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POLYH IS TOŘ I

Premiéra divadelní hry Josefa Tejkla.
Hraje soubor ČERNÍ ŠVIHÁCI Kostelec nad Orlicí. Režie Radvan Pácl a ČERNÍ ŠVIHÁCI.
Divadelní soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí – soubor jevištních existencí – Vás srdečně zve na sedmou premiéru: Josef Tejkl / Polyhistoři.
Když Josef Tejkl, osobitá postava českého divadla, opustil náš svět, soubor Černých šviháků náhle osiřel. Poslední hra, kterou pro svůj soubor napsal a jako režisér vyslal
do blízkého i vzdáleného světa, byl Svět podle Kloboučka
(2009). Od té doby se dvakrát zazelenaly vršky hor, které
Josef miloval a rád pokořoval. Dvakrát se konal festival
Lojzíkův Machov, který založil.
Na Rabštejně, místě všech dosavadních premiér, v Kostelci nad Orlicí, už na uvítání nebudou z Josefových úst znít
slova: „Jsem rád, že jste tu“. Vlající a kývající se osoba už
na Rabštejn nedorazí, jak jsme byli všichni zvyklí.
Co bude po Amatérech, Solných sloupech, Čilimníku, Bílých
andělích, kteří pijí tesavelu, Cechách krásných cechách
mých a zmíněném Světu podle Kloboučka? Co bude se souborem, který Josef Tejkl založil, psal pro něj a o něj pečoval
jako málokterý „impresário“.
Černí šviháci se však, jak víme, už osmělili a vytvořili pohádku Václava Sluky Karkulka aneb Pozor na myslivce.
Další hru našli, kde jinde, opět u Josefa Tejkla. Jeho dramatizaci povídky Polyhistoři táhnou (Malá kronika velkých
úletů) pod názvem Polyhistoři. Dramatický text, který Josef napsal na tomto světě ještě pro soubor Černých šviháků, ale na režisérskou židli už nedosedl.
Černí šviháci jdou do nové inscenace s vědomým rizikem,
stejně tak jako chodí Polyhistoři po cestách, které nevedou
zdánlivě nikam. Touha stvořit si i jinou skutečnost je silnější, právě i s vědomím možných osobních ztrát.
Radvan Pácl

Sl o v o s t a r o st y
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, co jsme se rozloučili se starým rokem, který mohl být pro někoho úspěšný, pro jiného méně či vůbec.
Z pozice představitele města a správce našich financí mohu konstatovat, že jej svýma očima vidím a hodnotím jako nic
moc. Město muselo dofinancovat desetimilionovým úvěrem dotační investiční akce, což se ukázalo jako nešetrný zásah do
rozpočtu roku příštího (tedy letošního). K tomu nemuselo vůbec dojít, kdyby financování chodu úřadu bylo usměrněno do
mezí tomu odpovídajících. Po našem nástupu na radnici jsme museli přistoupit k nepopulárním opatřením v oblasti úspor,
což koresponduje s předchozím rozhodnutím vlády ČR. Snížené příspěvky státu na výkon státní správy se musely odrazit
i v hospodaření našeho úřadu. Naši zaměstnanci však nemusí nijak truchlit. Vzhledem k předimenzování mzdových nákladů v minulém období se jejich snížení dotkne každého jenom nepatrně. Vizí vedení je nenásilnou formou úřad personálně
zeštíhlit.
Na jednání ZM dne 7.2.2011 bude hlavním bodem programu diskuse nad rozpočtem letošního roku.Předpokládám, že jej
zastupitelé schválí jako vyrovnaný, aniž bychom museli přistoupit k dalšímu zadlužování. To vše vnímám jako pomyslný
odrazový můstek realizaci záměrů, které jsme si před vstupem do úřadu vytyčili. Spoluobčany žádám o pochopení v nastolení nového trendu a všem přeji dosažení svých vysněných cílů v roce 2011.
Ing. Jiří Bartoš, starosta

INFORMACE Z ÚŘADU
I nf or ma c e t ý kaj í c í s e či n n os t i orgánů města
Předkládáme občanům užitečné informace týkající se činnosti orgánů města. V prvé řadě se jedná o kompetence jednotlivých členů rady, na které
se můžete obracet se svými podněty a k tomu slouží e-mailové adresy, uvedené níže v tabulce. Své požadavky můžete samozřejmě směřovat i na
ostatní členy zastupitelstva. Dále uvádíme seznam a složení komisí rady a výborů zastupitelstva. Všechny tyto informace najdete také na webových
stránkách města.
KOMPETENCE ČLENŮ RADY

KONTAKTNÍ EMAILOVÉ ADRESY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ing. Jiří Bartoš, starosta

Ing.

Jiří

Bartoš

jbartos@kostelecno.cz

-

Ing.

Josef

Barvínek

jbarvinek@kostelecno.cz

Ing.

Jaroslava

Blažková

jblazkova@kostelecno.cz

Petr

Černohorský

pcernohorsky@kostelecno.cz

Rozvoj města a regionu, cestovního ruchu,
Zahraniční spolupráce, partnerství,
Kontrolní činnost,
DSO Orlice,
Investiční činnost,
Krizové řízení,
Městská policie,
Sbor dobrovolných hasičů.

Mgr.

Břetislav

Fiala

bfiala@kostelecno.cz

Bc.

Lenka

Forchová

lforchova@kostelecno.cz

Jiřina

Furdová

jfurdova@kostelecno.cz

Pavel

Hubálek

phubalek@kostelecno.cz

Iva

Jelínková

ijelinkova@kostelecno.cz

Jiří

Karlíček

jkarlicek@kostelecno.cz

František

Kinský

fkinsky@kostelecno.cz

Ing. Luboš Lerch, místostarosta
-

Technické služby, druhý jednatel,
Bytové záležitosti,
Sociální věci a komunitní plánování,
Kultura,
RTIC, o.p.s.,
Člen komise pro hospodaření s byty,
Místopředseda Povodňové komise města.

Jiří Karlíček
-

Předseda Komise pro výstavbu,
Člen Komise pro životní prostředí a zemědělství,
Záležitosti spojené se znaleckým posouzením nemovitostí.

Bc. Jan Šlaj
-

Školství a školská zařízení zřizovaná městem,
Sport a tělovýchova, sportovní zařízení,
Rozvojové záležitosti v oblasti sportu, volnočasové aktivity,
Komise pro tělovýchovu a sport.

Zuzana

Kschwendová

zkschwendova@kostelecno.cz

Ing.

Tomáš

Langr

tlangr@kostelecno.cz

Ing.

Luboš

Lerch

llerch@kostelecno.cz

Ing.

Luboš

Mottl

lmottl@kostelecno.cz

František

Sejkora

sekretariat@muko.cz

Ing.

Jiří

Svátek

jsvatek@kostelecno.cz

Ing.

Vlastimil

Šeda

vseda@kostelecno.cz

Bc.

Jan

Šlaj

jslaj@kostelecno.cz

Václav

Uhlíř

vuhlir@kostelecno.cz

Věra

Žižková

vzizkova@kostelecno.cz

Mgr.

Ing. Luboš Mottl

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA

-

František Sejkora

Zastupitelstvo vždy zřizuje výbor ﬁnanční a kontrolní dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Předsedou výboru
je vždy člen zastupitelstva, počet členů je vždy lichý. Výbor plní úkoly,
kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti se odpovídá výbor zastupitelstvu města. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.

-

Finanční výbor

Informační systémy MÚ,
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. - člen DR,
Člen Komise sociální a zdravotní,
Člen Komise pro prevenci kriminality.

Spolupráce se seniory,
Předseda Komise pro hospodaření s byty.

Ing. Tomáš Langr
-
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Dopravní infrastruktura města,
Spolupráce s podnikateli,
Předseda Komise pro dopravu,
Spolupráce s gestory pro MLK a TS.

Předseda: Václav Uhlíř
Členové: Josef Dušek, Ing. Vlastimil Šeda
Kontrolní výbor
Předseda: Mgr. Věra Žižková
Členové: Mgr. Břetislav Fiala, Petra Zakouřilová

Komise prevence kriminality

KOMISE MĚSTA
Komise zřizuje rada města jako své iniciativní a poradní orgány. Komise
předkládají svá stanoviska a náměty radě města, které jsou odpovědné
ze své činnosti.

Předseda: Petr Černohorský
Členové: Ing. Luboš Mottl, Mgr. Martina Rašková, Bc. Milan Furda,
Bc. Tomáš Hodný, Běla Kovaříčková, Lenka Faltysová, Josef Vyčichlo.

Komise zdravotní a sociální

Komise pro tělovýchovu a sport

Předseda: Eva Hejhalová
Členové: Ing. Luboš Mottl, Zdena Golitková, Blanka Marešová,
Kateřina Mergancová.

Předseda: Bc. Jan Šlaj
Členové: PaedDr. František Dosedla, Luboš Faltys, Jiří Kotásek,
Petr Martinec, Mgr. Jiří Němec.

Komise pro rozvoj města a regionu

Komise dopravní

Předseda: Ing. Jaroslava Blažková
Členové: Renata Horáková, Pavel Hubálek, Ing. Martin Jireš,
Michala Kiezlerová, Dis, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Karel Libotovský,
Tomáš Špaček, Ing. Jiří Němec.

Předseda: Ing. Tomáš Langr
Členové: Ing. Luboš Lerch, Petr Černohorský, Bc. Tomáš Hodný,
Zdeněk Fajfr, Jiří Myšák, Josef Horák.

Komise kultury

Předseda: František Sejkora
Členové: Ing. Josef Barvínek, Ing. Pavlína Tamášová, Bc. Eva Marková,
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.

Předseda: Václav Klecandr
Členové: David Černý, Bc. Tomáš Kavalek, Ing. Luboš Lerch, Šárka Slezáková,
Mgr. Martina Vítková, Ing. Kamil Zdrálek.
Komise životního prostředí a zemědělství
Předseda: Zuzana Kschwendová
Členové: Ing. Vladimír Martínek, Jiří Karlíček, Jan Židlický, Josef Hejhal,
Marian Šípoš.

Komise pro hospodaření s byty

Komise pro výstavbu
Předseda: Jiří Karlíček
Členové: Ing. Václav Kocourek, Ing. Pavel Hurych, Josef Morávek,
František Krch, Rudolf Kameník, Ing. Josef Čermák,
Oldřich Luňáček.

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 15. 12. 2010 č. 3/3/2010
RM revokuje
 usnesení č. RM 3/109/2010 ze dne 10.02.2010,
bod 1f, kterým bylo schváleno podání žádosti do OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
Řízení lidských zdrojů v samosprávě








RM schvaluje
odstoupení od realizace projektu Optimalizace řízení lidských zdrojů na Městském
úřadě Kostelec nad Orlicí financovaného z
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Řízení lidských zdrojů v samosprávě s předpokládaným datem realizace projektu od 1.1.2011
dodatek č.1 SOD 10I0074 – 10D028 na akci
„Výměna teplovodu za bezkanálové vedení
u kotelny Solnická.“
smlouvu o dílo na zajištění úklidu nebytových
prostor v budově Městského úřadu v Kostelci
nad Orlicí, Dukelských hrdinů čp. 985 s ﬁrmou Láry Fáry o.p.s., Náchod, o.p.s.
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., uzavření dodatku číslo 1 k podnájemní smlouvě
o podnájmu nebytových prostor, kde se
prodlužuje doba podnájmu do 31.12.2011

RM souhlasí
 s vyvěšením záměru obce na pronájem 91
zemědělských pozemků o celkové výměře
25,9464 ha, vše v k. ú. Kostelec nad Orlicí

 s převedením části nájemného obdrženého
na základě nájemní smlouvy se společností
T-Mobile
 s odstraněním elektrické rotační sirény, která
je součástí Varovného a informačního systému obyvatelstva města Kostelec nad Orlicí,
ze střechy budovy čp. 40 v Kostelecké Lhotě
 s prodloužením nájemních smluv občanům
v DPS do 31.12.2011 a to v ul. Frošova čp.
1414
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání kulturní akce v Hotelu U Splavu v
Kostelci nad Orlicí v požadovaném předkládaném rozsahu
 s konáním akce Kostelecká pouť v termínu
od 15. do 17. dubna 2011 s tím, že pořadatelem akce bude SK Kostelec Tigers
 s poskytnutím mimořádného finančního
příspěvku na provoz a údržbu autobusu FC
Kostelec nad Orlicí ve výši 9.700 Kč

RM bere na vědomí
 souhrnnou informaci týkající se stávajícího
provozu víceúčelového sportoviště za Sokolovnou v Kostelci n. Orl.

Ze dne 28. 12. 2010 č. 4/4/2010
RM schvaluje
 dofinancování novoročního ohňostroje do
částky 30 tis. Kč
RM ukládá
 tajemníkovi MÚ Ing. Janu Volnému zajistit
snížení mzdových prostředků MÚ na rok
2011 oproti navrhovanému rozpočtu o 14 %
a do odvolání bez souhlasu RM nevypisovat
žádná výběrová řízení, nepřijímat nové zaměstnance ani nevyplácet odměny.

RM jmenuje
 p. Františka Sejkoru předsedou a Ing. Josefa
Barvínka, Ing. Pavlínu Tamášovou, Bc. Evu
Markovou, Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc. členy komise pro hospodaření s byty
 p. Jiřího Karlíčka předsedou a Ing. Václava
Kocourka, Ing. Pavla Hurycha, Josefa Morávka, Františka Krcha, Rudolfa Kameníka, Ing.
Josefa Čermáka, Oldřicha Luňáčka členy komise pro výstavbu

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

v pondělí 07.02.2011
od 18:00 hodin

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

parapety
dveøe a zárubnì
tìsnìní oken
sítì proti hmyzu

http: www.zaluzie-mares.cz
e-mail: mares@zaluzie-mares.cz
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I nf or ma c e o m í st n í m p op lat k u
za ko m u n á l n í od p ad
Správce místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upozorňuje občany, že místní poplatek za odpady na rok 2011 je splatný od 1. března do
31. května 2011. Všem občanům bude na počátku března zaslána informace
o výši poplatku spolu s dalšími údaji o způsobu úhrady. Pokud by se stalo, že
některý z občanů výzvu k úhradě poplatku neobdrží, žádáme jej, aby se spojil
se správcem místního poplatku.
Dále upozorňujeme, že místní poplatek za odpady je povinna zaplatit každá
osoba, která má v Kostelci nad Orlicí nebo jeho částech (Kostelecká Lhota,
Koryta, Kozodry) trvalé bydliště, a to i v případě, že se v Kostelci nezdržuje.
Výjimkou jsou osoby, které jsou osvobozeny Obecně závaznou vyhláškou např. osoby dlouhodobě umístěné v zařízeních sociálních služeb, léčebnách
a nápravných zařízeních. Vznik a zánik nároku na osvobození je možno doložit
např. písemným potvrzením nebo rozhodnutím o umístění v zařízení.
Sazby poplatku:
1.
2.
3.
4.
5.

základní sazba
snížená sazba – děti do 10 let*
snížená sazba – občané od 75. roku věku*
snížená sazba – občané, kteří jsou
držitelem průkazu ZTP/P**
chataři

500 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
500 Kč

* Rozhodující pro přiznání snížené sazby je splnění podmínek k 1.1.2011.
** Průkaz je nutné předložit při úhradě poplatku.
Vzhledem ke změně zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích od
1.1.2011 již nemůže správce poplatku z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
To znamená, že žádosti o jakékoliv úlevy (např. držitelé průkazek ZTP) již v letošním roce nejsou možné.
Způsob úhrady:
1.

Složenka *

Č.účtu : 19-2820571/0100

2.

Převodní příkaz *

Č.účtu: 19-2820571/0100

3.

Pokladna správce poplatku
(Palackého nám. 38, 4.
výtahová stanice, dveře č. A 401)

Pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod.
12:30 – 16:00 hod.

4.

Hlavní pokladna
(Dukelských hrdinů 985,
v přízemí budovy,
přímo proti vchodu)

Úterý, čtvrtek

8:00 – 11:30 hod.

* V případě bezhotovostní platby je nutné uvést přidělený variabilní symbol, který
je uveden na složence. Po zaplacení poplatku bude známka na označení popelnice doručena plátci poplatku poštou. Občané žijící v činžovních domech známky na označení popelnice neobdrží, neboť budou předány zástupci domu, který
označí společné popelnice.
Pokud občan nezaplatí místní poplatek za odpady na rok 2011 do 31.5.2011,
bude mu předepsáno penále ve výši 100%.
V případě potřeby dalších informací o místním poplatku za odpady se obraťte
na správce poplatku paní Javůrkovou, Ekonomický odbor, tel. 494 337 293,
e-mail: ijavurkova@muko.cz, ve 2. patře staré budovy Městského úřadu, 4. výtahová stanice.
Jedná-li se o samotný svoz odpadu a problémy s tím spojené, např. nevyvezené
popelnice, obraťte se přímo na paní Černohorskou, Odbor rozvoje a investic,
tel. 494 337 286, e-mail: mcernohorska@muko.cz.

P opl a t e k z e p sů p r o r ok 2011
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota,
Kozodry, Koryta). Sazby poplatku zůstávají na stejné výši jako
v roce 2010 dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009.
Splatnost poplatku je od 1.3.2011 do 31.5.2011.
Složenku a bližší informace Vám podá pí Jana Kameníková, tel. 494 337 281,
e-mail: jkamenikova@muko.cz, v hlavní pokladně (Dukelských hrdinů 985,
v přízemí budovy, přímo proti vchodu).
Pokladní hodiny
pondělí, středa
úterý, čtvrtek

Upozorňujeme tímto majitele restaurací, klubů i organizátory kulturních,
sportovních a společenských akcí v Kostelci nad Orlicí, že Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí se dne 13.12.2010 usneslo na zrušení poplatku ze vstupného na kulturní, prodejní a sportovní akce s účinností od 01.01.2011.
Šárka Slezáková
Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Pře stupky na úse ku
ce sto vních do kladů
1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při
překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez
platného cestovního dokladu,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn
záznamy,
g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní
doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst.
3, nebo
k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými
údaji.
2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč
a za přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.
3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1
písm. a) až j) v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan
v České republice k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek úřad obce
s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého
pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna.
4) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1
písm. k) je v prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů.
5) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) a d) může projednat v příkazním řízení policie provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3.
1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní
orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby21b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto
zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil. Příjem
z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který
pokutu uložil.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, správní odbor

8 - 11.30 hodin
8 - 11.30 hodin

12.30 – 16 hodin

DOPORUČUJEME OBČANŮM, ABY VYUŽILI PŘEDEVŠÍM MOŽNOSTI
BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ.
Jana Kameníková, Ekonomický odbor
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Mě sto zrušilo po platky ze vstu pného

PRODÁME BYT 2+1 S LODŽIÍ V KOSTELCI.
OSOBNÍ VLASTNICTVÍ, 54 M 2 , PŘÍZEMÍ. CENA 750.000,- KČ.
Tel.: 777 154 474, www.realitydivisek.cz

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 úno r - bř e ze n 2 0 1 1
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum
služby
05. 02.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

06. 02.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

12. 02.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

13. 02.

MUDr. Podolská Jana

Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

19. 02.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

20. 02.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

26. 02.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

27. 02.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

05. 03.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

O lovo v p i t n é v odě
Pomoc při řešení problému se zvýšeným obsahem olova v pitné vodě
způsobeným olověnými domovními rozvody.
Ve shodě s požadavkem Směrnice Rady Evropy upravující jakost vody určené
pro lidskou spotřebu byla vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb. snížena maximální přípustná koncentrace olova v pitné vodě z původní hodnoty 50 μg/l na
hodnou 10 μg/l. Důvodem zpřísnění je ochrana veřejného zdraví, především
zdraví dětí.
Majitelé bytových domů mohou získat z prostředků dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj (informace na http://www.mmr.cz/getdoc/cfcd240d-b440-4e99-8620-adca7f7ed197/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo) významný příspěvek na výměnu závadných domovních
rozvodů (zdrojem olova v pitné vodě nejsou jen olověné přípojky a domovní rozvody, ale i některé starší typy PVC potrubí a drobné prvky
z mosazi nebo červeného bronzu).
Program pro rok 2011 byl vyhlášen 30. 11. 2010, lhůta pro doručení žádosti
začala běžet 20. 12. 2010 a skončí 28. 2. 2011.
Podmínkou pro přiznání subvence zmíněného dotačního programu jsou výsledky monitoringu.
Bližší informace k jeho provedení se dozvíte na www.zuhk.cz

Z m ěn y v n e m o c en s k ém p oj i š tě n í
Upozornění pro osoby samostatně výdělečně činné na změny v nemocenském pojištění od 1.1.2011 !!!
Účast na nemocenském pojištění zůstává u OSVČ nadále dobrovolná. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího
měsíce. Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
S účinností od 1. 1. 2011 se mění sazba pojistného na nemocenské pojištění
OSVČ z původních 1,4 % na 2,3 %. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ
zůstává nezměněn. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění je
v roce 2010 částka 56 Kč. Od měsíce ledna 2011 je stanovena minimální platba
ve výši 92 Kč. Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. 2. 2011, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011,
alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na nemocenském pojištění ke 31.
12. 2010.
OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude posouzena od 1. 1. 2011 vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. A to i přesto, že mohou trvat důvody pro výkon vedlejší
činnosti. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového
základu za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2011 činí minimální záloha na
pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti 1 807 Kč.
Maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění stanoveného pro rok 2011, tj. částka
148 440 Kč. Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění činí tedy
3 415 Kč (2,3 % z 148 440). Jestliže OSVČ uhradí platbu ve vyšší výši, k částce
přesahující 3 415 Kč se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží. Toto omezení platí i pro měsíční
základy roku 2010, jestliže PN nebo PPM vznikla po 1. 1. 2011. Z pojistného na
nemocenské pojištění uhrazeného v roce 2010 se jako měsíční základ započte
maximálně 148 440 Kč – což odpovídá platbě 2 079 Kč (1,4 % z 148 440 Kč).

Od 1. 1. 2011 bude provázanost mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. V praxi to znamená, že měsíční základ určený
platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční
vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské
pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která neodpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění, se stává
přeplatkem.
Nově je také stanoven roční vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, jestliže si v kalendářním roce alespoň v jednom kalendářním měsíci „navýšila měsíční základ pro
pojistné na nemocenské pojištění“. Navýšení je možné jen za předpokladu,
že se současně v tomto měsíci navýší i měsíční vyměřovací základ pro zálohu
na důchodové pojištění oproti minimálnímu, který vyplývá z výše daňového
základu dosaženého v předcházejícím kalendářním roce nebo ve výši stanoveného minima (dle § 14 odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Pokud OSVČ splní tuto podmínku, její roční vyměřovací základ pro
pojistné na důchodové pojištění nemůže být nižší, než součet všech měsíčních vyměřovacích základů, ze kterých byla nebo měla být uhrazena záloha na
pojistné na důchodové pojištění. OSVČ tedy nebude při podání přehledu stanoven přeplatek bez ohledu na výši daňového základu. Zaokrouhlení zálohy
až do výše stokoruny směrem nahoru se za navýšení měsíčního vyměřovacího
základu nepovažuje.
Kontakt na oddělení OSVČ OSSZ Rychnov nad Kněžnou
tel. 494/507 326 - 331
Vedoucí oddělení – Monika Štěpánková tel. 494/507 331
e-mail: monika.stepankova@cssz.cz

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Wo rksho p divadla Archa
Stereotyp života žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v Pobytovém středisku občas přeruší určité události,
které vnesou krátkou změnu do jejich dnů naplněných
čekáním.
Jednou z těchto akcí je bezesporu workshop divadla Archa. Na ten se vždy
těší děti i dospělí. Nejinak tomu bylo i na konci listopadu, kdy členové
souboru přijeli s novým programem. Na dva dny se volnočasové prostory
v PoS proměnily v dílny – výtvarnou a hudební. Za účasti žáků ZŠ Gutha
Jarkovského se všichni s nadšením pustili do přípravy kulis, kostýmů a rekvizit pro plánované divadelní vystoupení. V hudební dílně se nacvičoval
rytmický doprovod k písním a taneční kreace.
Téma porozumění mezi lidmi, schopnost vzájemné komunikace v multikulturní společnosti a možné způsoby komunikace byly tématem tohoto
workshopu. Příběh „O kočičce, která mňoukala čínsky“ se děti dozvěděly
z krátké ukázky herců divadla Archa. Netrvalo to dlouho a čínská kočička
měla spoustu kamarádek a kamarádů, kterým se pokoušela porozumět.
Vhodně směřovaná kreativita dětí a jejich přirozená spontánnost strhla
všechny účastníky k radostnému dovádění a předvádění. Fotografická
projekce, kterou měly děti možnost komentovat a vkládat postavičkám
do“ bublin“ své výroky, završila dvoudenní workshop. Teď nezbývá, než se
těšit na další akce, které budou následovat.
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

S ta ti s t i k a č i n n ost i Měst s k é p olicie
za mě s í c p r o si n ec 2010
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

140
57
83
6
16
2
8
51
47
26
21
1
0
1

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

4.1.2011
Požár průmyslového objektu - Doudleby nad Orlicí
Jednotka povolána k požáru v prvním patře bývalého průmyslového objektu.
Na likvidaci požáru nasazeny dva C proudy a přetlaková ventilace.Hasiči na
místě zasahovali v dýchací technice.Příčina vzniku požáru a výše škody v šetření ZPP a PČR.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

RTIC

P ovi n n o s t o z načen í b u d ov
č ís l e m p o p i s n ý m

Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
www.rtic.kostelecno.cz

Veškeré složky Integrovaného záchranného systému (IZS) počínaje záchranáři, hasiči až po policisty se často při svých výjezdech potýkají s absencí či
špatným umístněním čísla popisného na nemovitosti. Všechny tyto jednotky
potřebují číslo popisné zaregistrovat co nejdříve a nikoliv pátrat na místě odkud byla událost oznámena. Při hledání místa zásahu zvláště lékaři ztrácejí
drahocenný čas.
Upozornění: ten, kdo neoznačí budovu číslem popisným, se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku, §47b, odstavec 1., písmeno c) z. č. 200/1990
Sb., za což může obec uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA: ŘÍJEN  KVĚTEN po – pá 8:00 -16:00
so, ne
zavřeno

D op r a v n í n e h o d a
Spolupráce jednotek
IZS při dopravní nehodě. Na místě spolupráce Městské policie
Kostelec nad Orlicí
s Hasičským sborem
Kostelec nad Orlicí,
Policií a ZZS HK. Po
dobu zajištění vozidla
hasiči a šetření nehody policií strážníci
usměrňovali provoz.

HASIČI INFORMUJÍ

Z e záp i s n í k u veli t ele
16.12.2010 Požár bytu – Vamberk
Hasiči byli povoláni k požáru koupelny bytu ve 4. NP. bytového domu. Nasazen jeden proud D a celý prostor odvětrán.
Škoda byla vyčíslena na 100 000,- Kč., uchráněné hodnoty na 800 000,- Kč. Ke
zranění osob nedošlo. Hasiči spolupracovali s Policií ČR, Obecní policií a ZZS
KHk. Požár způsobila zapálená svíčka ponechaná bez dozoru v koupelně.
16.12.2010 Otevření bytu - Kostelec nad Orlicí
Nouzové otevření bytu, uvnitř léky a věci osobní potřeby seniora. Spolupráce
s Městskou policií.
30.12.2010

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Kostelec nad Orlicí
Jednotka vyjela odstranit následky dopravní nehody 2 osobních vozidel, bez
zranění, provedena protipožární opatření a likvidace uniklých provozních kapalin.
4.1.2011

Dopravní nehoda železniční
- střet vlaku s osobním vozidlem - Kostelec nad Orlicí
Jednotky povolány k nehodě osobního vozidla po střetu s osobním vlakem
na nechráněném železničním přejezdu. Řidič osobního vozidla převezen ZZS
KHk do nemocnice. Hasiči zajistili vozidlo proti požáru a úniku provozních kapalin. Po dohodě s PČR bylo osobní vozidlo ustaveno zpět na kola a odstraněno mimo železniční trať. Nehoda v šetření PČR a Drážní inspekce. Na místě
spolupráce s MP Kostelec nad Orlicí.
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Pře dpro de j vstupe ne k
Stále u nás můžete zakoupit lístky na koncerty, divadla, sportovní či jiné
kulturní akce v sítích Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream.
KABÁT:
Banditi di Praga Tour 2011
Předprodej na nadcházející tour
skupiny KABÁT začal!
22.3.2011
Hradec Králové
- zimní stadion
lístky zakoupíte v našem
informačním centru

Ve le trh ce sto vního ruchu
Re gio nto ur 2 0 1 1
V termínu od 13. do 16. ledna 2011 proběhl již 20. ročník tradičního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v areálu brněnského výstaviště. Destinační
společnost Orlické hory a Podorlicko zde spolu s partnery prezentovala naši
destinaci.
Veletrh Regiontour
byl umístěn do největšího pavilonu brněnského výstaviště.
Každý vystavovatel
se snažil upoutat pozornost návštěvníků
právě na svoji oblast.
Proto bylo možné se
na výstavišti setkat
s různými pohádkovými bytostmi nebo
historickými postavami. Nechyběla tolik oblíbená ochutnávka tradičních specialit, zajímavá vystoupení, živá hudba ani ukázky tradičních řemesel.
Region Orlických hor a Podorlicka mohli návštěvníci vidět hned na dvou místech. Souhrnná nabídka regionu byla umístěna v expozici Královéhradeckého
kraje, jehož hlavním tématem pro tento rok bude pevnostní turistika a vojenské památky. Zde byl region Orlických hor a Podorlicka prezentován jako celek s důrazem na propagaci objektů pevnostní turistiky.
Informace o konkrétních památkách a místech bylo potom možné získat
v menší expozici, kde destinaci prezentovala především informační centra
a partneři destinační společnosti.
A na co jsme se snažili lákat budoucí návštěvníky regionu? Zajímavostí naší
expozice byla ochutnávka produktů Podorlické sodovkárny (jablečný mošt,
pálenka), lázeňských oplatek z Ústí nad Orlicí, výborných domácích produktů
z hotelu Panorama, který zde návštěvníky ohromil svým domácím chlebem.
V expozici probíhal také prodej regionálních produktů jako je vamberecká

krajka, dřevěné hračky a keramika, o které návštěvníci projevili také velký
zájem.
Zájem o destinaci Orlické hory a Podorlicko byl velký. Snad ho podpořila i přítomnost vládců Orlických hor, Kačenky a Rampušáka společně s královskou
družinou Orlického cyklo a inline království a jeho královnou. Destinace se
zde jevila známou a oblíbenou především pro své přírodní krásy, památky,
klid a široké možnosti sportovního vyžití. Celková návštěvnost překročí dle
odhadu BVV 30 tisíc osob.

Ja m R o c k M u si c Fes t i v al
I letos se můžete těšit na oblíbený JamRock festival Žamberk, který se bude konat 9.-11. června 2011 v Areálu Pod
Rozálkou. Vstupenky můžete už nyní zakoupit v informačním centru Kostelec nad Orlicí. Do 28. února koupíte vstupenku pouze za 390,00 Kč.
„Obrovský zájem o JamRock nás těší a divákům samozřejmě
moc děkujeme!“, řekl vedoucí prodeje Ivan Bert. Zájem potvrzuje kvalitu festivalu a také lákají první zveřejněné kapely, jako jsou španělská Trashtucada,
mimochodem jedna z nejúspěšnějších kapel na posledním ročníku Rock for
People, Chinaski, hvězda posledních tří let Tomáš Klus, Eastpark, objev roku
– mladá parta, která však osloví i podstatně vyspělejší publikum Mothers Angels nebo tradiční stálice metalového světa Shatter.

NA SLOVÍČKO
SE ZASTUPITELI...

I ng . J a r o s l a v a B laž k ov á
Začínáme v abecední pořádku s paní
Ing.
Jaroslavou
BLAŽKOVOU, zastupitelkou města.
Mnozí z Vás ji znají z jejího působení na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí v letech 2001
– 2006 ve funkci tajemnice. Je stále usměvavá,
vstřícná a také věcná.

Ráda bych vám ještě položila pár otázek z vašeho soukromí, což předpokládám, že by mohlo čtenáře také zajímat.
Máte domácího mazlíčka?
Domácího mazlíčka nemám, neboť vyžaduje určitou péči a čas, který bych mu
nemohla vzhledem k zaměstnání v Hradci Králové věnovat. A mít mazlíčka jen
proto, že je to in, mi vůči tomu zvířátku nepřipadá fér.
Jak relaxujete? Jaké máte koníčky, pokud Vám na ně vůbec zůstává čas.
V poslední době ráda relaxuji s vnučkou Lucinkou. Relax mi přináší i cestování
a šplhání po kopcích, ale není mi cizí ani odreagování se při józe, u časopisu nebo
u televize. Koníčka jako takového nemám.
Využíváte některých služeb ve městě, včetně rodinných příslušníků,
a jste s jejich úrovní spokojeni?
Samozřejmě, že využíváme služeb ve městě. Ne sice ve velké míře, ale např. dost
důsledně separujeme odpad a využíváme kontejnery po městě, svoz směsného
odpadu podle mě funguje bezvadně. Jak už jsem uvedla, mám určité výhrady
k restauračním službám ve městě. Speciální služby jako je čistírna, broušení nožů
apod. řeším v Hradci. Pokud jde o obchodní síť, tak mohu říci, že nejsem náročný
spotřebitel a často se mi stává, že to, co nemohu sehnat v HK, najdu při sobotním
nákupu v Kostelci.
MN: Děkuji Vám za odpovědi. Možná tím zároveň otevíráme diskusi , třeba
zrovna k té úrovni služeb, která je často předmětem kritiky. Určitě je potřeba
o problému diskutovat a následně hledat řešení.
Přeji vám hodně elánu, energie a také pevné zdraví. Čeká vás náročné období
ve funkci zastupitele a při dojíždění do zaměstnání to určitě není ani časově
jednoduché.
MN

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

Vladimír Komárek

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Jaký úkol jste si vytkla na celé volební období a co byste ve funkci zastupitele chtěla
dosáhnout ?
Do zastupitelstva jsem kandidovala za TOP09,
takže mým prvním cílem je rozšířit a stabilizovat
členskou základnu v Kostelci a být blízko lidí, kteří mě volili. Pokud jde o mé cíle v práci zastupitele, tak ten hlavní záměr byl a je stát
se konstruktivním členem zastupitelstva, zajímat se o záležitosti města a minimalizovat případy, kdy při rozhodování nevím a z toho důvodu hlasuji proti.
Nyní přebírám komisi pro rozvoj města a regionu a zde se otevírá řada možností
pro přínos městu. Zaujala mě myšlenka podpořit vznik spolku pro „okrášlení“ Kostelce, který by navázal na aktivity obdobného spolku z počátku minulého století.
Je toho ve městě hodně, co by se dalo zlepšit (zkrášlit) a není to jen o ﬁnancích
nebo o tom, že na to máme úřad nebo technické služby. Věřím, že se ve městě
najdou lidé, kteří by se dali dohromady a dokázali užitečnými, ale i příjemnými
aktivitami rozvíjet nejen místní kulturní a společenský život, ale i zkrášlovat různá kostelecká zákoutí, která si to zaslouží. Je třeba si uvědomit, že doba, kdy za
nás a pro nás někdo něco organizoval, je dávno pryč a chceme-li, aby se nám zde
žilo lépe, je na místě pro to něco udělat. Uvítám zájem takových nadšenců na své
emailové adrese, kterou najdou na webu města.

pondělí
středa
čtvrtek

Které místo v Kostelci máte nejraději a proč?
Chtěla bych hlavně říci, že se mi v Kostelci líbí a ať jsem, kde jsem, ráda se sem
vracím.
Nejraději asi mám zámecký park, neboť je krásný v každém ročním období. Je
vidět, že o něj pečují milovníci přírody a jsem ráda, že jeho krásy můžeme sdílet
všichni.

N o qanchis inkaqchurinkuna ka nc hi s
– J sme dě ti Inků

Co se Vám ve městě nelíbí, s čím nejste spokojena … A co uděláte pro to,
aby se to napravilo.
Určitě se najde spousta věcí, které se člověku nelíbí a rád by s nimi něco udělal. Ze
všeho bych asi zmínila nespokojenost s úrovní a rozmanitostí restauračních služeb ve městě. Hostinců jako takových je zde přehršel, ale restauračních zařízení,
kam bych ráda pozvala návštěvu, bych napočítala tak 2 a to je na tak krásnou
lokalitu rozhodně málo. Ráda bych se s tím pokusila v rámci činnosti komise pro
rozvoj města a regionu něco udělat, ale vzhledem k tomu, že je to oblast spadající
téměř výhradně do podnikatelské sféry, nemohu výsledek garantovat.
Kdybyste měla vymyslet slogan, který by byl pozváním do našeho města.
Jak by zněl?
No, tak to jste mě dostala, protože na slogany ještě připravená nejsem. Nemohli
bychom o sloganech dát řeč tak za rok?
MN ...Souhlasím a moc Vám děkuji za ten nápad s okrášlovacím spolkem města. Nedávno jsme ve zpravodaji zveřejnili článek, ve kterém se o tomto spolku
píše ve spojitosti s Grundou, a tak se taky moc přimlouvám o jeho založení.

8.00 - 11.00
7.00 - 11.00
8.00 - 11.00

c

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

Výstavy
Městská knihovna vás všechny srdečně zve na vernisáž výstavy

tkaných tapiserií
výtvarného pedagoga
v úterý 8.
v 17 hodin

JIŘÍHO RŮŽIČKY

února 2011

úvodní slovo Karel Martinec
a autor tapiserií,
na klávesy zahraje Tetyana Pešková
Výstava potrvá do března 2011

Děkuji učitelům, kteří přikývnou, když na podzim přicházím jejich žáky pozvat
do knihovny na výstavy spojené s interaktivními dílnami. Děkuji za přípravu,
kterou svým žákům před návštěvou knihovny věnují. A děkuji i žákům, kteří se
k nám těší a sami své učitele o návštěvu knihovny prosí. Dodávají mi tak chuť
s nadšením a radostí tyto dílny připravovat. Ne každému bude umožněno
cestovat do tak vzdálených zemí, přes moře a oceány, jako je např. Japonsko,
Tibet, Peru – země Inků. Proto jsem ráda, že přicházející děti se do těchto zemí,
díky vystaveným fotograﬁím a exponátům, aspoň na jedno dopoledne podívají a mohou se tak stát součástí jejich obyvatel, kultury a náboženství.
Děkuji i Mgr. Tomáši Martincovi, učiteli výtvarné výchovy ZUŠ F.I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí, že na naše výstavy reaguje a přivádí své žáky, se kterými pak
společně vytváří malá díla.
Děti 1., 2., 3. a 5. tříd ZŠ Gutha-Jarkovského
v Kostelci nad Orlicí se v měsících říjnu a listopadu staly na chvíli peruánskými vysokohorskými
Indiány, žijících v Andách v nadmořské výšce
4.000 m. Aby přežily tvrdé podmínky v horách,
vytvořily si své vlastní čepice s peruánskými
vzory. Mohly by se stát hned peruánskými tkal-
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ci, jak jim šlo kreslení
od ruky. Během své
tvorby se z vypravování dozvěděly, že ne
všechny děti mohou
navštěvovat
školu,
protože ne všichni
rodiče mají ﬁnanční
prostředky na zaplacení školného. Škola
je od jejich vesnice
mnohdy
vzdálená
stovky
kilometrů
a cesta do školy jim
pěšky trvá až 3 hodiny. Děti všude na světě jsou stejné. Rády si hrají, běhají, malují, zpívají, mazlí
se. Ale peruánské děti ještě navíc rády chodí do školy. Za vše, co se během
vyučování dozvědí, svému učiteli poděkují. Jsou vděčné. Nejzajímavější pro
děti byla informace, že pastevcem lam a ovcí se stává malé dítě ve věku 4 let,
a že umí zahnat kočkovitou šelmu, jakou je černá puma.
Kdo jsou Inkové, odkud přišli a jak vznikla jejich Incká říše se dozvěděly z knihy
Mýty a legendy amerického kontinentu, kterou si mohou v knihovně kdykoliv
zapůjčit. Ve skupině vytvořily čelenku pro Boha Slunce a jeho manželku Bohyni Lunu, které společně s Matkou Zemí Peruánci dodnes uctívají. Své výtvory
si odnesly domů nebo do svých tříd.
Děti 5. třídy a tří 9. tříd
ZŠ Gutha – Jarkovského v Kostelci nad
Orlicí měli možnost
setkat se při besedě
s paní PhDr. Olgou
Vilímkovou, autorkou knihy Peru – děti
Inků a zakladatelkou
Nadace Inka a pravým
peruánským
Indiánem, kterého
paní Vilímková s sebou do Kostelce nad Orlicí přivezla. Španělsky mu kladla otázky a dětem je
překládala. Poutavě vyprávěla, protože Peru více než 10 let navštěvuje.

Ve FITCENTRU PROFIT na všesportovním stadionu.
Možnost zakoupení dárkových poukazů.
Na vaši návštěvu se těší Marcela Matějková 731 154 538.

Při celkové masáži sleva 15%.

ČAJOVÝ
Č
A J O V Ý DŮ
DŮM
Ů M Těšíme se na Váss!
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n ově n
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ad K
Kněžnou
něžnou
„U POŠ
POŠTY“
ŠT Y“ v Rychnově
U nnás
ás nakoup
nakoupíte:
píte:
ZD RAVO
ZDRAVOU
ZDRA
VO
O U VÝŽIVU
VÝŽI
VÝ
Ž IVU
U
BEZL
BE
ZL
L EP
EPKO
KOVÉ
KO
V P
VÉ
OTRA
OT
RAVI
RA
VII NY
NY
BEZLEPKOVÉ
POTRAVINY

S vět o v é V á n o c e
Cestovat jsme v knihovně nepřestali ani
v prosinci, kdy jsme
společnými silami přichystali pro děti předvánoční akci Světové
Vánoce. Děti, které si
přišly zasoutěžit, tak
mohly navštívit různé
země světa a dozvědět se jejich zvyky
a obyčeje o vánocích.
V Norsku se setkaly
se skřítkem, který doprovází Otce Vánoc
při rozdávání dárků,
v Itálii s hodnou čarodějnicí Befanou, ve Francii s Pere Noelem, v Austrálii –
zemi protinožců s Otcem Vánoc a v Rusku s Dědou Mrázem a Sněhurkou. Na
každém stanovišti děti sami tvořily. Odměnou jim na závěr byl malý dárek,
který si sami vybraly, čaj a perník a světlo na cestu domů – rozsvícená prskavka. A my doufáme, že i spousta zážitků a nových informací.
Děkujeme za spolupráci:
Kristýně Havlové, studentce Masarykovy univerzity Brno, která originálním
způsobem vyzdobila knihovnu dekorací a kulisami
Mgr. Pavle Duškové, učitelce 4. tř. ZŠ v České Třebové a jejim žákům za výzdobu
papírovými vločkami a řetězy
Mgr. Tomáši Martincovi a dětem z výtvarného oboru ZUŠ F.I. Tůmy v Kostelci
nad Orlicí za výzdobu CD vločkami
Tereze Havlové za pomoc při instalaci dekorace a kulis a za pomoc při soutěžích
Heleně Horské, ředitelce ZŠ v Česticích, za pomoc při soutěžích
dětem Kačence, Elišce, Terezce a Johance za pomoc při soutěžích
a hlavně všem rodičům, babičkám a dědečkům, kteří své děti přivedli a věnovali
jim odpoledne.
Obě akce jsou díky vedoucí knihovny Ivě Havlové hrazeny z grantu MK
Knihovna 21. století.
Simona Kňourková
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MASÁŽE  Relaxační i sportovní

/koláče,
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BYLINK
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R
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G
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KONVICE
KONV
NVICE S FILTRY BRI
BRITA
RII TA
A

P O - PÁ 8 . 3 0 - 17. 3 0

- suché plody,
čajové kolekce a koření
- chlazené výrobky
/jogurty, tofu, robi maso…/

- přírodní kosmetiku
a výrobky z ovčí vlny

S O 8 . 3 0 - 11. 0 0

HOTEL U SPLAVU
KOSTELEC NAD ORLICÍ
494 323 968

hotel.splav@wo.cz
usplavu.webnode.cz

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA:

11. - 14.2. Valentýnské speciality
25. - 27.2. Bramborákové hody

AKCE NA ÚNOR A BŘEZEN:

v sobotu a neděli sleva 20 % z celkového účtu k uchyně.

PO - PÁ

16 - 22

SO, NE

12 - 22

N ovink a: DĚ
Novink
DĚT
TS
SKÝ
KÝ KOU
KOUTEK
T EK

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

NABÍDKA PRONÁJMU

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

NOVĚ REKONSTRUOVANÉHO BYTU 3+KK

METODOU ŘASA NA ŘASU

Nabízíme pronájem nového bytu 3+KK o rozloze 123 m 2
s terasou, balkonem a plně vybavenou kuchyňskou linkou.
Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží rodinného domu
po celkové rekonstrukci v Tůmově ulici 903
v Kostelci nad Orlicí.
Kontakt: 494 321 275 do 14.30 hodin.

Kosmetické poradenství.
Líčení
na každou příležitost.
Proměny

Bohuslava Suchánková

tel.: 721 070 586

CHOVATELSKÉ POTŘEBY ESHOP
KRMIVA, KOSMETIKA

sklad: Brná 28, 517 43 Potštejn
Mobil: 775 223 962
E-mail: shop@kovaruv-dvur.cz

ROZVOZ ZBOŽÍ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
A OKOLÍ ZDARMA
IČ: 27501426 DIČ: 27501426

http://kovaruv-dvur.cz/shop
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NEUNIKLO NÁM
Z la tý o ří š e k
Takovou zprávu Vám skutečně musíme sdělit. To bylo jasné od samého začátku, kdy
jsem se od maminky ALEŠE POLÁČKA dozvěděla, že její syn patří mezi deset vítězů
Zlatého oříšku 2010.
Sluší se ale hlavně představit tohoto třináctiletého žáka Základní školy v Častolovicích,
který bydlí a trénuje v rodinném domku v nedalekých Česticích.
Kde ale začít? Se souhlasem maminky, mimochodem stále usměvavé paní
majitelky kosteleckého květinářství KVĚTINOVÝ RÁJ Jany Poláčkové, jsem si
připravila rozhovor s Alešem, jehož láskou je sportovní střelba, ve které vyniká
a titulů dosažených v soutěžích má tolik, že se to ani do dnešního článku nevejde. Je žákem Základní školy v Častolovicích a jeho vysvědčení stále přináší
radost rodičům a je zároveň dokladem, že sport na špičkové úrovni nijak nenarušuje jeho školní výsledky.
Rozhovor s Alešem vyjde v březnovém čísle a my Vám teď jen upřesníme, pokud ovšem pravidelně již 12 let nesledujete vždy na Nový rok v České televizi,
soutěž ZLATÝ OŘÍŠEK.

V ten okamžik mi došlo, že právě touto chvílí navždy končí naše naivní zvyky
chaloupku v době silného denního provozu nezamykat; zvyk jsme si převezli
našeho původního domova v Kostelci, kde se hlavní dveře nezamykaly přes
den po celá desetiletí. Předvánoční lapka, který prokázal neobyčejnou drzost
i obratnost, ba jakousi zvrhlou ohleduplnost, když vykradl jen peníze a peněženku nechal, kde byla, nás navždy poučil, že v „civilizované společnosti „ se
zamykat musí.
Zároveň mě ale popadl zvláštní nevánoční vztek: a co když se bude „pracant“
pakovat i u dalších důvěřivých spoluobčanů? Zavolala jsem policii. Ve čtvrt
hodině přijeli dva kostelečtí policisté, potvrdili, že zamykat ve dne se musí, ale
že se krade i v zamčených bytech, v nichž pokojně spí celá rodina a že se krade
snad všechno, co je zpeněžitelné, nejde-li o peníze samotné.
K našemu nesmírnému údivu se policisté objevili u nás 4. ledna t.r. zas. Dokonce převezli k podpisu protokol, abychom nemuseli za nimi, a oznámili nám, že
zloděj byl dopaden, ke krádeži se přiznal a na svědomí měl toho víc. Ostatně
den nato ho vyšetřovatelé provázeli kvůli rekonstrukci po celé „jeho“ trase.
Kéž by se dařilo vždycky tak rychle objasnit případy. Jsme policistům z Obvodního oddělení Policie ČR v Kostelci nad Orlici i nadřízenému, který v Rychnově
přebíral mé hlášení, velmi vděčni.
Horší ovšem je, co bude dál. Dotyčný zloděj půjde za mříže. Ne poprvé. Není
už nejmladší, viděli jsme ho, má tedy asi rodinu. To pro ni v předvánočním
čase kradl. Ale co těm dětem dává do vínku? Zlodějnu, kterou od něj hbitě
odkoukají. Pracoval někde? A hledal poctivou práci, tedy i takovou, kde uvidí
sotva stovku za hodinu? Co bude, až se z vězení vrátí onen otec? Začarovaný
kruh. A po Čechách se krade, jak snad nikdy… co dělat?
P.S. Pod protokolem k podpisu jsme si přečetli jména pprap. Jakub Doležal
a prap. Milan Bezdíček.
S díky i přáním zdaru poctivé práci manželé Albrechtovi, Častolovice

F rantiše k Do le žal – malířů v náv rat

Soutěž, organizovaná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také Ministerstva kultury , vznikla před 12 lety z podnětu dr. Dagmar
Kotmelové. Ta dlouhá léta vytvářela pořady pro děti v České televizi (Magion,
Studio kamarád, Vega) a bylo jí líto, že děti se nemohou zúčastnit talentových
soutěží jaké mají dospělí.
Soutěž je orientovaná na nadané a šikovné děti od 6 do 14 let. Vítězem se
může stát každý chlapec nebo děvče, kteří v daném roce vytvoří, nebo učiní
něco mimořádného v jakémkoliv oboru www.zlaty-orisek.cz
Soutěž záměrně nemá kategorie, staví tak vedle sebe úspěšné děti z nejrůznějších oborů a není podmínkou, aby ve škole měly samé jedničky.
Letos bylo přihlášeno l86 dětí, z nich bylo nominováno odbornou porotou 30
kandidátů z celé republiky a výběrová komise určila 10 vítězů. ZLATÝ OŘÍŠEK,
mezi desítkou dětí z celé republiky, získal i ALEŠ POLÁČEK z Čestic a 1. ledna
2011, v pravé poledne, jste slavnostní vyhlášení mohli sledovat na programu
České televize. Tleskáme umístění Aleše, blahopřejeme a těšíme se na slíbený
rozhovor v březnovém čísle zpravodaje.
MN

T ř í kr á l o v á s b í r k a 2011
Také letošní druhou lednovou sobotu jste mohli v ulicích
našeho města potkat tříkrálové koledníky. Výtěžek jejich
snažení činil 13 730,- Kč.
Peníze poputují tak jako každý rok především na potřeby
Farní charity v Rychnově n. Kn., konkrétně na rekonstrukci
koupelny a zakoupení zvedáku a provoz stacionáře sv. Františka, který se stará
nejen o mentálně postižené děti, ale také o seniory.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo přispěli na dobrou věc,
a také všem ochotným spoluorganizátorům a koledníkům.
Za organizátory Eva Hájková

P oděk o v á n í k o s t elec k ý m p oli c i s tů m,
a le i Z ač a r o v an ý k r u h
V podvečer Štědrého dne nám v naší poklidné častolovské chaloupce stala
nebývalá věc: v odpoledních hodinách si šel manžel zkontrolovat peněženku
do bundy na věšáku v předsíni, aby posoudil, zda by měl na svátky vybrat
ještě nějaké peníze, neboť máme kartu a větší obnosy doma nemíváme, a nevěřil svým očím. Ještě po poledni, když jsme se vrátili z nákupu, tam byly dvě
dvoustovky a asi sedmdesát korun v mincích, teď, ať hledal, jak chtěl, na něj
oddaně vykoukly jen doklady.
Ještě že tak, blesklo mi hlavou, když se se mnou o zážitek podělil.
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Dílo Františka Doležala (1910-1989),
rodáka z Kostelce
nad Orlicí, se vrací
do Holic – v květnu
1944 tu měl svou
první samostatnou
výstavu v Kulturním
středisku spolupracovníků Továren na
obuv Hendrych (na
náměstí v hotelu
U krále Jiřího). Výstavu organizovali
a instalovali Berta Cach a Karel Dudych, plakát a katalog graﬁcky upravil Stanislav Odvárko. Perokresba v katalogu, portrét FD, byla dílem Miroslava Štěpánka, text napsal a výstavu zahájil Míla Kolář. Doležal tehdy vystavil 37 děl
– olejů, akvarelů, monotypů a kreseb, dnes už většinou nezvěstných.
V té době měl už za sebou deset let života v Praze, v blízkosti Divadla E.F. Buriana, se kterým spolupracoval. Doležal debutoval jako básník, napsal několik
divadelních her, byl to malíř a graﬁk, výtvarný kritik a publicista. Jeho surrealistická plátna ze 30. let se nezachovala, stejně tak jako většina obrazů a kreseb
ze 40. let. V 50. letech se věnoval krajinomalbě, motivy hledal na Kostelecku,
Rychnovsku a v Českém středohoří. Od 60. let se zabýval dílem a životem Karla
Hynka Máchy. Namaloval dva rozsáhlé máchovské cykly, ke kterým později
připojil několik obrazových cyklů, které jsou řazeny k tradici českého imaginativního malířství (Deník Marie, Poselství naděje, Reminiscence na České středohoří, Pocty, Signály času).
V Holicích žili Doležalovi příbuzní, on sám tu nastoupil v roce 1929 do prvního
zaměstnání (Zemské ﬁnanční ředitelství) a získal i domovské právo (do 28. 3.
1934). Mezi jeho přátele patřil zdejší rodák herec a malíř Mirko Eliáš, se kterým
se seznámil v Praze po návratu z vojny v restauraci „U medvídků“. Hledal tehdy
s přáteli ateliér a Mirko Eliáš právě jeden opouštěl v Karlíně. Přátelství trvalo
až do Eliášovy předčasné smrti, Doležal jezdil za ním v době nemoci do Vyso-

kého Chvojna. Eliáš v květnu 1938 zemřel, studentský spolek v Holicích vydal
v květnu 1939 Almanach památce Mirko Eliáše. Doležal do něj napsal úvodní
stať. A v roce 1989, ku příležitosti Eliášových nedožitých 90. narozenin, napsal
Doležal obsáhlou vzpomínku „Malíř s herec se znamením prokletí“ – vydání se
už nedožil, vyšla až 1. srpna 1989 v severočeském Průboji.
Doležal si velmi vážil také holického rodáka, cestovatele Emila Holuba. A v Holicích měl také za války přítelkyni, se kterou vedl korespondenci o umělecké
tvorbě a které vyšly v roce 2009 v nakladatelství Cherm pod názvem „Malířovy
dopisy“, spolu s dopisy dalšímu východočeskému příteli – malíři Jaroslavu Mařanovi z Českého Meziříčí.
Výstava představí Doležalovu tvorbu 70.-80. let (především barevné kvaše
a práce na papíře) a připomene také sté výročí malířova narození.
Více informací najdete na stránkách http://fdolezal.unas.cz
Jarmila Štogrová-Doležalová

B řiš n í t a n c e

v sudý týden
v lichý týden.

Z

ZAJISTÍME:

- VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
- VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB
- CELKOVOU SPRÁVU

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

VÝROBA NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ Z NEREZU

Dne 1. února 2011 od 18.30 hod. do 19.30 hod bude
zahajovací hodina, na které si ženy a dívky mohou vyzkoušet africké a břišní tance.
Následně každé úterý bude probíhat:
AFRICKÝCH TANCŮ

SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

KOVO D Í L N A JA N SA

ZAHÁJENÍ PRVNÍ LEKCE DNE 1. ÚNORA 2011
v 18.30 hod. - 19.30 hod
v gymnastickém sále v Zemědělské škole
v Kostelci nad Orlicí

KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ

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

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

Tanec není omezen věkem, postavou ani talentem. První hodina je zdarma.

tel.: 603 153 226

Kontakt na lektorku:
Z. Máslová 777 306236, www.statekpodkrivinou.estranky.cz
AFRICKÝ TANEC S AFROZITOU – je vhodný na uvolnění, proti stresu, svou
dynamičností a nespoutaností pomáhá při nalezení své vnitřní prapůvodní
divošky.
Hledáme také bubeníky, kteří by se chtěli zapojit a k tanci bubnovat. Vhodné
pro začínající bubeníky.

Salon MONA LADY

Břišní tanec je pro Vás příležitostí jak v sobě objevovat krásnou ženu, která
tančí dle svých pocitů, je přirozená a plná fantazie.

Palackého náměstí 19

Na oblečení je vhodné: sukně (ke kolenům a delší) nebo volné lehké kalhoty
a nějaké tričko, topík. Vlastní penízkové šátky vítány, bubínky, chřestidla, stejně tak náhrdelníky, korálky, náušnice - fantazii se meze nekladou)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

NOVĚ OTEVŘENÝ SALON KRÁSY
nabízí
… masáže... modeláž nehtů...

AKCE restaurace Podhorní mlýn

těšíme se na Vaši návštěvu

Jitka Strouhalová
tel.: 732 930 556

Monika Kašparová
tel.: 605 948 275

v měsíci únoru 2011

1.2. - 7.2. ........ RESTAURACE UZAVŘENA (sanitární týden, malování)
10.2. - 12.2. ........ PEČENÁ KOLENA
17.2. - 19.2. ........ STAROČESKÉ SPECIALITY
NOVINKA:
24.2. - 26.2. ........ BRAMBORÁKY
každou sobotu
otevřeno: ÚT - PÁ

SO

17.00 - 22.00
12.00 - 22.00

Informace na tel.: 604 975 634
www.podhornimlyn.cz

OBĚDOVÉ MENU
od 8. 2. 2011

VYLEPŠENÝ
JÍDELNÍ LÍSTEK

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, POHLEDY, OBÁLKY,
BANKOVKY, TUZEXOVÉ BONY, LOSY, AKCIE, CELÉ SBÍRKY VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ - POZŮSTALOST PO SBĚRATELI.
PLATÍM V HOTOVOSTI NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92

PRODÁM GARÁŽ NA SKÁLE IHNED VOLNÁ.
TEL. 604 385 418.

CHOVATEL PSŮ KOUPÍ DŮM (ZU) NA ODLEHLÉM MÍSTĚ.
CENU RESPEKTUJI! TEL.: 602 308 774
SHÁNÍM KE KOUPI BYT 2+1 NEBO 3+1
V KOSTELCI NAD ORLICÍ. NA STAVU NEZÁLEŽÍ.
TEL.: 777 114 004
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SPOLEČENKA
Živo tní jubile um
J iřího Rů ži čky

JUBILEA V ÚNORU 2011
70 let oslaví
75 let oslaví

Jiří Hynek
Jiřina Hlavsová
Oldřich Plašil
Václav Jarkovský
Marie Svatošová

80 let oslaví
85 let oslaví
92 let oslaví
96 let oslaví

Josef Hylmar
Jiří Hloušek
Jiřina Kuncová
Marie Vašková

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

SŇATEK UZAVŘELI
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Veronika Kašparová - Abdulaziz Mohammed Ali

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Karel Kubec
Jaroslava Vachelová
Anna Nátová
Vladimír Sládek

* 1947
* 1925
* 1944
* 1927

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

N a r o z e n i n y a k . m alíř e
R u d o l f a Če r n é h o
Oslavenec, ak. malíř Rudolf Černý se narodil
30.1.1922 v Kostelci nad Orlicí na Skále.
V r. 1937 nastupuje do učení k malíři pokojů Františku Gutlebenovi v Kostelci nad Orlicí. U ﬁrmy pracuje i po vyučení. V roce 1942 totálně nasazen na
práce v Německu. Z Berlína je určen do Soissenu
a Nargivalu v obsazené Francii. Zážitky z totálního
nasazení popisuje v publikaci „ Nasazeného vzpomínky na dvě války „.
Po válce se vrací domů
a pracuje u ﬁrmy, kde se
vyučil. V roce 1950-51
absolvuje roční přípravku na vysokou školu
a po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek
na Akademii výtvarných umění v Praze je
přijat do všeobecné
školy k prof. Jánu Želibskému,
následuje
přestup k prof. Karlu
Minářovi. Tvůrčí zaujetí
krajinou jej přivádí do
krajinářské speciálky
prof. Otakara Nejedlého. Absolvuje u něho
v roce 1956 a zůstává
ještě tzv. čestný ročník.
V roce 1958 vystavuje
své obrazy společně
se sochařem Zdeňkem
Kolářským v kosteleckém zámku. V letech 1965 až 1977 je ředitelem Orlické galerie výtvarného
umění v Rychnově nad Kněžnou, umístěné v rychnovském zámku. Vytváří
sbírkový fond pro stálou expozici „ Malíři Orlicka“. Rozvíjí publikační činnost
spojenou s organizací výstav předních umělců a skupin. V roce 1968 zakoupil v Kostelci nad Orlicí bývalé lázně „Žofín“ a započal s rekonstrukcí tohoto
domu včetně galerie. V roce 1978 předal Orlickou galerii v Rychnově nad
Kněžnou v největším rozkvětu, odměnou je mu instalace jeho první souborné výstavy v téže galerii v roce 1984 s katalogem a úvodním textem A.
Masarykové. V roce 2002 je mu k 80. výročí narození udělena pamětní medaile města Kostelec nad Orlicí, spojená s jeho výstavou v Městské knihovně
v Kostelci nad Orlicí. Jeho práce jsou ve veřejných i soukromých sbírkách.
Přeji Rudolfu Černému za všechny jeho přátele i jménem svým vše dobré
a děkuji za krásné přátelství.
Karel Martinec
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Městská knihovna připravuje výstavu tkaných tapiserií Jiřího Růžičky, výtvarného pedagoga , nar. 20. 1.
1926 v Praze.
Po devítiletém působení na základních a středních
školách (v Králíkách, v Týništi nad Orlicí a v Kostelci
nad Orlicí) působil třicet let na Pedagogické fakultě
v Hradci Králové , kde připravoval budoucí učitele pro
základní a střední školy. Již během vlastního
studia na Pedagogické fakultě University
Karlovy v Praze se věnoval kaligraﬁi, užité
graﬁce, knižní a propagační i kresbě pro noviny. V těchto oborech
se uplatňoval později,
pro Kostelec nad Orlicí
navrhl prapor i novou
podobu
městského
znaku, vytvořil diplomy a čestná uznání pro
město i společenské
organizace. Ve vlastní
výtvarné činnosti se
specializoval na práci v textilem – malbu
i batiku – a od konce
60 let tvorbě tapiserií. V intencích aktivní
tapiserie, kdy návrh
a realizace je dílem
jednoho výtvarníka, si
nejprve ověřoval výrazové i technologické
Větvení - tapiserie
možnosti různých vazebných technik. V pozdějších pracích hraje významnou úlohu barva materiálu. Inspirací jeho práce je jednak příroda (vegetace, krajina) a také kontrasty
a rytmy geometrických tvarů a linií různé síly.
Výstava bude zahájena v úterý 8. února 2011 v 17 hodin. Potrvá do konce
března.
Občany našeho města na tuto výstavu srdečně zvu a p. Růžičkovi přeji vše
dobré , hodně zdraví a pohodu do dalších let.
Karel Martinec

Dne 4. února uplyne 1 rok, kdy od nás
navždy odešla naše maminka
paní

Jiřina

Žampachová
Stále vzpomínají
synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije – neumírá…

Dne 7. února uplyne smutný rok,
kdy nás navždy opustil

Oldřich Myšák

pan
z Kostelce nad Orlicí.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina

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.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
KOSTELCE NAD ORLICÍ

Jos e f V r á t i l
člověk, učitel, hudebník, sbormistr,
poradce, metodik
Narodil se 1. února 1911 v Kostelci nad Orlicí do
velmi početné rodiny. Otec Antonín byl zaměstnán jako dělník v Seykorově továrně na kůže
a vzhledem k velmi rozvětvené rodině si přivydělával hraním v tovární kapele. Později se stal
i kapelníkem továrního orchestru.
Muzikantské prostředí mělo vliv i na syna Josefa.
Jako malý chlapec velmi brzy zvládl hru na housle a harmoniku a odtud byl už malý krůček ke hře na klavír. Ve svých deseti
letech již sám učil hrát na hudební nástroje i svoje kamarády. Tíživá ﬁnanční
situace donutila i Josefa přispívat do rodinného rozpočtu, a tak pomáhal
živit početnou rodinu. Stal se, stejně jako jeho otec, členem tovární kapely.
Školní docházku začal na obecní škole v Kostelci v roce 1917 a již v roce 1921
se stal studentem místní reálky. Nejdříve se chtěl stát učitelem, ale studium
bylo přerušeno nenadálými událostmi. V roce 1928 náhle zemřela Josefova
matka, o rok později i otec. Osmnáctiletý Josef se musel starat o své dvě
mladší sestry. Začal pracovat jako výpomocný učitel v Potštejně a ﬁnančně
si vypomáhal také různým příležitostným hraním.
Vysněná učitelská dráha byla posunuta do pozadí jen na čas. Svého cíle stát
se učitelem se nevzdal a jak mu situace dovolila, vrátil se ke studentskému
životu. V roce 1931 začal studovat na Pedagogické akademii v Praze. Peníze
na studia si vypůjčil a později splácel z učitelského platu. Studia ukončil roku
1932 a nastoupil na místo učitele na národní škole v Potštejně, kde působil
až do roku 1945. Během okupace současně externě vyučoval na gymnáziu
v Kostelci nad Orlicí.
Nikdy nezapomínal na hudbu a dále studoval hru na housle a klavír u profesora Adolfa Cmírala, dirigování u profesora Pavla Dědečka společně se
sborovým zpěvem. Toto studium úspěšně zakončil v roce 1946 státními
zkouškami.
V roce 1942 se Josef Vrátil oženil a až do roku 1971 se jeho trvalým bydlištěm stal Potštejn. Od roku 1945 do r. 1948 dojížděl jako středoškolský
profesor na gymnasium do Kostelce nad Orlicí. V letech 1949-1950 učil
na osmileté střední škole v Kostelci. Začal jako výpomocný učitel hudby
v roce 1942. Vystupoval jako energický a nadšený muzikant. Uměl za-

ujmout žáky svými výukovými postupy, metodami a trpělivostí. 2. sv. válka přinesla negativní změny a profesor musel záhy odejít, ale jeho vliv na
vkus studenta zůstal a nadále se projevoval. Studenti se účastnili všech
významných hudebních událostí konaných v Kostelci. Ať to byla proslulá
Smetanova Má vlast v podání vojenského orchestru pod taktovkou kapelníka Emanuela Kalába, nebo Prodaná nevěsta, kterou vládní vojsko s místními sólisty a pěveckým sborem Orlice nastudovalo během roku 1944. Na
všech představeních nechyběli studenti Josefa Vrátila. Jeho vliv se projevil
i při oslavách 240. výročí narození kosteleckého rodáka F. I. Tůmy. Ani zde
nechyběli jeho studenti. Hlavní Vrátilův vliv na kulturní život školy spadá
až do poválečného období. Žáci Josefa Vrátila se stávali členy ústavního
smíšeného sboru. Sbor vystupoval při nejrůznějších oslavách v místě i přilehlých obcích. Brzy nato se zrodil i orchestr. Kromě něj vznikl v letech
1946-47 také dívčí sbor (45 žákyň), smíšený sbor (70 členů) a dětský sbor
se 60 členy. Josef Vrátil se svým uměním podílel na všech významných
událostech kosteleckého života. Aktivně spolupracoval na oslavách padesátiletého výročí od založení reálného gymnázia. U příležitosti Krajinské
výstavy v Kostelci v roce 1935 zazněl i Vrátilův „Výstavní pochod“. Rozvíjející se hudebnost školy se projevila na celostátní Soutěži tvořivosti mládeže,
v níž se v roce 1948 školní orchestr umístil v ústředním kole na 3. místě,
studentské kvinteto dokonce na místě 1. Josef Vrátil byl duší všeho hudebního dění jak v Potštejně, v Kostelci nad Orlicí, tak později i v Hradci
Králové.
V roce 1950 začíná denně dojíždět do Hradce Králové, kde učil na pedagogické škole, a to až do roku 1960. Hned po nástupu zakládá dívčí pěvecký
sbor. Cílevědomá činnost přivedla sbor k výrazným úspěchům v celostátním měřítku. Za svoji pedagogickou a především hudebně výchovnou
činnost obdržel řadu ocenění. V roce 1959 nastoupil jako odborný asistent
katedry hudební výchovy na Pedagogickém institutu v HK. V tomto období
vedle jeho činnosti sbormistrovské vyniká i jeho činnost jako metodika hudební výchovy. V roce 1968 hlasová indispozice sice ukončila jeho učitelské
působení na fakultě, ale neznamenalo to ukončení jeho pracovních a především hudebně pedagogických aktivit. Stal se zakladatelem hudebního
kabinetu při Krajském pedagogickém ústavu v Hradci Králové. Pracoval
zde jako externista a vedoucí kabinetu. Pořádal kurzy pro učitele v oblasti
metodiky hudební výchovy, za což dostal další ocenění. Byl členem Krajského poradního výboru pro zpěv, členem komise pro přípravu učitelů HV
při ČSHV.
V roce 1971 se po dvacetiletém dojíždění přestěhoval do Hradce Králové.
To ještě umožnilo zvýšení pedagogické a hudební aktivity, která gradovala v roce 1973 v založení Královéhradeckého dětského sboru, jehož se stal
uměleckým vedoucím.
Josef Vrátil zemřel zcela nečekaně v plné aktivní síle dne 4. července 1977.
Celou jeho učitelskou profesí prolíná i jeho profese hudební. Především se
jedná o práci se sborem či orchestrem nebo práci hudebně metodickou.
V roce 1940 poprvé stanul jako dirigent před pěveckým spolkem v Potštejně a od té doby nepřetržitě zakládal a umělecky vedl řadu sborů a orchestrů
v Kostelci, Potštejně a Hradci Králové, které slavily úspěchy v krajském i celostátním měřítku. Josef Vrátil byl výborným hudebním teoretikem i skvělým
praktikem, který zanechal svým nástupcům užitečné rady a návody jak pracovat s mládeží a ovlivňovat tak jejich hudební cítění.
Děkuji panu Miloši Vrátilovi za poskytnutí materiálů z rodinného archivu.
lli
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ÚNORU A BŘEZNU 2011
DIVADLO - SK RABŠTEJN

VÝSTAVY

RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC

ÚNOR 2011

Městská knihovna vás všechny srdečně zve výstavu TKANÝCH TAPISERIÍ
výtvarného pedagoga Jiřího Růžičky.
Zahájení vernisáží v úterý 08.02. v 17.00 hodin. Výstava potrvá do března 2011.

08. 02. /úterý/ - 19:30 hodin
MUZIKÁLOVÉ HITY
Účinkují: PAVLA BŘÍNKOVÁ, JAN JEŽEK klavírní doprovod: J. PAZOUR
11. 02. /pátek/ - 20:00 hodin
PLES
ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
19. 02. /pátek/ - 20:00 hodin
Kvítek Kostelec nad Orlicí

PLES

26. 02. /sobota/ - 19:30 hodin
POLYHISTOŘI
Premiéra divadelní hry Josefa Tejkla. Hraje soubor ČERNÍ ŠVIHÁCI Kostelec
nad Orlicí. Režie Radovan Pácl a Černí šviháci.

PŘIPRAVUJEME
05. 03. /sobota/ – 9:00 hodin

SKAUTSKÁ BURZA

08.03. /úterý/ -19:30 hodin
DEN NA ZKOUŠKU
Hudební komedie Lumíra Olšovského uvádí divadelní společnost HÁTA.
Olgy Želenské Praha. Hrají: MONIKA ABSOLONOVÁ, RADEK VALENTA, LUMÍR
OLŠOVSKÝ, JAN MAXIÁN.
11. 03. /pátek/ - 20:00 hodin

PLES

18. 03. /pátek/ - 20:00 hodin

PLES HASIČŮ

30. 03. /středa/ - 8:15 a 10:00 hod.

ZLATOVLÁSKA
podle M.D.Rettigové
Divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ. V režii Josefa Krofty hraje Divadlo DRAK Hradec Králové.
DUBEN - KVĚTEN 2011
12. 04. /úterý/ - 19:30 hodin
ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
v pořadu: VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE.
11. 05. /středa/ - 19:30 hodin
ABY BYLO VESELO
Divadelní komedie, která by se klidně mohla jmenovat „Jedno velké nedorozumění“… Hrají: DANA HOMOLOVÁ, JAN ROSÁK, VERONIKA NOVÁ, OTTO
KALLUS.

KINO - SK RABŠTEJN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí zve na VÝTVARNOU VÝSTAVU 
ZLATÝ ŠTĚTEC, která se koná ve dnech 7. – 25.2.2011 v prostorách DDM.
Přístup: pondělí až čtvrtek 9.00 – 15.30, pátek 9,00 – 12,00 hodin.
Svojí účastí na výstavě rozhodnete o nejlepších malířích!
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323783.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Únor – červen 2011
VÝSTAVA K 150. VÝROČÍ NAROZENÍ PhDr. J. S. Gutha Jarkovského v atriu
budovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.

TURISTIKA
12.02. /sobota/ - 08:30 hodin
KOSTELECKÉ LESY
Sraz účastníků: ve 8:30 na Palackého náměstí (u ZŠ), Kostelec nad Orlicí.
Trasa pěšího výletu: Sklenářka, Nad Zdelovem, Hrádečníce, Červená chaloupka,
Mírov, Kostelec nad Orlicí. Cestou opékání buřtíků.
Délka nenáročné trasy: 11 km. Vedoucí akce: František Krch
26.02. /sobota/ - 07:00 hodin
KLOPOTOVSKÝM ÚDOLÍM K BĚTCE
Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město.
Odjezd vlaku do Nového Města nad Metují 7:17.
Trasa pěšího výletu: Nové Město nad Metují, Klopotovským údolím do Slavoňova, přes Rezek zpět do Nového Města nad Metují. Návrat vlakem.
Délka pěší trasy: 13 km. Vedoucí akce: Jana Culková

JINÉ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE O JARNÍCH PRÁZNINÁCH
DDM v Kostelci na Orlicí zve na programy o jarních prázdninách.
Pondělí 28.2.2011
VÝROBA SVÍČEK
Poplatek 40,- Kč
Úterý

1.3.2011

KERAMICKÁ DÍLNA
Poplatek 50,- Kč

03. 02. /čtvrtek/ - 19:00 hodin
NA DORAZ
Film USA – české titulky. Mládeži přístupné.

Středa

2.3.2011

PEXESIÁDA
Poplatek 5,- Kč

06. 02. /neděle/ - 19:00 hodin
TACHO
Thriller/akční/drama ČR/VB. Režie: Mirjam Landa. Mládeži přístupné.

Začátek programů vždy v 9 hodin v DDM v parku. Předpokl. konec 11,30 hod.
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323783.

10.02. /čtvrtek/ - 17:00 hodin
JÁ, PADOUCH
Animovaná komedie USA – česká verze. Režie: Pirre Ciﬃn, Chris Renaud.

od 4.1.2011 do 15.4. 2012

RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz

13. 02. /neděle/ - 19:00 hodin
TRON LEGACY
Dobrodružný, sci-ﬁ ﬁlm USA – české titulky. Mládeži přístupné.
24. 02. /čtvrtek/ - 20:00 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI
Komedie USA – česká verze. Režie: Paul Weitz. Mládeži přístupné.
27. 02. /neděle/ - 19:00 hodin
RODINKA
Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která se vrací
ke svým divákům po více než třiceti letech! Rodinná komedie ČR.

CÍRKVE
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Farářka - administrátorka Mgr Alena Naimanová, bytem Rychnov n. Kn.,
Bezručova 16, tel.: 494-534854 nebo 739-071416, mail: naina@seznam.cz
BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2011: 06. a 20.2. v 8,30
Ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů bude v neděli 6.2. v 16 hodin
v kostelíku J.A.Komenského a po skončení se bude konat společné posezení
ve Štefanikově ulici u evangelíků.
Biblické hodiny: čtvrtek 10.2. a 10.3.v 16 hodin (klub seniorů)
Na konci února bude příprava na Světový den modliteb s informacemi o zemi
původu liturgie (Chile), písně, recepty.
Bližší informace na vývěsce u sboru.
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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 pers. oddělení (5 let).

PLESY
11. 02. /pátek/ - 20:00 hodin

PLES ZŠ GUTHAJARKOVSKÉHO
Kostelec nad Orlicí
Sdružený klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
19. 02. /pátek/ - 20:00 hodin
PLES KVÍTEK Kostelec nad Orlicí
Sdružený klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
05.03. /sobota/ - 20:00 hodin
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Kostelečtí zahrádkáři zvou natradiční nejvyzdobenější v Sokolovně.
Hraje POKROK a předtančuje známý LADY CLUB.
12.03. /sobota/ - 20:00 hodin
12. RYBÁŘSKÝ PLES
MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU K.n.O. pořádá 12. RYBÁŘSKÝ PLES
Místo konání: SOKOLOVNA v K.n.O.
Hraje hudební skupina MEDIUM, 2 bohaté TOMBOLY, živé ryby.
18.03. /sobota/ - 20:00 hodin
HASIČSKÝ PLES
Tradiční hasičský ples v SK Rabštejně Kostelec nad Orlicí.

Z NAŠICH ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Z na k m ě s t a
z rec y k l o v a n é ho m at er i álu

Ohlé dnutí za Maturitním ple sem
V pátek 7. 1. 2011 se v Kulturním domě v Solnici konal Maturitní ples Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí, studentů tříd 4.B (oboru
ekonomické lyceum) a 4.C (oboru informatika v ekonomice). Na organizaci
a hladkém průběhu se podíleli studenti třetích ročníků a jejich třídní učitelé.
Plesem provázela moderátorská dvojce Pavla Rozsívalová a Olin Procházka.
K tanci i poslechu hrála skupina FANTASY music. K dobré náladě také přispělo
vystoupení skupin TS NEON ŽAMBERK, Veleslavín a Zlatohlávek (Pavel Matiá-

Dne 14.12. 2010 se žáci IX.A ze ZŠ Gutha – Jarkovského
v Kostelci nad Orlicí zúčastnili slavnostní vernisáže krajské výstavy znaků měst z recyklovaného materiálu. Všichni účastníci se sešli ve Staré radnici na Velkém náměstí
v Hradci Králové. Ve dvou sálech byly vystaveny nejlepší znaky měst a obcí,
které vytvořily děti Královéhradeckého kraje z různorodých materiálů. Byla
to nejvíce víčka z PET lahví, ale i starý papír, obaly od vajíček, igelity a pod.
Ocenění dostala práce vytvořená z brček, která zobrazovala znak města
Trutnov.

sek s Janem Vrbou) a ROSEGIRLS Týniště nad Orlicí. Nechyběla ani originální
vystoupení maturitních ročníků, jejich šerpování a již tradiční půlnoční zašlapování šerp, aby se maturita podařila. Maturitní ples byl přehlídkou mládí,
temperamentu, dobré nálady a samozřejmě nápaditých účesů i večerních
rób. Krásné a ničím nerušené zábavy si užívali nejen samotní maturanti, ale
i jejich přátelé, příbuzní, pedagogové a spolužáci, kteří úspěšně zaplnili celkovou kapacitu sálu.
Denisa Faltusová 4.B

VOŠ a SOŠ Rychnov nad kněžnou

N abídka o bo rů
Po úvodních slovech pana předsedy krajské komise pro životní prostředí Otakara Rumla a dalších hostů si mohli žáci zodpovědět několik otázek
týkajících se životního prostředí a podle správnosti řešení byli odměněni
drobnými předměty. Jako na každé správné vernisáži nechybělo ani malé
občerstvení.
Po pěkném zážitku nás čekala cesta domů krásnou předvánoční zasněženou
krajinou a tak celý zážitek neměl chybu.
Děkujeme městu Kostelec n. O. za podporu, kterou našemu projektu věnovalo. Bez jeho spoluúčasti bychom se jistě nedostali mezi vybrané práce.
Mgr. Věra Žižková, učitelka Vv

OA T. G. MASARYKA

S oko l o v é – s e ni oř i v O A
Ve středu 5. ledna 2011 přivítala ředitelka Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí, ing. Anna Oberreiterová, v aule školy zástupce sokolů – seniorů.
Představila současnou, moderně se rozvíjející školu se třemi
maturitními obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informatika v ekonomice.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola je školou s širokým výběrem
oborů maturitních i učebních. Jedná se nejen o obory technické z oblasti automobilového průmyslu, ale též i obchodní, gastronomické a řemeslné, jako
například truhlář, kominík.
Velikost školy a její materiální a technické zázemí umožňuje kvalitní přípravu v jednotlivých oborech a rozsáhlou mimoškolní a zájmovou činnost. Která
škola se může pochlubit tím, že má prvoligový volejbalový tým juniorů, že se
podílela na vývoji skutečného elektromobilu, provádí emisní kontroly vozidel,
provozuje vlastní autoservis včetně lakovny a pneuservisu, diagnostikuje vozidla, provádí dřevovýrobu, poskytuje obchodní a gastronomické služby ?
Samozřejmě se snažíme vychovávat odborníky a příprava není jednoduchá.
Abychom pomohli rodičům a našim žákům při řešení různých problémových
situací, pracuje na škole speciální pedagog – etoped.
Naše škola umožňuje takové působení na žáka při jeho počáteční odborné
přípravě, při kterém žák nemusí přecházet na jinou školu při zjištění špatné
volby oboru či jeho vzdělávací úrovně, ale pouze přesun v rámci oborů školy
(mezi maturitními a učebními, technickými, řemeslnými, obchodními, gastronomickými). Znamená to, že pro žáka najdeme v rámci školy odpovídající
vzdělávací cestu. Ta může být završena oborem nástavbovým či oborem vyšší
odborné školy.
K rozvoji školy slouží partnerské vazby na ﬁrmy, vysoké školy a i zahraniční
spolupráce (například ASSA ABLOY, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav; Univerzita
Hradec Králové, ČVÚT Praha, Baťova univerzita Zlín; partnerské školy v Polsku,
Německu, ve Francii). Stranou nezůstává realizace různých projektů a stáží
studentů v zahraničí. Další informace na www.vosrk.cz.

VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí

N abídka o bo rů

Novou interaktivní techniku a nové metody a formy výuky představil učitel
odborných předmětů informatiky a angličtiny Mgr. Jaroslav Kudr. S jejich využitím předvedl ukázky moderních adrenalinových sportů.
Návštěva byla zakončena prohlídkou kmenových a odborných učeben.

Vážení rodiče, milí žáci.
Dovolte mi, abych Vám v této době, kdy se rozhodujete o další profesní budoucnosti, podala důležitou informaci týkající se rozšíření opatření na podporu středního vzdělání s výučním listem o obor 26-52-H/01 Elektromechanik
pro zařízení a přístroje od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem.
Tento učební obor se na naší škole vyučuje se zaměřením mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla. Jedná se o ojediněle speciﬁcký
učební obor po jehož odbornících je vysoká poprávka na trhu práce v celé
České republice.
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Proto vás zdvořile žádám o předání této informace Vašim žákům a jejich rodičům, aby mohli při svém rozhodování zvážit všechny možnosti, které dnes naše
škola VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí nabízí. Podrobnější informace o škole
a oborech, které se na naší škole vyučují, najdete na (www.szeskostelec.cz).
ROZŠÍŘENÍ PODPORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Usnesení m Rady Královéhradeckého kraje bylo schváleno rozšíření opatření na podporu středního vzdělávání s výučním listem. Z tohoto rozhodnutí
vyplývá, že žákům oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(zaměření mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) bude Královéhradecký kraj poskytovat v průběhu jejich profesní přípravy ﬁnanční podporu.
Finanční motivace:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně,
za klasiﬁkaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1000,-Kč,
známkou 2 jednorázově 500,-Kč,
2. ročník: 400,- Kč měsíčně,
za klasiﬁkaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2000,-Kč,
známkou 2 jednorázově 1000,-Kč,
3. ročník: 500,- Kč měsíčně,
za klasiﬁkaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 4000,-Kč,
známkou 2 jednorázově 2000,-Kč.
Podmínkou vyplacení příslušné měsíční Částky, kterou střední školy budou
vyplácet 3x v roce (v prosinci, březnu a červnu), bude, že žák nebude mít v příslušném období Školního roku neomluvenou absenci a nebude mu udělena
důtka ředitele školy. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci březnu a červnu bude též klasiﬁkace z chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku a odměna bude
vyplacena v červnu. I zde platí, že žák nebude mít v příslušném školním roce
neomluvenou absenci a nebude mít ani v pololetí, ani na konci školního roku
sníženou známku z chování ani důtku ředitele školy.
Mgr. Bůžková Yvona, ředitelka školy

Náměstí Kostelec nad Orlicí - zač. 20. století.
a výsledky se dostavily po delší době. Spolek byl nazván „Dělnický vzdělávací
spolek Svornost“ a svou činnost podle městské kroniky započal dne 6. 1. 1893,
kdy se konala první členské schůze, na které byl předsedou zvolen obuvník
Václav Jetléb. Mezi zakládající členy patřili např. Josef Novák, Jan Hejčl, Josef
Kubrt, Josef Ulrich a Ledvina. Členové měli svou spolkovou místnost nejprve
v hostinci Na Křížovci, později v hostinci Česká Koruna na náměstí. Tady měl
k dispozici samostatnou místnost, kde byla umístěna spolková knihovna, která obsahovala knihy politické, ateistické a sociální. Takové knihy se v jiných
knihovnách neobjevovaly, navíc byly kdykoliv k dispozici všem členům spolku. Činnost spolku přitahovala zájem mladých lidí, kteří ve velkém množství
do řad spolku vstupovali. Spolek se scházel ke vzdělávacím večírkům a později se změnil a šířil sociální myšlenky, což se nelíbilo místnímu děkanství, které
dalo podnět ke vzniku Spolku katolických tovaryšů jako protiváhu. Spolek
Svornost rostl a velký jeho vliv nastal ke konci 19. století, kdy vzniká jeho úsilím politicky založené „Dělnické potravní společenstvo“, a to v roce 1899. Toto
společenstvo se stalo základem pro vytvoření místní sociálně demokratické
strany. Samotná přeměna vzdělávacího spolku „Svornost“ v politický sociálnědemokratický se udála na začátku 20. století.
Prameny: Kronika města Kostelce nad Orlicí, Státní archiv RK
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Kostelečtí zahrádkáři přejí všem spoluobčanům moc úspěšný rok 2011.
Pro jeho zpestření připravujeme:
PRODEJ ZBÝVAJÍCÍHO VOLNÉHO MOŠTU
každou 2. a 4. sobotu v měsíci v moštárně 9 – 11 hod. Začínáme 15. 1. 2011.
Další sobotní termíny: 29. 1. 2011, 26. 2. 2011, 12. 3. 2011, 26. 3. 2011
Informace: Jan Šabata tel.: 774 961 579 - Ceny roku 2010 !!!
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Tradiční nejvyzdobenější zahrádkářský ples v Sokolovně je 5.3.2011. Hraje
POKROK a předtančuje známý LADY CLUB.
Přejí vaši kostelečtí zahrádkáři – přijďte mezi nás.

Váno ční p ře kvape ní na sále
So ko lo vny
V době předvánoční zaregistrovali členové TJ Sokol i návštěvníci sálu v Sokolovně podstatnou změnu, a to vybudování průhledné stěny, která oddělila
prostor sálu od balkonu. Důvodem této akce v hodnotě 80 000 Kč je jednak
snaha zmenšit náklady na vytápění prostor Sokolovny a dále zamezení ztráty míčů nešikovných hráčů, kteří občas hodí míč na balkón a nejpodstatnější
důvod, že vybudováním této stěny končí první etapa prací na realizaci nových
cvičebních prostor poblíž balkonu.
O dalším postupu v budování nového sportovního prostředí Vás budeme informovat.
Výbor TJ Sokol

HISTORIE

Spo rto vní Váno ce 2 0 1 0 v T J Sok ol

S vor n o s t
Devatenácté století od základů převrátilo a přetvořilo společenské uspořádání. Rozdíly mezi jednotlivými vrstvami lidské společnosti nebyly odstraněny
a k dosavadním třídám přibyly dvě nové: kapitalisté a dělnictvo, jež ovlivňovaly čím dál tím výraznější ráz novodobé společnosti. Zpočátku nesměle, čím
dále však mohutněji vzrůstalo dělnické hnutí směru sociálně demokratického,
zvláště v sousedním Německu, pak i v Rakousku a ani naše malé podorlické
město neodolalo přívalu nového myšlenkového proudu. Prvním úspěšným
pokusem o semknutí dělnických řad bylo vytvoření vzdělávacího a zábavního
spolku Svornost. Václav Morávek, kustod kosteleckého muzea ve svých poznámkách uvádí, že činnost spolku začala již v roce 1888. O založení spolku se
zasloužil mladý notář JUDr. Josef Martinec. Jeho úsilí zpočátku nebylo lehké

Stalo se dobrou tradicí Vánoc v TJ Sokol Kostelec nad Orlicí pořádat sportovní
turnaj oddílů pro své členy i pro příchozí. Tyto akce jsou ukončením sezóny
oddílů, ale i důvodem k setkání sportovních přátel a generací v duchu fair play
s přáním zdraví a zdaru do dalších let.
Sportovní Vánoce začínají již tradičně na Štědrý den ve 13:00 basketbalem
pro dobré přátele v režii oddílu Klackaři. Následují turnaje ve stolním tenisu,
basketbalu, nohejbalu a vánoční cvičení žen. Složení účastníků ﬂorbalového
turnaje TJ Sokol je vždy překvapením, informace se předávají dál a dál, vítán je
každý. Závěr roku patří tradičnímu kolu silvestrovského běhu.
Výbor TJ Sokol děkuje všem účastníkům, ale hlavně dobrovolným organizátorům dobrovolných aktivit, kteří i letos nezklamali a do historie TJ Sokol a sportu v Kostelci nad Orlicí zapsali další úspěšné sportovní Vánoce 2010.
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