N SA
VÝROBA NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ Z NEREZU
U R N OV É P O M N Í KY V Č E T N Ě
DOPLŇKŮ, NÁPISŮ A MONTÁŽE
O K E N N Í PA RA P E T Y
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

MASÁŽE  Relaxační i sportovní
Od 1. 1. 2011 ve FITCENTRU PROFIT na všesportovním stadionu.
Možnost zakoupení dárkových poukazů.
Na vaši návštěvu se těší Marcela Matějková 731 154 538.

O

M

- dárkové sady

nejen pro dlouhé zimní veèery

AXA pojišťovna
Interní obchodní služba AXA Broker přijme:

regionální obchodní zástupce
/rekvaliﬁkační školení zdarma zajištěno,vhodné i pro absolventy/

manažera obchodní skupiny
/příspěvek na auto,kancelář,telefon atd/
životopis s průvodním dopisem zašlete na
email: axabroker@seznam.cz pod značkou 276BD
mobil:720 681 671

MAREŠ - INTERIÉRY

ALUZIE - PLASTOVÁ OKNA - DVEØE
VZORKOVÁ PRODEJNA

Kostelec n. O. - Tyršova 2
budova Starého zámku

aluzie všech typù a provedení
èalounìní dveøí koenkou - na místì
markýzy na zastínìní teras
látkové rolety - posuvné stìny
aluzie a rolety do støešních oken
venkovní rolety AL a PVC

Tel./fax: 494 322 727
Mobil: 602 455 881
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parapety
dveøe a zárubnì
tìsnìní oken
sítì proti hmyzu

http: www.zaluzie-mares.cz
e-mail: mares@zaluzie-mares.cz

ADVENT
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Ať nám v novém roce nechybí
nic z toho, co stačí ke štěstí,
a nebrání nic naší prosté touze hezky žít.
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