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PLES

8.

KOSTELECKA

Město Kostelec nad Orlicí
si Vás dovoluje pozvat na

8. PLES KOSTELECKA
konaný v pátek dne 11. března 2011
ve Sdruženém klubu Rabštejn
za hudebního doprovodu skupiny Koplaho Band Týniště nad Orlicí
a módní přehlídky Zdeňky Zachariášové.
Vstupenky lze zakoupit
v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 10. 01. 2011 č.1/5/2011
RM schvaluje
 dodatek ke smlouvě č. 951020 ze dne 25. 10.
2002 se společností Marius Pedersen a.s., týkající se úpravy ceny na zajištění sběru, svozu
a zneškodnění komunálního odpadu
 uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy č. 251
ze dne 27.01.2003 ve znění dodatků č. 1 - 4
uzavřené se společností Farma Tichý a spol.
a.s., se sídlem Záměl 226, Potštejn, kterým se
upravuje výměra pronajatého pozemku parc.
č. 2395/17 na 3.353 m2 a snižuje cena ročního
nájemného s účinností od 01.01.2011
 dohodu o ukončení nájmu nemovitosti čp.
1003 – hájovna na pozemku parc. č. 3134
v k.ú. Kostelec nad Orlicí a čp. 117 – hájovna na pozemku parc. č. 145 v k.ú. Zdelov ze
dne 22.03.2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne
20.12.2005 uzavřenou se společností Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
Chaloupkova 1003, Kostelec nad Orlicí ke dni
15.01.2011
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše
142,80 m2 v 1.PP, v 1.NP a v 2.NP budovy čp.
1003 v ul. Chaloupkova v k. ú. Kostelec nad
Orlicí s Městskými lesy Kostelec nad Orlicí,
spol. s r.o. se sídlem Chaloupkova 1003, Kostelec nad Orlicí na dobu neurčitou s účinností
od 16.01.2011 s výpovědní lhůtou 3 měsíce za
roční nájemné ve výši 500Kč/m2
 dohodu o zániku nájmu bytu č. 12 v čp. 1043
v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí ke dni
31.01.2011
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 1453
s ul. K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s účinností od 01.02.2011 na dobu určitou dvou let za
předpokladu, že nájemci splňují podmínky
příslušného dotačního programu
 pořadník na přidělení bytu č. 12 (1+1 o rozloze
39,81 m2) v čp. 1043 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty
 dohodu o zániku nájmu bytu č. 15 v čp. 1459
v ul. Rudé armády,Kostelec nad Orlicí ke dni
31. 1. 2011
 dohodu o zániku nájmu bytu č. 12 v čp. 1459
v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí ke dni
31.01.2011
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v čp.
1459 s ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí
s účinností od 01.02.2011 na dobu určitou
dvou let za předpokladu, že nájemce splňuje
podmínky příslušného dotačního programu

Ze dne 24. 1. 2011 č. 2/6/2011
RM schvaluje
 smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze na zpracování analýzy povodňové ohroženosti v oblasti pod správou
ORP Kostelec nad Orlicí.
 hodnocení nabídek veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, „Vodní zdroj Třebechovice
pod Orebem – Bědovice, průzkum znečištění
pesticidy a analýza rizik (Odstraňování staré
ekologické zátěže)“, dle stanoveného pořadí
 smlouvu o dílo dílo na akci „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum
znečištění pesticidy a analýza rizik (Odstraňování staré ekologické zátěže) s vybraným
zájemcem – společností Vodní zdroje Eko-
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 pořadník na přidělení bytu č. 12 (1+1 o rozloze
42,93 m2) v čp. 1459 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Kostelec nad Orlicí viz
příloha se společností ZOPOS Přestavlky a.s.,
se sídlem Přestavlky 39, Kostelec nad Orlicí na
dobu určitou 5 let s účinností od 01.01.2011
 dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě projektu ﬁnancovaného z Operačního fondu Životní prostředí
(OPŽP) „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum znečištění pesticidy
a analýza rizik“
 projekt prevence kriminality, který bude zaslán do Krajského programu prevence kriminality na rok 2011 - Tvorba metodiky pro kurzy
ﬁnanční gramotnosti pro osoby s duševním
onemocněním především psychotiky - o.s.
Péče o duševní zdraví (náklady na realizaci
54.000,-Kč)
 projekt prevence kriminality, který bude zaslán
do Krajského programu prevence kriminality na rok 2011 - Cesta ke kořenům - Zvláštní
škola (DD,ZŠ,ŠJ,ŠD) + Romodrom (náklady na
realizaci 100.000,-Kč)
 projekt prevence kriminality, který bude zaslán do Krajského programu prevence kriminality na rok 2011 - Letní výchovný tábor - o.s.
Šťastný domov + klienti OSPOD (náklady na
realizaci 86 000,-Kč)
 projekt prevence kriminality, který bude zaslán do Krajského programu prevence kriminality na rok 2011 - Koňská hříva s přednáškou
o „pastech zadluženosti“ - o.s. Cvrček + o.s.
Agapé RK (náklady na realizaci 10 000,-Kč)
 nové platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení s účinností od 01.01.2011
 darovací smlouvu s ﬁrmou Rojek dřevoobráběcí stroje a.s. na novoroční ohňostroj ve výši
15 000 Kč
 vyplacení odměn zaměstnancům příspěvkové
organizace Městská knihovna dle předloženého návrhu
 ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO
260111247 podnájemní smlouvu o podnájmu
nebytových prostor s DSO Orlice
 změnu názvu Komise pro rozvoj města a regionu, cestovní ruch na nový název Komise pro
rozvoj města a regionu
 nařízení města č. 1/2011, kterým se stanoví
cena 500 Kč za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

RM souhlasí
 s navýšením ceny na zajištění sběru, svozu
a zneškodnění komunálního odpadu pro rok
2011 (dvousměnný provoz)
 se zveřejněním záměru na prodej budovy bez
čp. umístěné na parcele parc. č. 1862 a stavební parcely parc. č. 1862 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 574 m2, dále části pozemku parc.č.1863/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 2000m2
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby – Rybářský ples
(místo konání Sokolovna Kostelec nad Orlicí),
která se bude konat ve dnech 12.03.2011 –
13.03.2011
 s užitím znaku města na reklamní předměty „BUTON“ s magnetem ﬁrmě AKTIV 95 Opava s.r.o

monitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o umístění
reklamní tabule ze dne 20.07.2004 uzavřené
se společností T.F.A. alfa s.r.o., Kostelec nad
Orlicí, kterým se navyšuje cena za umístění
o DPH v zákonem stanovené výši s účinností
od 25.01.2011
 dodatek č. 8 nájemní smlouvy na pronájem
lesních pozemků ze dne 22.03.2011 s Městskými lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., kterým se navyšuje roční nájemné s účinností od
25.01.2011
 uzavírání nových nájemních smluv na městské byty v Kostelci nad Orlicí, které nebyly
postaveny dle dotačních pravidel platných
o roce 2002 vždy na dobu určitou, a to nejvýše na 3 roky s účinností od 25. 1. 2011

 osobní příplatky ředitelům škol a školských
zařízení na měsíc leden 2011 ve stejné výši,
jako byly v r. 2010.
 nové platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení s účinností od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011
 smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby a o přidělování bytů v domech
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
pro občany obce Zdelov

RM jmenuje
 p. Hejhalovou předsedkyní a Ing. Luboše Mottla, Zdenu Golitkovou, Blanku Marešovou a Kateřinu Mergancovou členy Komise zdravotní
a sociální
 Ing. Jaroslavu Blažkovou předsedkyní a Renatu Horákovou, Pavla Hubálka, Ing. Martina
Jireše, Michalu Kiezlerovou, DiS, RNDr. Tomáše
Kytlíka, Ing. Karla Libotovského, Tomáše Špačka a Ing. Jiřího Němce členy Komise pro rozvoj
města a regionu
 Václava Klecandra předsedou a Davida Černého, Bc. Tomáše Kavalka, Ing. Luboše Lercha, Šárku Slezákovou, Mgr. Martinu Vítkovou
a Ing. Kamila Zdrálka členy Komise kulturní
 Zuzanu Kschwendovou předsedkyní a Ing. Vladimíra Martínka, Jiřího Karlíčka, Jana Židlického, Josefa Hejhala a Mariana Šípoše členy
Komise životního prostředí a zemědělství
 Petra Černohorského předsedou a Ing. Luboše
Mottla, Mgr. Martinu Raškovou, Bc. Milana Furdu, Bc. Tomáše Hodného, Bělu Kovaříčkovou,
Lenku Faltysovou a Josefa Vyčichla členy Komise prevence kriminality
 Bc. Jana Šlaje předsedou a PaedDr. Františka
Dosedlu, Luboše Faltyse, Jiřího Kotáska, Petra
Martince a Mgr. Jiřího Němce členy Komise
pro tělovýchovu a sport
 Ing. Tomáše Langra předsedou a Ing. Luboše
Lercha, Petra Černohorského, Bc. Tomáše Hodného, Zdeňka Fajfra, Jiřího Myšáka a Josefa
Horáka členy Komise dopravní
RM bere na vědomí
 informace p. Zdrálka o nově připravované knize o Kostelci nad Orlicí
 informace starosty o stavu příprav oslav SGJ

RM souhlasí
 s udělením výjimek z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejných produkcí hudby pro rok 2011 na
Koupališti v Kostelci nad Orlicí v upraveném
rozsahu
 že v případě schválení projektů prevence kriminality Ministerstvem vnitra uhradí město
Kostelec nad Orlicí spoluúčast ve výši 10%

z celkových nákladů. Celkové náklady projektů činí 250 000,-Kč. V případě, že Ministerstvo
vnitra podpoří všechny podané žádosti, bude
tato částka činit 25.000,-Kč.
 s užitím znaku města pro Hospodářskou komoru RK na pozvánky podnikatelským subjektům.
RM doporučuje
 schválit navýšení rozpočtu na rok 2011 ve výši
do 20 tis. s DPH v položce propagace města
 schválit přesun kompetence za RTIC o.p.s.
z Ing. Bartoše na Ing. Lercha.
 projednat vyvěšení tibetské vlajky 10. 3. 2011
RM neschvaluje
 podporu soutěže o cenu Petra Parléře 2011
 pořízení hudební znělky pro město.

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

v pondělí 11.04.2011
od 18:00 hodin

S lov o taje mníka
Vážení občané Kostelce nad Orlicí, vážení kolegové,
jak jistě víte, mé angažmá v Kostelci se nachýlilo ke svému konci, tak mi dovolte
poděkovat Vám všem za spolupráci a popřát Vám vše nejlepší, hodně pohody
a štěstí.
Uzavírá se jedna z kapitol mého profesního života, která pro mne byla velice
přínosná. Za dobu svého působení jsem v Kostelci poznal mnoho kvalitních
a profesně zdatných lidí, kterých si nesmírně vážím. Věřím, že bude i v budoucnu dostatek příležitostí na setkávání při kulturních a společenských akcích, na
které je toto město bohaté.
Myslím, že se na úřadě podařilo položit základ pro jeho zdravé fungování a vytvořil se zde kompaktní, plně profesionální tým. Denně zde spolupracuji s lidmi, kterých si vážím a kteří umí a znají mnohem více než já. To, jestli se mi něco
povedlo, budiž proto prosím pokládáno jen za příklad a povzbuzení pro všechny, kteří o svých schopnostech zdravě pochybují. Návod, jak toho dosáhnout
není sice univerzálně platný, ale některé základní věci jsou důležité. Člověk
musí mít chuť dělat něco navíc a občas překousnout určité nepohodlí. Je důležité se dívat okolo sebe, sledovat, jak to dělají jiní, hledat chyby u sebe a ne
kolem sebe, řešit věci dle common sense („selským rozumem“), nebát se o své
postavení a osobní prestiž a chovat se alespoň trochu podle z módy vyšlého,
ale přeci jen stále potřebného vyššího principu mravního, tj. odpovědně.
Vždy jsem si vážil svých spolupracovníků i všech lidí ve městě, kteří dobře pracovali a chovali se lidsky a profesně pozitivně. S mnohými jsem byl mnohokrát
ve sporu, nebo jsem dělal věci, o kterých si mysleli, že by bývaly měly být jinak.
Ne vždy jsme nalezli společnou řeč hned, ale ať měl nakonec pravdu kdokoliv
a kohokoliv záměr se uskutečnil, bylo to obvykle ku prospěchu úřadu a města,
nikdy mimo pravidla fair play.
Za to všem velmi děkuji.
Jan Volný

I nfor m a c e o cest ov n í c h d ok lad ech
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat o změně zákona č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech. K 1. 7. 2011 nabudou účinnosti některá ustanovení zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zápis dítěte do 10 let věku do cestovního pasu rodičů
Od 01. 07. 2011 nelze provést změnu údajů ani doplnění údajů o občanu
mladším 10 let věku do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním
dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz
/nebude se provádět zápis dítěte do 10 let/.
Současně z přechodných ustanovení článku II, bod 1, zákona č. 197/2010 Sb.,
vyplývá, že pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním
dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.
V případě žádosti o cestovní pas dítěte do cca 6 let věku, doporučujeme rodičům, aby využívali pro vyřízení žádosti o cestovní pas dítěte
Úterý, čtvrtek 8:00 – 11:30
pátek
8:00 – 11:30
dle domluvy na telefonních číslech 494 337 2858 nebo 602 478 820,
neboť je pořízení biometrického snímku dítěte cca do 6 let věku
zpravidla časově náročnější.

chodníku k Častolovicům a rekonstrukce výdejny jídel v ZŠ Skála byly užitečné
akce. Úvěry jsou nutnou součástí některých ﬁnančně náročných akcí, a to zvlášť
v době, kdy se vzhledem k hospodářské situaci v ČR snižují příjmy obcí.
Zadluženost Města Kostelce n. Orlicí není vysoká: ukazatel dluhové služby za
rok 2010 dosáhl hodnoty 5,8 % (v roce 2009 5,98 %, v roce 2008 9,21 %), přičemž maximální zákonem stanovená hranice je 30 %. Zmiňovaný 10 mil. úvěr
zatíží město roční splátkou ve výši 1,363 mil. Kč, což vzhledem k příjmům města
(210 mil. Kč) nepředstavuje riziko. Samozřejmě je na nás zastupitelích, abychom
pečlivě zvážili, zda jít do akce s úvěrem, či se jí raději vzdát a udržet dluhy na rozumné úrovni. Je také skutečností, že v daných limitech rozpočtu nelze vyhovět
všem potřebám a požadavkům, ale s tím se, bohužel, setkáváme ve všech oblastech ﬁnančních aktivit. Mým přáním, a patrně i ostatních zastupitelů, je, aby
hospodaření Města v r. 2011 skončilo opět v kladných číslech a s rozumnou mírou zadlužení, a aby prostředky byly vynaloženy na potřebné a prospěšné akce.
Ing. Jaroslava Blažková

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU
s názvem
„Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit pro děti a mládež
pro rok 2011“
Cílem je podpořit nestátní kulturní organizace či sdružení v oblasti
hudební, literárně dramatické, výtvarné, fotograﬁcké, taneční, spolky
zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže v jejich činnosti
se zaměřením na maximální využití volného času.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, správní odbor

N á zo r z a s t u p it ele k r oz p oč t u m ě sta
Na jednání zastupitelstva dne 7.2.2011 byl schválen rozpočet města na rok
2011. Jeho příprava stála jak hodně úsilí úředníky městského úřadu, hlavně
ekonomický odbor, tak hodně času zastupitele města, kteří se nad jeho dotvořením scházeli v průběhu ledna. Jsme tomu všichni rádi, protože skončilo
období rozpočtového provizoria a může nastat ﬁnancování akcí v potřebných
objemech. Rozpočet není zcela vyrovnaný, ale to není závada, pokud nutnost
doﬁnancování si vynutila nezbytná rekonstrukce úpravny vody na Tabulkách.
Velice radikálně byly redukovány náklady úřadu, a to na základě snížení dotace na státní správu.
Přesto bych se ráda vrátila k hospodaření v r. 2010, které bylo na těchto stránkách hodnoceno jako „nic moc“. Ano, v r. 2010 byl čerpán úvěr na investiční
akce ve výši 10 mil. Kč, ale závěr roku vyšel s přebytkem 18 mil. Kč, což poskytlo
velmi dobrou základnu pro přípravu letošního rozpočtu. Pokud se podíváme na
ony investiční akce, tak snad nikdo nepochybuje, že zateplení školky Mánesova, nebo doﬁnancování opravy komunikace ulic Kodytkova, Zahradní či oprava

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
poskytne tiskopisy a zásady pro podávání projektů.
Tiskopisy jsou k dispozici také na www.kostelecno.cz
Projekty budou přijímány v termínu do 22.3.2011 na podatelně MÚ.

Rozpočtovaná částka 500.000,- Kč
z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí
MLADÝ PÁR KOUPÍ BYT 2+1 NEBO 3+1
V KOSTELCI NAD ORLICÍ. TEL: 725 524 115
PRACUJTE DOMA!
SPOLUPRACUJTE S ČESKOU FIRMOU PŘES INTERNET!
BLIŽŠÍ INFORMACE NA EMAILU: JASA22@CENTRUM.CZ
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozp i s s l u ž e b s t om at olog i c k é lékařské služby první po mo ci
okre s u R y c h n ov n ad K něž n ou n a bře ze n - dube n 2 0 1 1
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum
služby

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

05. 03.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

06. 03.

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

12. 03.

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

13. 03.

MUDr. Sudová Simona

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

19. 03.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

20. 03.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

26. 03.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

27. 03.

MUDr. Šťastná Ludislava

ZS Rokytnice v Orlických horách

494 595 292

02. 04.

MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151

03. 04.

MUDr. Tomanová Libuše

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

V elko o b j e mo v é k on t ej n er y
Do velkoobjemových kontejnerů bude na jednotlivých stanovištích po městě odebírán pod dohledem odpovědné osoby (pracovníka TS) pouze odpad, který je
uveden na rozpisu pro příslušný svozový den. Uložení tohoto odpadu je pro fyzické osoby města Kostelce nad Orlicí a jeho částí (Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry), které mají zaplacený místní poplatek, bezplatné. Bezplatné je i odložení nefunkčních elektrospotřebičů z domácností v areálu Technických služeb,
a to v níže uvedených dnech a časech.
V případě stavebního odpadu, vznikajícího při stavební nebo demoliční činnosti (stavební suť, výkopová zemina, střešní krytiny, podlahoviny, okna, rozvody,
sanitární keramika, stavební dřevo atd.) a ojetých pneumatik, bude možné tento odpad odkládat v areálu Technických služeb za předem stanovenou úhradu,
a to po celý rok v níže uvedených dnech a časech. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho využití, případně odstranění v souladu se
zákonem o odpadech, vlastními prostředky.

Sběrná místa + termíny přistavení velkoobjemov ých kontejnerů pro rok 2011
Termíny přistavení
vždy od 14.00 do 17.00 hodin (mimo TS)
Sběrná místa

DRUHY ODPADŮ
Z

OO

Z

1.

ul. Ptáčkova
(předm. 5. Května)

4. 4.

18. 4.

2. 5.

2.

ul. Čermákova
(sídliště U Váhy)

5. 4.

19. 4.

3. 5.

3.

ul. Pelclova
(výdejna plynu)

6. 4.

20. 4.

4. 5.

4.

ul. Masarykova
(u hřiště TJ Sokol)

7. 4.

21. 4.

5. 5.

5.

ul. Proškova
(u trafostanice)

8. 4.

22. 4.

6. 5.

6.

ul. Rybářská
(vánoční ozdoby)

11. 4.

26. 4.

9. 5.

ul. Trávnická
(u ﬁrmy Renovak)

8.

Skála– náměstíčko
Skála – sídliště

9.

Kostelecká Lhota
-horní (prodejna)

14. 4.

28. 4.

12. 5.

Kostelecká Lhota
- dolní (u čp. 81)

15. 4.

29. 4.

13. 5.

29. 4.

13. 5.

Koryta
Kozodry

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

Z

Z

10. 10.

24. 10.

11. 10.

25. 10.

12. 10.

26. 10.

12. 4.

26. 4.

10. 5.

27. 4.

11. 5.

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

Sobota:

08:00 – 14:00 h

13. 4.

–
–
–
–
–

17:00
14:00
16:00
14:00
17:00

h
h
h
h
h

13. 10.

27. 10.

14. 10.

27. 10.

17. 10.

31. 11.

18. 10.

1. 11.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

–
–
–
–
–

17:00
14:00
16:00
14:00
17:00

h
h
h
h
h

Sobota:

08:00 – 14:00 h

2. 11.
Z
OO
EL

(zdarma)
(zdarma)
(zdarma)

19. 10.
20. 10.

3. 11.

SO
PN

(za úhradu)
(za úhradu)

21. 10.

4. 11.

Z
OO
EL

(zdarma)
(zdarma)
(zdarma)

SO
PN

(za úhradu)
(za úhradu)

21. 10.

15. 4.

LEGENDA: Z
- zeleň (odpad ze zahrad)
OO - objemný odpad (nábytek, matrace, koberce ...)
SO - stavební odpad (suť, výkopová zemina, střešní krytiny …)

celoročně

Provozní doba:

Provozní doba:

7.

10.

DRUHY ODPADŮ

celoročně

4. 11.
PN - pneumatiky
EL - elektrospotřebiče

UPOZORNĚNÍ: Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru) musí každý, kdo ukládá odpad, předložit
průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo doklad o zaplacení místního poplatku.

OBČANY ŽÁDÁME, ABY SVŮJ ODPAD PŘIVÁŽELI DO TECHNICKÝCH SLUŽEB JIŽ PŘETŘÍDĚNÝ.
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Dom o v i n k a s e přest ěh ov ala
d o no v ý c h p r o st or
Od posledního lednového
týdne se Domovinka-centrum
denních služeb v Domě s pečovatelskou službou přestěhovala do rekonstruovaných
prostor.
Cílem naší služby je pomoci
rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením
nebo chronickým onemocněním v době, kdy jsou ostatní
členové rodiny v zaměstnání
nebo nemohou péči z jiných
důvodů zajišťovat. Dále je naší snahou poskytnout pomoc a podporu osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením, mentálním postižením
nebo chronickým onemocněním.Snažíme se podporovat klientovu samostatnost, služby plánujeme tak, aby byly bezpečné a efektivní.
Během pobytu v Domovince se klienti mohou věnovat ručním pracím, sledovat TV, luštit křížovky, hrát společenské hry, cvičit, chodit na procházky po
okolí, jezdit na výlety, navštěvovat společenské akce, nechat se doprovodit
k lékaři, k holiči, na jednání na úřady apod.
Nové prostory Domovinky se nacházejí v prvním patře Domu s Pečovatelskou
službou, jsou větší, světlé a vzdušné. Samozřejmostí je bezbariérový přístup
jak do samotné Domovinky, tak i do kuchyňky a koupelny s toaletou.
Rádi uvítáme nové klienty, můžete se přijít třeba i jen podívat. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese: dps@kostelecno.cz, na telefonu:
724329558, 494320297, nebo osobně.
Mgr. Marcela Hušková

Sč í tá n í l i d u , domů a b y tů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii
se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč
na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).
NOVINKY SČÍTÁNÍ LIDU 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání:
•

•

•

•
•
•

•

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích
formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro
statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento
způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější
vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet
práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

GENERÁLKA NA SČÍTÁNÍ LIDU
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební
sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře
elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali
srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování
dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se
poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozor-

ňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné
informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším,
zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem
byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou
slabá místa nových systémů.“
HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se
soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za
vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny
knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání
obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754.
Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869,
kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání,
které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli
2. světové válce.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Kurz če ské ho jazyka
Od počátku února 2011 byly v Pobytovém středisku
v Kostelci nad Orlicí zahájeny kurzy českého jazyka pro
žadatele o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Kurzy jsou určeny především pro dospělé klienty.
Na financování kurzů bylo využito prostředků Evropského uprchlického
fondu. Jedná se o projekt Správy uprchlických zařízení nazvaný „Aktivní
volný čas“. Z něho jsou financovány 4 hodiny českého jazyka týdně. Další
projekt, ze kterého jsou kurzy financovány, je projektem Základní školy
Gutha Jarkovského v Kostelci nad Orlicí nazvaném „Moderní výuka českého jazyka – prostředek plnohodnotného prožití volnočasových aktivit
žadatelů o mezinárodní ochranu“. Z projektu ZŠ jsou financovány 2 hodiny
výuky týdně.
Kurzy českého jazyka vede paní Hana Vyčichlová, která je u klientů velmi
oblíbená. Kurzy jsou od prvopočátku klienty vyhledávané. Výhodou je, že
kurzu se mohou zúčastnit všichni klienti, nejsou určeny pouze pro určitou
jazykovou skupinu, ani se nerozlišuje, zda je klient pokročilý nebo začátečník. Lektorka využívá ke kurzu témata, se kterými se klienti mohou denně
setkat, jako např. návštěva u lékaře, na úřadě apod. Do kurzu zařazuje i reálie o České republice.
Jsme přesvědčeni, že kurzy napomohou k rozšíření jazykových znalostí
klientů pobytového střediska a budou i přínosem pro občany města Kostelce nad Orlicí, neboť se alespoň trochu sníží jazyková bariéra mezi cizinci
a majoritní skupinou.
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Statistika činno sti Mě stské pol i c i e
za mě síc le de n 2 0 1 1
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

142
54
88
22
9
1
2
54
74
40
34
0
0
0

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

NA SLOVÍČKO
SE ZASTUPITELI...

140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
Kostelec nad Orlicí - město
Ve dnech 10.6.2011 - 12.6.2011
budou probíhat oslavy našeho sboru.
O podrobném programu oslav budete v čas informováni.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

RTIC
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
web: rtic.kostelecno.cz, email: rtic@kostelecno.cz

Infotour a cykloturistika
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na XII. ročník veletrhu cestovního ruchu
konaný v Hradci Králové ve dnech 18. – 19. 3. 2011, Kongresové centrum Aldis.

Na slovíčko s …
Jedna z nejmladších
zastupitelek
města
Bc. LENKA FORCHOVÁ
kandidovala za Iniciativu občanů bez politické příslušnosti. Důvěry voličů si váží a ve své
funkci se bude snažit být platným členem
týmu zastupitelů. Zatím zkušenosti získává, ale
rozhodně bude dělat vše pro to , aby své voliče
nezklamala.
A že má v rodině vzory, o tom jistě samotné
jméno nenechá nikoho na pochybách. Dědeček byl předsedou národního výboru, tatínek
zastával důležitou funkci na ředitelství policie
v Rychnově nad Kněžnou a na ráznou a obětavou vedoucí místního kina, její maminku, taky nelze nevzpomenout.
Prozradila na sebe jen málo. Ráda vzpomíná na dětství prožité na Skále, teď
bydlí ve městě, dokončuje magisterské studium na univerzitě v Hradci Králové a její syn Adam přinesl právě domů vzorné vysvědčení. Pokud ji potkáte
v uniformě, protože jako inspektorka pracuje na obvodním oddělení policie
v Kostelci nad Orlicí, tak věřte, že dokáže být stejně přísná jako laskavá.
Které místo v Kostelci máte nejraději a proč?
Samozřejmě zámecký park, kam jsme rády chodily jako děti a teď, jako dospěláci.
Pro mne je to hlavně vzpomínka na babičku, která s námi do parku často chodila. Ta krásná příroda, perfektní úprava parku, pohoda a klid. Není snad krásnější
místo ve městě.

18. - 19. 3. 2011

Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží

Hradec Králové
Odborný program:
17. - 18. 3. 2011 – konference
VOJENSKÉ PAMÁTKY A PEVNOSTI

Doprovodný program:
18. - 19. 3. 2011
CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
III. VEČER CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK
Kontakt: NUCLEUS HK
Divišova 882, Hradec Králové 500 03

www.infotourhk.cz
Mediální partneři

Grand Festival smíchu – XI. ročník
Východočeské divadlo Pardubice – 14. – 21. března 2011

Předprodej vstupenek
SMETANOVA LITOMYŠL - 53. ročník Mezinárodního operního festivalu
ve dnech 10. 6. - 4. 7. 2011 – podrobný program v informačním centru, předprodej vstupenek od 2. března
SONISPHERE FESTIVAL 2011 /druhý ročník/
11. 6. 2011 ve 12:30 hodin letiště v Milovicích
IRON MAIDEN headlinerem festivalu SONISPHERE 2011!
V minulém roce se festival Sonisphere stal největším festivalem v České republice. S Velkou thrash metalovou čtyřkou v čele – Metallica, Slayser, Megadeth a Anthrax – spojil Sonisphere v Milovicích všechny festivalové nadšence
a metalové fanoušky z celého světa a s 35.000 návštěvníky vytvořil nadšený
dav. V tuto chvíli Sonisphere festival hrdě oznamuje složení pro rok 2011:
IRON MAIDEN, KORN, CAVALERA CONSPIRACY, MASTODON.

KABÁT - Banditi di Praga Tour 2011
22. 3. 2011 Hradec Králové

23. 4. 2011 Pardubice

Vstupenky na tyto akce koupíte v informačním centrum v Kostelci nad Orlicí.
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Co se Vám ve městě nelíbí, s čím nejste spokojena …. A co uděláte pro to,
aby se to napravilo.
Víte, nejvíc jsem nespokojena z bezohlednosti některých obyvatel města , bohužel
převážně z řad mladších majitelů psů… a to se mezi ně taky počítám. Ne ovšem
s tou bezohledností. Teď, když slezl sníh, tak to je až zarážející, kolik naleznete
nepořádku po celém městě, protože se prostě neuklízí jejich …….Nedávno jsem
měla nepříjemný výstup s jedním majitelem obrovských psů. Upozorňuji, že jsem
nebyla v uniformě a dovolila jsem si toho mladého pána „poučit“, že by měl po
svých psech nepořádek uklidit. Jeho odpověď se nedá ani zveřejnit a to je přímo
jeho povinností, aby vše uklidil.
Kdybyste měla vymyslet slogan, který by byl pozváním do našeho města.
Jak by zněl?
KOSTELEC NAD ORLICÍ …. město, kam se budete rádi vracet.
Myslím, že totiž k tomu přispívá nejen zámecký park, ale třeba i letní vystoupení
Kopeckých na kempu a celá řada zajímavých akcí. Je toho ještě hodně, co by se
mělo zlepšit, ale třeba i posezení v TAVERNĚ patří k těm příjemnostem, kvůli kterým se budou lidé rádi do města vracet.
Dovolíme si uvést i něco málo z Vašeho soukromí. Máte domácího mazlíčka ?
Naším mazlíčkem je Bessinka, stříbrný pudl, její „tatínek“ pochází z Borovnice
a dnes šestiletou Bessinku dostal Adámek jako štěňátko od tetičky. Stála se rázem
miláčkem nejen nás s Adamem, ale i celé rozšířené rodiny.
Jak relaxuje a máte nějaké koníčky ?
MN/ Přiznávám, že tato otázka vzhledem ke studiu, zaměstnání a péči o syna
vyvolala úsměv, ale ….
Nestíhám, ale snažím se. V létě nejraději nasedneme s Adámkem na kolo a náš cíl
je vynikající potštejnská cukrárna. Kávička a zmrzlina nebo i zákusek, který nemá
konkurenci a pak příjemná cesta domů s využitím cyklostezky, tak to je opravdu relax. On ten Potštejn je jako magnet, zámek, hrad i Vochtánka je cílem snad
všech místních cyklistů. Často ale ani na Vochtánku nedorazíme.
Využíváte služeb ve městě … včetně rodinných příslušníků a jste s jejich
úrovní spokojeni?
Tak to bych ráda byla konkrétní. Třeba velice rádi využíváme příjemného prostředí
a obsluhy v TAVERNĚ. Posezení u vínečka nebo výborné občerstvení, to nemá chybu. Přidává se i syn Adámek, který chválí KINO na Rabštejně, kam moc rád chodí
s kamarády.
No a taky chválí Dům dětí v Seykorově parku, kde mají děti hodně příležitostí, jak
se třeba naučit vyrábět keramické postavičky, navštívit různé kroužky a akce.
A v neposlední řadě chválí občanské sdružení BROUČEK, které organizuje volný
čas dětí.
MN/ Děkuji Vám za rozhovor, jsem ráda, že byl přítomen i syn Adámek, který
vlastně mohl vidět maminku přímo „v roli zastupitele.“ Přeji Vám hodně energie při dokončování studia, elánu při plnění povinností zastupitele města
a věřím, že se Vám prostřednictvím např. velitele městské policie podaří zajistit větší pořádek ve městě postihem nezodpovědných majitelů psů.
MN

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

Vý půj č n í d o b a k n i h ov n y
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

Městská knihovna upozorňuje čtenáře na anketu Průzkum spokojenosti
se službami knihovny, kterou můžete on-line vyplnit na webových stránkách knihovny nebo v papírové podobě přímo v knihovně. Dotazník
bude k dispozici i na Odboru školství, kultury a tělovýchovy u pí Lenky
Faltysové.
Zároveň dochází ke změně emailové adresy knihovny:
knihovna@biblio.cz, detské@biblio.cz, dospele@biblio.cz

Z vem e n a v ý s tav u
Probíhající výstavu tkaných tapiserií výtvarného pedagoga Jiřího Růžičky
můžete navštívit ve výpůjčních hodinách knihovny až do konce března 2011.

N a m ě s í c b ř e zen p ř i p r av u j em e
Občanské sdružení O.S.T.R.O.V a Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
vás zvou na:

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ INTUITIVNÍ KRESBY

Diagnostika čakrového systému a čaker, význam barev,
stav energetického potenciálu,
diagnostika vitamínů, minerálů a stopových prvků v těle,
vhodnost potravin pro tělo,
zobrazení mužské a ženské energie,
kontakt s dítětem uvnitř sebe,
napojení se na ochrannou bytost. Lektorka: Jitka Seidelová
www.shiatsu.webgarden.cz
(23 let pedagogické praxe, 13 let meditativní práce, léčení energetických
systémů, harmonizace, transformace a ladění mozkových hemisfér)

19. – 20. března 2011 sobota a neděle 10,00 – 17,00 h
(přihlaste se prosím nejpozději do 14. března)
Semináře se konají při minimálním počtu 5 lidí. Cena: 1600,- Kč

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1154
s sebou: obyčejnou tužku měkkou č. 1, dřevěné pastelky
v širší barevné škále - 18 a více barev, ořezávátko, přezůvky, podložku
na kreslení, desky na obrázky, svačinu a dostatek pití!

V případě zájmu se přihlaste
Tereza Hostinská - tel. 731 81 56 75, e-mail: hosta78@email.cz

ZDARMA VÁM SDĚLÍME CENU VAŠEHO BYTU NEBO DOMU!
VOLEJTE 776761391, 495533509, WWW.LORD.CZ

LÉKAŘ KOUPÍ VILKU V KOSTELCI A OKOLÍ, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ,
MOŽNO I PŮVODNÍ STAV. RK LORD,776761391.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY ESHOP
KRMIVA, KOSMETIKA

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

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

Při celkové masáži sleva 15%.
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NEUNIKLO NÁM
Z á me c k é k u l t ur n í lét o

Zlatý o říše k

VÝSTAVY

V minulém čísle zpravodaje jsme vám slíbili rozhovor
s čerstvým držitelem Zlatého
oříšku Alešem Poláčkem.
Jaké bylo naše překvapení,
když jsme zjistili, že nás vlastně předběhl brněnský štáb
televize pod režijním vedením Evžena Sokolovského,
který týden před naší schůzkou s Alešem, jeho rodiči
a sestrou, natáčel v Česticích
jeho medailonek, uvedený na ČT 1 dne 22.2. v odpoledních hodinách. Nutno ještě podotknout, že
pan režisér je nejen pravidelným porotcem na Rychnovské osmičce, do školy
chodil právě v Rychnově nad Kněžnou a v neposledním čase je stálým spolupracovníkem i návštěvníkem potštejnského zámku. A tak uvítal, že právě natáčení bude v jeho milovaném kraji. Setkání s Alešem a jeho rodinou se nakonec
protáhlo a jen plánovaná krátká návštěva se časově hodně prodloužila.
Na rozhovor i návštěvu u Poláčkových jsem se pečlivě připravila a přiznávám
i moc těšila. O sportovní střelbě, sportu kterému se Aleš věnuje už od svých 7
let, jsem věděla opravdu málo a tak setkání s dnes již nadějným mladým sportovcem (14), držitelem těch nejvyšších celostátních ocenění a jeho současným
trenérem , oporou a hlavně tatínkem, bylo pro mne skutečně zážitkem.
Dozvěděla jsme se, že první krůčky v tomto u nás méně známém, zato například velice oblíbeném sportu v Číně má na „svědomí“ dnes jeden z našich
nejúspěšnějších regionálních kriminalistů Richard Chaloupka. Dal první impuls a odstartoval Alešovu dráhu sportovce, který má před sebou velké cíle
ve sportovní oblasti. Také mu doporučil klub, SSK Solnice. A tam se ho jako
nováčka ujal trenér pan Gustav Hartman.
Důležitá je maximální podpora talentu Aleše ze strany rodičů. Trénovat může
doma, protože veškerý půdní prostor v jejich vilce zabírá jeho střelnice. Stejně jako pan režisér Sokolovský a jeho štáb jsem obdivovala nejen nespočet
pohárů, medailí, diplomů, ale především jsem uvítala možnost si doslova sáhnout na oděv, ve kterém Aleš závodně střílí, který je jako novodobé brnění
střelců a také boty, které mají rovnou podrážku. Hlavně pak jsem uvítala možnost vidět zbraň, kterou díky svému talentu a píli, získává tolik cenné body
nastřílené na číslo 10. Aleš mi ji předvedl zasvěceně a také poskytl, včetně
trenéra, základní informace o tréninku, dění na závodech a také o nutnosti
přípravy fyzické a psychické.
Asi jen málokdo z nás si dovede představit, kolik je třeba času věnovat přípravě koncentrace na střelbu, soustředění a v neposlední řadě nacílení k výstřelu. Aleš trénuje denně, ale nezanedbává ani školu. Na pololetním vysvědčení
v 8. třídě měl dvě dvojky, na závodech získává ta nejpřednější místa. Rodiče
pečlivě dbají i na jeho zdravotní stav a tak pravidelně týdně navštěvuje svoji
terapeutku a snaží se pečlivě rozcvičovat a také hlídat i záda a nohy, které
projdou velkou zátěží při tréninku i samotných závodech.
„Rodičům vděčím především za čas, který mi věnují a v neposlední řadě také
za ﬁnanční podporu, jelikož sportovní střelba patří mezi velmi ﬁnančně náročné sporty. Trénuji každé odpoledne, když přijde táta z práce.“
První otázka na co myslí při závodech, při střelbě je prý snad nejčastější.
Takže odpověď je rychlá: „Snažím se koncentrovat a nemyslet vůbec na nic.
To bylo z počátku nejtěžší. Strašně mi pomáhá vědomí, že někde na blízku je
taťka, to mne uklidňuje.“
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie, se dozvídáme: Sportovní střelba je sportovní odvětví zahrnující více disciplín, při kterých se sportovec snaží výstřelem
ze střelné zbraně zasáhnout co nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých disciplín v kombinaci s rychlostí. Některé střelecké disciplíny
jsou zařazené do programu olympijských her.
Zajímá nás také, jestli má Aleš nějaký vzor a tušíme odpověď, protože ve
spoustě fotograﬁí, které jsou k dispozici je právě i jedna, na které je Aleš s elitním americkým sportovním střelcem Matthew Emmonsem, který je olympijský vítěz z Atén 2004 v právě nejoblíbenější Alešově disciplíně sportovní
malorážce 60 ran vleže.
„Dle mého je to nejlepší
střelec světa a já měl tu
čest se s ním setkat osobně. Byl to pro mne nevšední zážitek. Mým snem je
dostat se na MS v roce 2014
v Granadě ve Španělsku.“
A které ceny se nejvíc Aleš
Poláček váží ? „Nejvíce si
vážím mistrovských titulů,
kterých mám ...nespočet ...a
také účasti na mezinárodním závodě HOPES neboli Aleš Poláček s Matthew Emmonsem

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí připravuje v Galerii
Kinský pro své návštěvníky v roce 2011 následující výstavy:
KVĚTEN  ČERVEN
Libor Špaček, Petra Doležalová – Fotografie (www.escapetonature.eu)
ČERVEN  ČERVENEC
Michaela Bartoňová – Komplexní výstava autorky - Obrazy a loutky
(www.tineola.cz)
ZÁŘÍ
Kostelecký salon – Obrazy, tapiserie a fotografie kosteleckých autorů

KONCERTY
V měsíci květnu se mohou milovníci hudby těšit na tyto koncerty
v Zrcadlovém sále:
7. května 2011 17:00 hodin
Carmina Rychnov nad Kněžnou
spolu s mužským sborem Zanglust z holandského Linschotenu
(www.zanglust.nl) (www.carminarychnov.cz)
13. května 2011 19:30 hodin
Blue Effect unplugged
(www.blueeffect.cz)

O r l ic k é h o r y a Pod or li c k o
Souznění člověka s přírodou – autorská dvojice
Lubomír Imlauf a Josef Lukášek.
Knižní novinka, která se objevila téměř na konci roku, jistě potěší milovníky tohoto regionu. Šťastné spojení
vynikajícího profesionálního fotografa Lubomíra Imlaufa s autorem oblíbených pohádek z Orlických hor
i celé řady publikací a turistického
průvodce Josefem Lukáškem … to
už je záruka kvality.
„Orlické hory, malebný pás hor při
severovýchodní hranici Čech. Kraj
zádumčivé krásy, známý svými kouty zachovalé přírody, nádhernými
loukami se zurčícími potoky a tichými zrcadly rybníků v podhůří. Vydejme se
prostřednictvím této publikace na pomyslné toulky za jejich krásami.“ Tolik
slova J.Lukáška úvodem. Nelze ani opomenou slova druhého autora publikace, milovníka horolezeckého sportu, kterého pobyty v horách a skalách ovlivnily natolik, že se stal uznávaným mistrem krajinářské fotograﬁe. V MF Dnes
20.12. ,v článku redaktora Pavla Bednáře, se Lubomír Imlauf vyznává : „Orlické
hory nejsou monumentální jako Alpy a ztvárnit je vyžaduje úplně jiný přístup
a nasazení. Propojení se zbytky zachovalé lidové architektury se mně jevilo
jako vhodné nosné téma pro další knihu, když dnes již vyprodaná předešlá
kniha z mojí produkce byla o vznešeném Podorlickém baroku.“
V knize objevíte i zmínku o Kostelci a nechybí ani nádherné záběry ze zámeckého parku. „Zamíříme-li dolů do kraje, navštivme mimo jiné i Kostelec nad Orlicí.
Půvabný empírový zámek tu vévodí anglickému parku. Ano, i to je souznění
architekta s přírodou. Vždyť ať se díváme odkudkoliv, stále máme pocit, že ta
běloskvoucí stavba sem prostě patří. Pod korunami vzrostlých stromů obklopujících zámek sejdeme dolů k řece Orlici a ejhle, cestičky mizí a ztrácejí se v koberci tisíců bledulí. Nejenom jaro, ale i léto nás tu okouzlí. Kde jinde nacházíme
ušlechtilé lilie hned vedle louky plné polního kvítí.“
Nová kniha je již v prodeji ve všech knihkupectvích, informačních centrech na
Podorlicku i v Orlických horách , takže by neměl být problém ji sehnat. A pokud se chcete dozvědět víc, můžete zavítat na www.imlauf.cz a samozřejmě
navštívit kostelecké informační středisko, RTIC, (v budově městského úřadu,
vchod z ulice) ,kde máte jedinečnou možnost knihu ORLICKÉ HORY A PODORLICKO zakoupit.
Nenechte si tuto příležitost ujít, zklamáni rozhodně nebudete!!!!
MN

PRODÁME REKONSTRUOVANÝ BYT 3+1 VE VAMBERKU
ZA 990.000,- KČ. BYTY 2+1 A 3+1 V KOSTELCI.
TEL: 777 154 474, WWW.REALITYDIVISEK.CZ
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setkání olympijských nadějí“,
kde jsem obsadil nečekaně 2.
místo.“

Restaurace Secesse

Pomalu končíš základní školu
a co bys rád studoval a kde?
„Rád bych se věnoval studiu
informačních technologií na
OA v Kostelci nad Orlicí nebo
v Dobrušce. Ve škole se učím anglický jazyk, to mne baví a moc
rád bych se v něm zdokonalil,
abych se při cestách do zahraničí dorozuměl co nejlépe.“

Kostelec nad Orlicí

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT:

Náš rozhovor nekončil, ptala
jsem se také na kamarády, které Aleš Poláček s Kateřinou Emmons
má Aleš především mezi sportovci – z oddílu a také ze závodů, otázek byla spousta a manželé Poláčkovi ochotně odpovídali, Aleš byl spíš soustředěný a tichý, stejně jako jeho starší sestra Terezka, vysokoškolačka studující chemii v Pardubicích.
Aleši, budeme držet pěsti, aby se Ti splnil i ten nejtajnější sen a do mistrovství světa ve Španělsku nastřílel ještě co nejvíc cenných bodů!!!

Příjemné posezení ve stylové restauraci
Denní menu na webu
Minutky
Výdej obědů do menuboxů
DÁLE PRO VÁS RÁDI ZORGANIZUJEME:

Pro čtenáře městského zpravodaje, se svolením rodičů, připravila
PhDr.M.Nováková.

Po – Čt
Pá
So
Ne

Kurz pro seniory
2.11.2010 začal kurz seznámení se s PC pro seniory. Zúčastnilo se 9 žen a 4
muži. Průměrný věk byl víc než důchodový, ale zjistili jsme ,že to nebylo na
závadu. Úporně jsme pracovali pod vedením dvou zkušených lektorů, kteří
s námi měli svatou trpělivost, protože práce na počítači byla pro nás téměř
exotická. Naše generace zažila mnoho změn, od prvních televizorů, přes dálnopisy, magnetofony, mobilní telefony... až po PC.
Chtěli bychom se také zmínit o tom, co v dnešní hektické době není pro nás
seniory obvyklé. Bylo to srdečné přivítání od ředitelky DDM p. Blance Miklové,
kdy jsme nabyli dojem, že jsme skutečně vítáni. Její stálou péčí o naši dobrou
pohodu, včetně péče o pitný režim. Dále to byl stálý zájem pracovnic městského úřadu a také ohleduplnost a takt lektorů.
Na konci kurzu jsme na besedě s příslušníky policie získali i nové informace
o úskalích, se kterými se můžeme setkat při práci na PC i v běžném životě. Obdrželi jsme „Osvědčení“ o absolvování kurzu, které jsme hrdě ukázali našim dětem
a vnoučatům. A začaly se dít věci - vkládání nových programů do PC, videotelefonů, her a dalších spojení na naše přátele a nám pomalu nezbývá na všechno čas.
Také zjišťujeme, co znalostí a zkušeností nám ještě chybí, co bychom potřebovali ještě vysvětlit a doplnit si další vědomosti.
Doufáme, že bude ještě organizován kurz pro „pokročilé“ a velmi se na něj
těšíme. Všem, kteří se na našem kurzu podíleli patří náš dík.

10-23
10-24
11-23
14-22

•

rodinné oslavy

•

večírky

•

svatby

Tel. 739 637 251, email: karel.rykala@tiscali.cz, www.restaurace-secesse.ic.cz/

Účastníci kurzu PC pro začátečníky

V zpo m í n k o v ý ak t u u c těn í
150. v ý r oč n í nar oz en í JS G
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)

w w w. r e k l a m y s p a c e k . c z
V neděli 23. ledna t.r. se sešly cca 2 desítky turistů a příznivců Jiřího Gutha
Jarkovského u jeho hrobu v Praze na Olšanech, aby uctily 150. výročí jeho narození. Za město Kostelec n. O. se aktu zúčastnil (dle pořadí na fotograﬁi) T. Špaček, Mgr. J. Němec – ředitel Základní školy Gutha Jarkovského, Ing. J. Blažková
a místostarosta ing. L. Lerch. Slavnostní akt komentoval Ing. J. Havelka čestný
předseda KČT, pověřený přípravou oslav (na fotograﬁi 2. zprava).
Kromě představitelů české turistiky a sportu přijel i reprezentant slovenských
turistů a přítomen byl i zástupce rodiny. Touto akcí byl rok oslav výročí narození
J. Gutha Jarkovského odstartován.
Ing. Jaroslava Blažková

MALONÁKLADOVÝ TISK

vizitky • pozvánky • letáky • samolepky

grafické práce • CMYK • A3++ • až 300 g • spec. papíry
REKLAMNÍ TABULE • RAZÍTKA a další produkty pro Vaši reklamu
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SPOLEČENKA
VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY
V sobotu 26. února 2011 bylo na městském úřadě slavnostně
přivítáno 12 nových kosteleckých občánků:
Kristýna Jaklová
Filip Svátek
Tereza Bartáková
Jana Krejsová
Jakub Zákostelecký
Lucie Hovorková

Filip Sršeň
Jiří Juhas
Viktorie Skalická
Adriana Váchová
Vendula Drahošová
Marek Cetel

Rodičům srdečně gratulujeme !

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.

JUBILEA V BŘEZNU 2011
70 let oslaví
80 let oslaví

Jindřich Bartoš
Zdeňka Hoﬀmannová

85 let oslaví

Věra Růžičková

90 let oslaví

Marie Macháčková
Jiřina Kameníková

94 let oslaví
97 let oslaví

Emilie Lepšová
Karel Hlaváč

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

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Josef Martinec
Marie Klusáčková
Miluše Komárková

* 1929
* 1928
* 1930

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

Nic není tak nesnadné jako najít vhodná
slova pro velkou bolest.

Dne 6. března uplynulo již 12 smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn, manžel,
tatínek, bratr a strýc
pan Ladislav Petrák.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
KOSTELCE NAD ORLICÍ

Albrecht František st.
Nar. 28. března 1911 v Kostelci nad Orlicí
Zemř. 30. prosince 1983 v Plchůvkách
Absolvent kostelecké reálky (1929), původním
povoláním poštovní úředník (ve Frenštátě pod
Radhoštěm, v Hradci Králové, Žamberku). Za války
byl totálně nasazen a v r. 1951 na výzvu úředníků
nastoupit do rizikových povolání se stal vychovatelem Dětského výchovného ústavu pro obtížně
vychovatelné děti v Kostelci nad Orlicí.
Zde úporným sebevzděláním posiloval svůj přirozený pedagogický talent, který dosud, jako někdejší žák Václava Velkoborského, uplatňoval především jako velmi aktivní cvičitel a náčelník Sokola. Ve
výchovném ústavu realizoval několik zajímavých metod, s nimiž se mu dařilo
formovat deprivované svěřence natolik, že mnozí se, jak dali najevo později,
dopracovali i významných životních postavení a s úctou na svého svérázného
vychovatele dodnes vzpomínají. (K jeho metodám patřilo např. vyhledávání
talentovaných hochů, ze kterých tvořil tým spolupracovníků, organizování větších sportovních i kulturních akcí, do nichž aktivně zapojoval většinu
chovanců s prezentací pro veřejnost, často zval významné osobnosti zvenčí
k besedám blahodárně ovlivňující vnímání chovanců, atd.).
Po desetiletém velmi intenzívním pracovním nasazení odchází jako učitel na
kosteleckou základní devítiletou školu, vystuduje obor tělesná výchova-výtvarná výchova (žák prof. Jiřího Růžičky) a nesmazatelně se zapisuje do duše
svěřenců, jejichž životní styl bezesporu u mnohých ovlivnil.
Proslul rovněž jako
dlouholetý přední činovník zdejšího Svazu rybářů, posledních
deset let pracoval už
jako důchodce v hodnosti správce městského koupaliště, kde
se stal průkopníkem
a vedoucím bezplatných každoročních
plaveckých kurzů
pro děti, na besedu
k jeho více než třítisícové rodinné knihovně přicházela řada
osobností kulturního
i sportovního života
z města i širokého
okolí.
Zemřel na rybách, na
břehu řeky Orlice u Plchůvek ve věku nedožitých 73 let.

S láskou vzpomínají
Rodiče, manželka, děti a sestry s rodinami

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
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AKCE restaurace Podhorní mlýn
v měsíci březnu 2011

3.3. - 5.3. ........ SPECIALITY S TOPINKOU (tatarák, masové směsi)
10.3. - 12.3. ........ PEČENÉ KACHNY
NOVINKA:
17.3. - 19.3. ........ ZVĚŘINOVÉ HODY
24.3. - 26.3. ........ STEAKY NA GRILU
každou sobotu
(hovězí, vepřové, kuřecí)
OBĚDOVÉ MENU
otevřeno: ÚT - PÁ

SO

17.00 - 22.00
12.00 - 22.00

Informace na tel.: 604 975 634

VYLEPŠENÝ
JÍDELNÍ LÍSTEK
www.podhornimlyn.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ POZVÁNKY V BŘEZNU 2011
DIVADLO - SK RABŠTEJN
SK RABŠTEJN - tel: 494 321 588, rabstejn@wo.cz
BŘEZEN 2011
05. 03. /sobota/ - 9:00 hodin
14. SKAUTSKÁ BURZA
Tradiční burza s účastí sběratelů z celé republiky, možnost nakoupit knihy,
časopisy, upomínkové předměty, pohlednice, časopisy, skautské potřeby.
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

8. PLES KOSTELECKA

18. 03. /pátek/ - 20:00 hodin

PLES HASIČŮ

30. 03. /středa/ - 08:15 a 10:00 hodin ZLATOVLÁSKA
podle M.D.Rettigové
Divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ. V režii Josefa Krofty hraje Divadlo DRAK Hradec Králové.

PŘIPRAVUJEME
12. 04. /úterý/ - 19:30 hodin

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
v pořadu: VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE.

5.
ZTRACENÝ HORIZONT
Manaslu, Gasherbrum, Šiša Pangma. Výpravy na nejvyšší vrcholy Himalájí
a Karakoramu v zimě, kdy se sem odváží jen opravdoví dobrodruzi. Úspěchy
a prohry. Ledovcové trhliny a laviny. Tři expedice, tři příběhy, které vypráví tři
lidé. Pojítkem je polárník a horolezec Milan Wlasák... Režie: Petr Kašpar. (ČR)
6.
PROJEKT KAČKAR
Východní Turecko, tajemné pohoří Kačkar. Jarní tání. Voda v řekách stoupa
a dříve malé potoky se mění v brutální peřeje. Na některé z nich se ještě nikdo
neodvážil. Dokud sem nepřijelo pár kluků z Čech. Svižný ﬁlm, který vás strhne
stejně jako dravá řeka. Režie: Vojta Hejtmánek/Petr Čivrný. (ČR)
7.
ENTRE NÓS – MEZI NÁMI
Drama, které prožívá náctiletá Luisa o prázdninách, když se jejímu otci a zároveň horolezeckému partnerovi Auréliovi stane během výstupu na vysoký
vrchol vážná nehoda. Zkušený horolezec se zřítí stovky metrů a zmizí v hloubce deštného pralesa. Dívka se náhle octne sama daleko od pomoci, uprostřed
bouře, sama a prochladlá... Režie: Erick Grigorovski (Brazílie)
8.
JAKO STAŘÍ ARGONAUTI
Šest ostřílených českých vodáků proniká po vodě i po souši Severozápadními
teritorií Kanady k řece Mackenzie a Severnímu ledovému oceánu...
Režie: Ladislav Moulis (ČR)
9.
ASGARD PROJECT
Film o ambiciózním volném prvovýstupu na Severní věž Asgardu na Baﬃnově
ostrově hluboko v Arktidě. Počáteční euforie z výstupu i skydivingu se mění
na boj o holé přežití... Režie: Alastair lee. (VB)

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.

BŘEZEN - DUBEN 2011

01. 06. /středa/ - 19:30 hodin
KAPUSTNICA
Falletova Kapustnica (Zelňačka) je komediální trvalkou svého druhu, která se
vynořuje na jevištích profesionálních i amatérských s železnou pravidelnosti.
Její úspěch u diváků je vždy zaručený. Hraje: Divadlo Commedia Poprad.
Režie: Vlado Benko.

13. 03. /neděle/ - 19:00 hodin
ZELENÝ SRŠEŇ
Film USA – české titulky. Mládeži Přístupné od 12 let.

ZÁPIS DO KURZU TANCE PODZIM 2011
(soboty: září –prosinec)
10. BŘEZEN 2011 OD 17,00 HODIN
KURZOVNÉ: 1 300,-Kč, GARDE: 400,- Kč.

KINO - SK RABŠTEJN

06. 03. /neděle/ - 19:00 hodin
HON NA ČARODĚJNICE
Dobrodružný, thriller, fantasy USA, české titulky. Mládeži přístupné od 12 let.

17. 03. /čtvrtek/ - 17:00 hodin

LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Dobrodružný, rodinný, fantasy ﬁlm USA – česká verze. Mládeži přístupné.
20. 03. /neděle/ - 17:00 hodin
NA VLÁSKU
Animovaný ﬁlm na motivy klasické pohádky bratří Grimmů. – česká verze.
Režie: N. Greno, B. Howard.
25. 03. /pátek/ - 19:00 hodin
Drama ČR. Mládeži od 12 let.

NEVINNOST

27. 03. /neděle/ - 19:00 hodin
TŘI DNY KE SVOBODĚ
Krimi/thriller/drama USA – české titulky. Režie: Paul Haggis.
Mládeži přístupné od 12 let.
31. 03. /čtvrtek/ - 17:00 hodin
MEGAMYSL
Animovaná rodinná komedie USA – česká verze. Mládeži přístupné.

RABŠTEJN - tel: 494 321 588, rabstejn@wo.cz

01.04. /pátek/ - 19:00 hodin
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
Komedie Francie – české titulky. Mládeži přístupné od 12 let.

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2011
05.03. /sobota/ - 16:00 hodin

08. 04. /pátek/ - 19:00 hodin
127 HODIN
Drama USA – české titulky. Mládeži přístupné od 12 let.

Karakoramu, sólo výstupy na skalní stěny, při kterých i zkušeným horolezcům
naskakuje husí kůže, nádherné Barabášovo Mongolsko…:
1.
MONGOLSKO – VE STÍNU ČINGISCHÁNA
Dobrodružné putování mimo obvyklé trasy po zemi hledající svoji tvář v odkazu velkého vůdce z 13. století. Obávaného i obdivovaného, ale nikdy poraženého. Režie. Pavel Barabáš (SR).
2.
SÁM VE STĚNĚ
Film při kterém se tají dech i extrémním horolezcům. Třiadvacetiletý Alex
Honnold posouvá riskantní volné sólo lezení do nových dimenzí. Skutečně
úctyhodné stěny zdolává bez lana a s nulovou šancí na přežití v případě pádu.
Zdolání 600 metrů vysoké stěny na Half Dome – největší sólo výstup, o jaký se
kdy člověk pokusil... Režie: Peter Mortimer/Nick Rosen. (USA)
3.
BRAHMAPUTRA
O prvosjezd horního toku jedné z největších řek se pokouší česká expedice.
Složitým vyjednáváním se podařilo proniknout k začátku sjezdu do oblasti na
hranicích Indie a Tibetu pro běžné cestovatele nepřístupnou. Po dramatickém
začátku a nehodě v extrémně obtížných peřejích padlo rozhodnutí prvosjezd
přerušit. Na scénu však přichází indická armáda a hrozba zatčením za nevědomé přestupky. Nezbývá než sestoupit do kaňonu a pokračovat ve sjezdu řeky,
jejíž vlny připomínají tsunami... Režie: Ladislav Moulis (ČR)
4.
POSLEDNÍ LOVCI
Jen několik lidí na světě dokáže ulovit velrybu bambusovou harpunou z domorodé kanoe. Návštěva vzdáleného světa, plná otázek a zamyšlení, je pohledem na drsný život v indonéské vesnici Lamalera, kde domorodci loví stejně
jako před sto lety jejich předkové... Režie: Steve Lichtag (ČR)

CÍRKVE
CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ
Bohoslužby každou neděli od 9:45 hodin v Kostelíku J. A. Komenského
10.03. /čtvrtek/ - 19:00 hodin
KONCERT SLÁVKA KLECANDRA
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kostelci nad Orlicí Vás srdečně
zve na koncert SLÁVKA KLECANDRA - Pašijové písně a nové žalmy. Koncert se
koná ve čtvrtek 10. března v 19 hodin v kostele J.A. Komenského na Rabštejně.

KAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictvi-raska.cz, email: kamenictvi.raska@seznam.cz
nejlevnější světlou žulu v regionu
pomníky moderních a klasických tvarů
v různých barvách a nejnižších cenách
sekání nápisů
hotové pomníky skladem
schody, parapety, obklady
České Libchavy 89, 561 14
tel. fax. +420 465 582 130, mobil +420 603 281 830 - 1
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VÝSTAVY
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC
Městská knihovna vás všechny srdečně zve výstavu TKANÝCH TAPISERIÍ
výtvarného pedagoga Jiřího Růžičky. Výstava potrvá do konce března 2011.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí zve na výtvarnou výstavu - Zlatý štětec , která se koná ve dnech 7. – 25.2.2011v 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.
31.03. – 01.04.

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKU
VÝROBKŮ MLÁDEŽE ÚSP KVASINY
Svaz postižených civilizačními chorobami o.s ZO Kostelec nad Orlicí srdečně
zve na tradiční velikonoční prodejní výstavku. Otevřeno: čtvrtek 31. března
12.00 -17.00 hodin; pátek 1.dubna 9.00 - 17.00 hodin. Výstavka se koná v Klubu důchodců Kostelec nad Orlicí. Zveme všechny příznivce krásných drobností s jarní tématikou, aby se přišli potěšit alespoň pohledem. Vystavené výrobky
je možno i zakoupit. Těšíme se na Vaši návštěvu.
20.03. – 17.04.
VÝSTAVA „LODĚ SVĚTOVÝCH VÁLEK“
Regionální muzeum Vysoké Mýto a Svaz modelářů ČR Vás zvou na velkou přehlídku maket válečných lodí v provedení nejlepších českých modelářů. Kurátor
výstavy Jiří Lejsek, vysokomýtský rodák, dnes žijící v nedalekém Kostelci n/Orlicí, shromáždil do čtyř výstavních síní muzea přes třicítku exponátů. Bude to
poprvé, kdy se takto pohromadě představí veřejnosti celá plejáda válečných
lodí od dob Rakousko-Uherska až po padesátá léta minulého století. Nenechte si tuto mimořádnou přehlídku zručnosti českých modelářů ujít a možnost
prohlédnout si detailně zpracované válečné lodě převážně postavené v měřítku 1 : 100. Těšíme se na Vaši návštěvu Regionální muzeum Vysoké Mýto.

TURISTIKA
12.03. /sobota/ - 7:00 hodin
PODÉL LABE DO KUKSU
Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město.
Odjezd vlakem 7:17 do Jaroměře.
Trasa pěšího výletu: Jaroměř, Heřmanice, Kuks. Návrat vlakem.
Délka pěší trasy: 12 km.Vedoucí akce: Oldřich Zeman
26.03. /sobota/ - 7:00 hodin
TEREZIINA STUDÁNKA
Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město.
Odjezd vlakem do Očelic 7:17.
Trasa pěšího výletu: Očelice, Městec, Tereziina studánka, Vranov, Mochov, České
Meziříčí, Pohoří. Návrat vlakem.
Délka pěší trasy: 13 km. Vedoucí akce: Jana Culková
09.04. /sobota/ - 7:00 hodin
HRÁDEK U NECHANIC
Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město.
Odjezd vlakem 7:17 do Hradce Králové a autobusem do Nechanic.
Trasa pěšího výletu: Nechanice, Hrádek, Přim, Všestary. Návrat vlakem.
Délka pěší trasy: 12 km. Vedoucí akce: Oldřich Zeman

JINÉ
MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK 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. Poradna pro maminky a tatínky
jež se nemají kam vrátit z mateřské; koná se 1x měsíčně, s hlídáním dětí
zdarma, chcete-li zlepšit svoje šance na trhu práce přijďte a odbornice vám
ZDARMA poradí a nasměruje vás; zájem o účast hlaste předem v MC, nebo
přímo u poradkyně na adrese poradce.maurerova@centrum.cz
od 27. ledna 2011 každý čtvrtek
MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
od 15.30 hod. do 16.30 hod.
Od 27. ledna 2011 každý čtvrtek od 15.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách
OS Cvrček-Příkopy 530,Kostelec nad Orlicí. Masáže podle paní Mgr. Jany
Hašplové pod vedením Ivy Voráčkové
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CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
A PŘEDPORODNÍ KURZ
Cílem tohoto cvičení je připravit nastávající maminky k porodu a provést je
těhotenstvím. Kurz vede paní Iva Voráčková -zdravotní sestra se specializací
ošetřovatelství v gynekologii, dula,absolventka kurzu cvičení pro těhotné,
rodičky a gynekologicky nemocné u Mgr. Hany Volejníkové. Ve srovnání
s předporodními kurzy pořádanými většinou porodnic, nabízí individuální
přístup, prostor pro Vaše témata a respekt k Vašim přáním a potřebám.
AFRICKÉ TANCE
Probíhají každé úterý od 18.30 hod. v gymnastickém sále v Zemědělské škole v Kostelci n.O. Kontakt: 777 306 236.
03.03. /čtvrtek/- 15:00 hodin
PŘEDNÁŠKA „O OBDAROVÁVÁNÍ“.
SPCCH v ČR, o .s., ZO Kostelec nad Orlicí pořádá přednášku „O OBDAROVÁVÁNÍ“.
Naším hostem bude PhDr. Jiří Pilz a akce se uskuteční v Klubu důchodců.
Srdečně zveme všechny zájemce.
19. – 20.03. /sobota a neděle/
PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ
10:00 – 17:00 hodin
INTUITIVNÍ KRESBY
Občanské sdružení O.S.T.R.O.V a Městská knihovna Kostelec nad Orlicí vás
zvou na seminář... Zjistíte, že umíte a můžete kreslit... Diagnostika čakrového
systému a čaker, význam barev, stav energetického potenciálu, diagnostika
vitamínů, minerálů a stopových prvků v těle, vhodnost potravin pro tělo,
zobrazení mužské a ženské energie, kontakt s dítětem uvnitř sebe, napojení
se na ochrannou bytost. Lektorka: Jitka Seidelová; www.shiatsu.webgarden.cz;
(23 let pedagogické praxe, 13 let meditativní práce, léčení energetických
systémů, harmonizace, transformace a ladění mozkových hemisfér). Přihlaste se prosím nejpozději do 14. března. Semináře se konají při minimálním
počtu 5 lidí. Cena: 1600,- Kč. Kde: Městská knihovna Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1154. S sebou: přezůvky, podložku na kreslení, desky na obrázky,
dobrou svačinu a dostatek pití!!! Na kreslení: obyčejnou tužku měkkou č. 1,
dřevěné pastelky v širší barevné škále - 18 a více barev, ořezávátko.
V případě zájmu se přihlaste na tel. 731 81 56 75 Tereza Hostinská nebo na
e-mail: hosta78@email.cz.
20.03. /neděle/ - 15:OO hodin
DUCHOVNÍ PÉČE VE VĚZNICÍCH
Česká křesťanská akademie Vás zve na přednášku MILOSLAV VAŠINA, farář
ČCE: Duchovní péče ve věznicích. Přednáška se koná v prostorách Klubu důchodců v Kostelci nad Orlicí.
25.3. /pátek/ - 18:00 hodin

DEN HORSKÉ SLUŽBY
SLAVÍ I NA ZÁMKU POTŠTEJN
Tradiční pietní akcí v rámci Dne Horské služby ČR si u pomníku zesnulých
lyžařů Bohumila Hanče a Václava Vrbaty v Krkonoších horští záchranáři připomenou kolegy, kteří zahynuli při záchraně lidských životů. Součástí vzpomínkové akce na toto výročí bude vyprávění a promítání krátkých ﬁlmů členů
horské služby z oblasti Orlických hor pod názvem „Příběhy mužů a hor“, které
se uskuteční na zámku Potštejn dne 25. 3. 2011 od 18:00 hodin.
26.03. /sobota/ - 8:00 – 11:00 hodin SBÍRKA ŠATSTVA
V sobotu 26. března proběhne v hasičské zbrojnici v ul. Příkopy sbírka šatstva.
Více informací na plakátech a webových stránkách města.

PLESY
Český zahrádkářský svaz Kostelec nad Orlicí se občanům oznamuje,
že tradiční 45. Zahrádkářský ples,
který se měl uskutečnit v sobotu 5. března
se z technických a zdravotních důvodů nebude konat.
Děkujeme za pochopení.
11.03. /pátek/ - 20:00 hodin
8. PLES KOSTELECKA
Dovolujeme si Vás pozvat na 8. PLES KOSTELECKA, který se uskuteční ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí za hudebního doprovodu skupiny
Koplaho Band Týniště nad Orlicí a módní přehlídky Zdeňky Zachariášové.
Vstupenky lze zakoupit v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.
12.03. /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.
18.03. /sobota/ - 20:00 hodin
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí – město Vás srdečně zve na
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 18. března 2011 ve 20:00
hodin v sále SK Rabštejn. Bohatá tombola, k poslechu a tanci hraje „FANTASY
MUSIC“ Solnice.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 7.února 2011- pondělí až pátek
v době od 8 do 12 hodin a dále v pondělí a úterý od 19 do 20 hodin, vždy
v hasičské zbrojnici - město.

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova

MŠ Mánesova

Z á p is d ě t í

Zápis d ě tí

Vážení a milí rodiče, oslovujeme vás s následujícím pozváním. MŠ Krupkova pořádá 29.3.2011
„ Zápis dětí“ pro školní rok 2011 - 2012. Pokud
chcete, aby se vaše dítě vzdělávalo v naší MŠ,
přijďte v tento den mezi 14.00 – 17.00 hodinou.
S sebou si přineste vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem můžete
vyzvednout buď přímo v MŠ nebo na odboru
školství městského úřadu. Dále průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. Děti se u nás mohou těšit na citové zázemí, laskavou péči, přirozenou volnost, individuální přístup, tvořivost,
ﬂexibilitu, příjemné a podnětné prostředí i společné akce s rodiči.

Srdečně Vás zveme na zápis do Mateřské školy
Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987. Zápis spojený s Dnem otevřených dveří se uskuteční ve
středu 27. dubna 2011, od 10 do 17 hodin.
Přihlášku dítěte k zápisu do předškolního zařízení si můžete vyzvednout v mateřské škole, nebo
Ondřej Šeda
na odboru školství Městského úřadu Kostelec
nad Orlicí a to od 14. března 2011. K zápisu prosím přineste očkovací průkaz
dítěte a Váš občanský průkaz.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Těšíme se na vás
řed. Eva Myšáková
p.uč. Bc. Lenka Šlapáková

p.uč. Lucie Wajglová
p.uč. Pavla Jedlinská
www.mskrupkova.wz.cz

P r oje k t s něh u láček

Jana Zemanová, ředitelka školy

P o dě ko vání ško lní jíde lně Ade va
Jménem Mateřské školy Mánesova Kostelec nad Orlicí,
bych chtěla poděkovat školní jídelně Adeva, která si pro
nás připravila prohlídku a oběd přímo ve školní jídelně.
Mohli jsme si prohlédnout spoustu velikého nádobí a měli
jsme možnost stolovat a obědvat jako velcí školáci. Pomáhaly nám paní kuchařky, které nejen že uvařily dobré jídlo, ale pomohly také odnášet tácky
s jídlem. Samozřejmě i jim patří poděkování.
Oběd nám moc chutnal, a tak děkujeme hlavně panu P. Hubálkovi a V. Němcové za pozvání a zpestření dne.
Hana Baloghová, učitelka

MŠ Chleny

Zápis d ě tí
Naše mateřská škola prošla v loňském roce velkými změnami. Je zmodernizovaná, a to v podobě výměny oken, nové střechy a nově vymalovaného interiéru veselými barvami. V letošním roce nás čeká zeteplování celé budovy
a mimo jiné i další potřebné úpravy. Naše školička má také novou třídu pro
nejmenší, která je nově zařízená a uzpůsobená tak, aby se v ní vaše děti cítily
co nejlépe. Radost pak máme zejména z relaxačních vaků, dětem se moc líbí
a užíjí si na nich spoustu zábavy, ale i relaxace, která je důležitá pro zdravý
vývoj dítěte.

Lednové počasí nás všechny tak trochu překvapilo skoro jarními teplotami. Děti
se těšily na sněhové hrátky, jako je sáňkování, koulování, stavění sněhuláků,
ale počasí se nechtělo umoudřit. Smutné pohledy dětí nás inspirovali k tomu,
že jsme se rozhodli udělat si “vlastní zimu” - a to přímo ve třídě. Ve spolupráci
s rodiči jsme na začátku měsíce ledna odstartovali projekt “SNĚHULÁČEK”. Brzy
na nás dýchala zimní nálada snad ze všech koutů, protože každým dnem přibývali noví a noví “sněhoví kamarádi“. Originalita a nápaditost neznala mezí,
proto musel být každý bez rozdílu odměněn. Každé z dětí domů odcházelo
s diplomem, se zlatou medailí na krku a rozzářeným úsmevem na tváři. A právě
ty rozzářené dětské oči byly pro nás obě tou nejkrásnější odměnou.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří se na projektu
podíleli. Věříme, že spolupráce s vámi bude i nadále tak inspirující.
Lucie Wajglová, Pavla Jedlinská
MŠ Krupkova

V dnešní době budou muset děti čelit celý život nejrůznějším změnám jak sociálním, tak i změnám prostředí, ve kterém žijí. Proto se v naší školce chceme
zaměřit zejména na rozvíjení potřeby učit se, zajímat se, být empatičtí ke svému okolí. Prostřednictvím individuální péče se snažíme v dětech podněcovat
vývoj charakteristických rysů osobnosti, jež budou v rychle měnící se době
obvzláště potřebné.
V loňském roce jsme toho tolik zažili. Jezdili jsme do divadla, do kina a pořádali jsme výlety za přírodou a zvířátky. Vánoční čas byl však nejhezčí. Naši školku
navštívil Mikuláš i s andělem a čerty. Další vánoční překvapení bylo posezení
s rodiči u stromečku a dokonce nás navštívil Ježíšek a nechal nám ve školce
spoustu dárečků. Největší novinkou v naší školce byl plavecký výcvik. Děti si
užívaly vodních radovánek v Ústí nad Orlicí a už teď se těší na letošní plavání,
které proběhne již v dubnu.
Naše děti se se zájmem účastní dětského sborečku, výuky na zobcovou ﬂétnu
a ve školce též probíhá výuka anglického jazyka zábavnou formou. Samozřejmostí jsou u nás každodenní průpravná logopedická cvičení.
Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do naší školky, ji mohou po telefonické domluvě kdykoliv navštívit. Zápis dětí proběhne ve čtvrtek dne 26.
května. Přihlášku si můžete vyzvednout buď na MÚ v Kostelci nad Orlicí, nebo
přímo u nás v MŠ Chleny. Přihláška je také dostupná na našich webových
stránkách www.mschleny.webnode.cz. Přihlášky přijímáme v den zápisu. Na
vaši návštěvu se těší zaměstnanci a děti MŠ Chleny.
Z. Dušánková, učitelka Mateřská škola Chleny
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rozhodli o postupu dvou dívek do okresního kola do Opočna. Veroniky Mrázové z 6.A a Adély Hynkové z 6.A a Kláry Vavruškové z 6. A.
Nezbývá než dívky pochválit a také ocenit a pochválit organizační pomoc
Marka Jagebreina, který do soutěže vnesl prima náladu. Všichni jsme se dobře
bavili ve velmi příjemné atmosféře.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Jana Nováková, Soňa Luňáčková

Co V y n a t o , pan e G u t h e?
Tak se jmenovala literární soutěž, kterou vyhlásila předmětová komise
češtinářek na Základní škole Gutha-Jarkovského, aby si žáci připomněli
lednové 150. výročí narození PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského.
Protože osobnost J.S.Gutha - Jarkovského významně zasáhla i do oblasti etiky, byla soutěž tematicky zaměřena na problematiku společenského
chování, pravidla a normy chování ve všech oblastech života. Žáci od 4. tříd
se zamýšleli nad chováním lidí ve svém okolí. Někteří se pokusili o veršování, objevily se i pokusy o zpracování pravidel společenského chování ve
formě příruček a populárně naučného časopisu s fotografiemi z našeho
města.
Potěšitelná je i skutečnost, že se do soutěže zapojily i jiné základní školy
našeho okresu, z nichž žákyně 8. třídy ze ZŠ Solnice obsadila 1. místo ve
své kategorii.
H. Stará

Některé ze soutěžních příspěvků:

Nekalost
Když se tak někdy rozhlédnu kolem sebe, vidím plno nekalostí. Třeba nedávno
dědovi vykradli kůlnu. Ukradli mu všechny náhradní pneumatiky, různé tyče
a všechno možné. Zrovna tu noc, co mu to vykradli, jsem u něj spal. To, co se
dědovi stalo, se mi vůbec nelíbí, jelikož děda to všechno potřeboval. Děda je
vášnivý zahradník a když mu ukradli jeho zahradnické náčiní, tak teď nemůže
na své zahrádce pracovat. Řekl bych, že ten člověk, co mu to ukradl, neměl
cit pro staré lidi. No, prostě se mi to vůbec nelíbí. Děda je teď z toho smutný
a vůbec, ten člověk byl hrozně zlý.

De n po vo lání - 3 1 . 1 . 2 0 1 1
Dne 31.1.2011 se na ZŠ Gutha –
Jarkovského v Kostelci nad Orlicí
uskutečnila akce pod názvem Den
povolání.
Toto zpestření mělo své kořeny ve
školním parlamentu,kde se po odhlasování schválilo.Cílem tohoto
programu bylo,aby se všichni žáci
naší školy oblékli za to,co chtějí v budoucnu dělat.Jestliže někdo neměl
jasno,jaké povolání si vybrat,stačilo
společenské oblečení.
Účast ve všech třídách byla hojná
a ve většině nadprůměrná.Celá tato
akce byla zkontrolována vedením
parlamentu a po zásluze sladce odměněna.Mohli jsem zde zhlédnout
hasiče, policisty, vojáky, zdravotníky,
lékaře, fotbalisty, architekty, kadeřnice, programátory a tiskové mluvčí.
Inu,bylo se na co dívat.

Ondřej Fiala,4.C

Etiketa
V dnešní době moderní
není nikdo galantní.
Každý chvátá, pospíchá,
etiketa mu nic neříká.

Zbylo jen pár vzorňáků
co chovají se správně nemají srandu z prvňáků
a dámě nabídnou rámě.

Mládež kouří a je vulgární
a přijde jí naprosto normální
že nezdraví nikdy a nikoho.
Je to prý „IN“, ale jak pro koho.

Tito lidé,většinou postarší,
mají výchovu ze staré školy..
Stěžují si na mladé
a hlavy je z nich bolí.

Marně by pan Jarkovský
v dnešní době hledal
člověka,který je etický
a klobouk před ním smekal.

Snad jen pan Špaček
má duši etika!
Ostatním chování
vůbec nic neříká.
A.Jelínková, 8.C

Š koln í k o l o
K a rl o v a r s k ý s kři v án ek
Ve středu 19.1.2011 proběhlo na ZŠ Gutha - Jarkovského školní kolo pěvecké
soutěže Karlovarský skřivánek- 2. stupeň.

Tentokrát se ho zúčastnily žákyně 6. tříd. Mnohé přihlášené dívky z jiných
ročníků se nemohly zúčastnit z důvodu nemoci. Zazněly písně lidové, např.
Muzikanti, co děláte, Teče voda, teče, Měla jsem holoubka a také rómská píseň
v podání Dominiky Dubské.
Dívky se připravovaly, a tak jsme si vyslechli i písně muzikálové, např. od K.
Svobody Jsi můj pán nebo velmi náročnou píseň Haleluja a jiné. Nakonec jsme
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Dokonce v některých hodinách i vyučující využili naše kostýmy k praktické
výuce,což se setkalo ve vyšších třídách s velkým ohlasem.
Dalším bonbónkem při rozdávání vysvědčení bylo přednesení básně třídnímu
učiteli jako poděkování za jejich práci a trpělivost. Tato báseň byla tvořena
celým kolektivem.
Nás, členky parlamentu, může hřát dobrý pocit, že se tato akce zdařila.
Tereza Horáková, Helena Čapková, IX.B

Ško lní ko lo v re citaci
Dne 3. února se už tradičně na
naší škole Gutha-Jarkovského
v Kostelci nad Orlicí konalo školní kolo v recitaci na 2. stupni.
Žáci byli rozděleni do dvou kategorií 6. - 7. roč. a 8. a 9.roč.,
celkem 16 žáků.
Velkým překvapením byli chlapci z 8. roč. ,a to nejen výběrem
básní, ale i způsobem podání.
Vnesli do soutěže příjemnou atmosféru, pohodu a úsměv.
Slyšeli jsme básně od klasiků,
jako je J. Neruda, J. Seifert, V.
Holan a také od současných
básníků, jako je J. Žáček, J. Dědeček.
Porota hodnotila výběr básní,
přednes, způsob podání a výběr, kdo bude reprezentovat
školu v okresním kole.
Nakonec postupuje do okresního kola v Rychnově nad Kněžnou Denisa
Dubská – 7.C a Helena Čapková - 9.B.
Všichni byli po zásluze odměněni pochvalou a diplomy a my dospělí si
vážíme toho, že se stále najdou u nás děti, kterým je poezie blízká.
Mgr. Jana Nováková

O s má c i o pě t v Kli c p er ově d i v ad le
Jako každý rok, tak i letos nám paní učitelka Nováková nabídla divadelní
představení 11.2. pojmenované Maškaráda v Klicperově divadle v Hradci
Králové.
Nakonec jsme se rozhodli, že se zúčastní 8.A, 8.B, 8.C. Ovšem herci z divadla onemocněli, proto nám bylo nabídnuto představení Marná lásky snaha
od W. Shakespeara. Souhlasili jsme.
V pátek ráno jsme se sešli před svými školami, ale byli jsme trošku jiní, sváteční, společensky oblečeni včetně našich spolužáků a jela s námi i Kačenka Mottlová s její paní asistentkou paní Zakouřilovou. Kačenka už zvládla
i filharmonii a byla přímo vzorná.
Všem se hra od Williama Shakespeara líbila. Viděli jsme například Kristýnu
Kociánovou z podání sestřičky v pruhovaných podkolenkách v Ordinaci
v Růžové zahradě 2 nebo Tomáše Lněničku. Hra byla humorná, měla spád,
dobře jsme se pobavili.

nenašli, byl to nezapomenutelný zážitek.Po prohlídce muzea jsme prošli
centrum města a také jsme viděli stadion Old Traﬀord, který je základnou
klubu Manchester United. Další víkend jsme byli v Chesteru, krásném městě,
kde na nás dýchala minulost. Viděli jsme starý amﬁteátr, zeď, která lemuje
město, a nejstarší budovy města.Také jsme byli v chesterské katedrále. Poslední víkendový den jsme se vydali do Walesu, byli jsme v městečku Convy
na pobřeží Irského moře.
Skoro celé tři týdny nám přálo nádherné počasí. Myslím si, že to byla úžasná
zkušenost, na kterou nikdy v životě nezapomeneme. Hned bychom se vrátili
zpět, nikdy jsme se nesetkali s tak ochotnými a milými lidmi. Tímto bychom
chtěli moc poděkovat jak Angličanům, především paní Val Godfrey, díky níž
se kostelecké Obchodní akademii daří i v ekonomicky těžkých časech nacházet pracovní místa pro praxe, tak také své škole, že nám tuto zkušenost umožnila. Věříme, že tato užitečná tradice bude na Obchodní akademii v Kostelci
nadále pokračovat, a to nejen proto, že pomáhá studentům, ale také proto,
že je to již poslední aktivita, kterou se udržuje spolupráce našeho regionu
s anglickým Winsfordem zahájená na konci devadesátých let tehdejším přednostou rychnovského Okresního úřadu Petrem Narwou.
Nikola Krejčíková, 4.B
Obchodní akademie TGM
Kostelec nad Orlicí

Mo de rní ko munikace
Myslím, že se všem představení líbilo a budeme se těšit na další návštěvu
v Klicperově divadle. Ale ještě nás mnohé čeká muzikál Kat Mydlář v Praze,
na který se moc těšíme.
Za hezky strávené dopoledne vděčíme p. uč Janě Novákové, Nadě Šabartové a Evě Voborníkové.
Lucie Vacková 8.B

OA T. G. MASARYKA

O b ch o d n í a k a dem i e
op ět n a p r a x i v An g li i
Díky projektu Leonardo da Vinci jsme strávili krásné tři týdny na praxi ve Winsfordu v Anglii. Byli jsme vybráni tři (Nikola
Krejčíková, Denisa Faltusová a Jan Němec), a to na základě
výsledků školní soutěže v angličtině. První den jsme přiletěli do Manchesteru. Čekal na nás Mike Isserlis, jeden z bývalých radních oblasti Vale Royal
Borough Council, který se o nás spolu se svou ženou Iris a s Nickem a Myrou
Harrisovými staral, a odvezl nás do penzionu. Druhý den ráno nás rozvezli na
různá pracoviště. Já jsem byla první týden a půl v The Edge a moje spolužačka
Denča byla v Hollies Farm Shop. V polovině pobytu jsme si místa vyměnily. The Edge je společenské centrum pro mládež a dobrovolníky, tam jsme
pracovali na různých projektech a také jsme pořádali pár akcí s dětmi.Hollies
Farm Shop je obchod, kde jsme doplňovali zboží do regálů a oceňovali zboží.
Třetí z nás, Honza, byl ve Vale Royal Disability Services, je to ﬁrma, jejímž cílem
je zlepšit kvalitu života osob se zdravotním postižením. Honza zde pracoval
na počítači, pomáhal s webovými stránkami a s graﬁkou. Naše pracovní doba
byla od 9:00 do 17:00.

Winsford je nádherné městečko, ve volném čase jsme se procházeli po okolí
a obdivovali domy a krásně upravené zahrady. O víkendech jsme díky našim
anglickým přátelům jezdili na výlety. První víkendový den jsme byli v Liverpoolu, viděli jsme Beatles muzeum, nákupní zónu, Strawberry Field, čínskou
čtvrť, dům Johna Lennona a spoustu dalšího. V neděli jsme jeli do Manchesteru. Nejprve jsme šli do Lowry Galerie, kde jsme viděli obrazy s průmyslovou tematikou, potom jsme šli do muzea války (Imperial War Museum),
které nás neskutečně nadchlo. V České republice bychom nic podobného

Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí se jako jedna ze čtyř
středních škol v okrese Rychnov nad Kněžnou zapojila do vzdělávacího programu UNIV2 kraje. Cílem tohoto projektu je rozšíření kompetencí středních
škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept
celoživotního učení. To znamená, že nabídkou kurzů celoživotního učení se
škola otevře veřejnosti a ještě více přiblíží praxi, což přinese významný užitek
také denním studentům středoškolských oborů. Dlouhodobým cílem je ve
spolupráci s krajskými úřady v celé republice vytvořit síť škol – center celoživotního učení, prohloubit profesní kompetence učitelů a rozšířit nabídku
dalšího vzdělávání na středních školách.
V rámci programu byl
v období od října do
prosince pilotně ověřen program nazvaný
Moderní komunikace,
který byl připraven na
míru ﬁrmě FederalMogul v Kostelci nad
Orlicí, dlouholetému
partnerovi Obchodní akademie. V rámci
vzdělávacího programu bylo proškoleno
51 zaměstnanců ﬁrmy
v kurzech zaměřených
na výpočetní techniku
– ovládání programů Word a Excel pro začátečníky a pokročilé, a na efektivní
komunikaci v podniku. Výuka byla realizována v budově Obchodní akademie T.
G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Kurz zaměřený na komunikaci probíhal v jedné z menších učeben vybavené interaktivní tabulí s data projektorem tak, že
prostorové uspořádání učebny umožňovalo snadný pohyb účastníků při praktických komunikačních cvičeních.
Kurzy výpočetní techniky probíhaly v učebnách plně vybavených moderními počítači s nainstalovanými programy operačního systému Microsoft Windows7, každý účastník měl k dispozici počítač a výuka byla prezentována na
plátně s využitím data projektoru.
Jak ze strany vyučujících, tak ze strany účastníků kurzu bylo vzdělávání hodnoceno velmi kladně. Lektorky kurzů, které zároveň připravovaly náplň programu, ocenily kromě jiného také to, že mohou po zkušenostech s dospělými
zaměstnanci do výuky všech maturitních oborů zařadit v praxi aktuálně potřebná témata. Účastníci vyplnili dotazník zpětné vazby, z něhož vyplývá, že
obsah vzdělávacího kurzu naplnil jejich očekávání a přinesl jim nové kompetence, které budou schopni využít ve své práci. Výuka probíhala v blocích
vždy od 7 hodin ráno a byla zahájena za účasti personální manažerky společnosti Federal-Mogul Kostelec nad Orlicí ing. Venduly Korcinové. V průběhu
pilotního ověřování školu navštívil i generální ředitel ﬁrmy Henri Ramczyk,
který vyjádřil spokojenost s průběhem vzdělávání, a po celou dobu přípravy
i realizace vzdělávacího programu školu podporoval a jako poradce působil
Mgr. Miloš Rojka, krajský metodik celoživotního učení.
V současné době Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí pracuje na druhé
fázi vzdělávacího programu, jehož kurzy budou zaměřeny na další programy
výpočetní techniky, jsou připraveny kurzy elektronické komunikace a obchodní korespondence a do budoucna počítáme s vytvořením programů zaměřených na výuku cizích jazyků, a to jak obecných znalostí, tak odborných
dovedností, to vše i podle konkrétních požadavků sociálních partnerů.
Alena Svátková, metodik celoživotního učení OA Kostelec nad Orlicí
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Ma tu r i t n í p l e s 4. A
V pátek 28. ledna 2011 se
v Kulturním domě v Solnici
konal druhý Maturitní ples
Obchodní akademie T. G.
Masaryka, Kostelec nad Orlicí. Jednalo se o ples třídy 4.
A (obor obchodní akademie)
a absolventů.
Ples jako už tradičně měli v režii studenti třetího ročníku,
kteří se podíleli na přípravě
společně se svými třídními
učiteli. Všemu „vévodila“ moderátorská dvojice – Pavla Rozsívalová s Olinem Procházkou.
O hudbu se mimo místního DJ starala skupina JK BAND, která příjemně hrála
k poslechu a tanci. Přítomné hosty „do varu“ přivedlo předtančení tanečních
skupin z Rychnova nad Kněžnou – Chaozs a RK Crew. Nechyběl ani velkolepý nástup maturantů, kteří dorazili limuzínou a do sálu přišli po červeném
koberci. Všichni byli svátečně ustrojeni – slečny měly krásné róby a pánové
slušivé obleky. Následně si přebrali z rukou ředitelky školy Ing. Anny Oberreiterové a třídní učitelky Mgr. Martiny Finsterlové šerpy a hned o půlnoci je
nezapomněli zašlapat, jak se sluší a patří. Všem tleskal skoro vyprodaný sál.
Na plese panovala příjemná atmosféra, kterou si užívali nejen všichni hosté,
ale především sami maturanti.

ZUŠ F.I. TŮMY

Výtvarka v inte raktivní „he rně“
v ce ntru Prahy
27. ledna 2011 jsme se vydali se žáky výtvarného oboru
kostelecké zušky na pozoruhodnou výstavu do pražského Mánesu. Její název Play vyjadřuje podstatu tohoto
výtvarného projektu autora Petra Nikla a jeho kolegů. Na
této výstavě nešlo o klasická umělecká díla – obrazy a sochy, ale o nápadité a hravé objekty zapojující všechny smysly návštěvníka a vyzývající
ho k aktivnímu vstoupení do hry. Asi z padesátky exponátů uveďme například Fontánu libosti, Stůl chutí, Orloj snivců, Krystalízu, Hrachomet či
Kouřové dělo. V obou patrech galerie Mánes se kreslilo, experimentovalo
se světlem, zvukem, vodou, stavělo z obrovských stavebnic, pozorovalo
různými kaleidoskopy. Celou galerií se linuly rozmanité zvuky vydatně doplňované živelnými hlasy nadšených dětských návštěvníků.

Adam Cvik, student 4.A

ŘEDITELSTVÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
s hlubokým smutkem oznamuje,
že kolektiv bývalých zaměstnanců školy dne 11. února 2011
po dlouhé těžké nemoci opustil ve věku nedožitých 78 let

Cestou k vlaku jsme ještě navštívili výstavu graﬁky předních českých umělců
v Galerii Václava Hollara a zastavili se u významných památek centra Prahy.
Výlet se vydařil, jen jsem litoval, že výstava neprobíhala v teplejším období
roku, přál bych její návštěvu i menším dětem z naší školy.
pan

Tomáš Martinec, učitel výtvarného oboru ZUŠ

Josef Cink

bývalý učitel biologie, geologie, zeměpisu a obchodní korespondence.
Pan Josef Cink působil v Kostelci nad Orlicí od roku 1968
na střední všeobecně vzdělávací škole, následně na gymnáziu,
střední ekonomické škole, Obchodní akademii T. G. Masaryka,
Obchodní akademii a Rodinné škole T. G. Masaryka.
Nezapomenutelně se zapsal do srdcí kolegů a studentů jako spravedlivý
a obětavý učitel, přítel, autor místopisných publikací,
významný esperantista a především upřímný a dobrý člověk.
Svoji dlouholetou pedagogickou kariéru ukončil
v roce 1993 odchodem do důchodu.
Čest jeho památce.
ZAMĚSTNANCI A VEDENÍ ŠKOLY

HOTEL U SPLAVU
KOSTELEC NAD ORLICÍ
494 323 968

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

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA:

12. - 13.3. Zabíjačkové speciality
25. - 26.3. Grilovaná žebra

AKCE NA BŘEZEN:

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

PO - PÁ

16 - 22

SO, NE

12 - 22

N ovin k a: D
Novink
DĚT
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SKÝ
KÝ KOU
KOUTEK
TE K
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DDM

L yžař ská ško la
V sobotu 5.2.2011 byla ukončena tradiční Lyžařská škola DDM. Celkem se zúčastnilo 45 dětí,
které se učily nebo zdokonalovaly v jízdě na lyžích a snowboardech. Na závěr obdrželi účastníci
Osvědčení o zvládnutí LŠ 2011. Poděkování patří
instruktorům za jejich trpělivost a odhodlání předat své znalosti a dovednosti všem účastníkům.

T á b o r o v é l é t o 2011
18.7. – 29.7.2011
STANOVÝ TÁBOR V SOPOTNICI
Cena 3.150,- Kč na osobu.
Zaměřený na přírodu, turistiku, tábornické dovednosti, hry, sport, dobrodružství, spoustu zábavy.
Možnost logopedické péče. 5x denně strava z táborové kuchyně, pití k dispozici celý den ve várnici, ubytování, doprava, pojištění, provozní náklady,
pedagogický dozor. Dárek – CD plné fotek z průběhu tábora.
15.8. – 19.8.2011
TÁBOR PRO NEJMENŠÍ
Cena 1.050,- Kč na osobu.
První krátké seznámení s táborovým programem, konané v prostorách DDM,
pro prvňáčky a děti, které půjdou od září 2011 do školy. 5x denně strava, ubytování, výlet, pojištění, provozní náklady, pedagogický dozor.

ZE SPOLKŮ
SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Po děko vání
Ve středu 19. ledna 2011 se v Klubu důchodců uskutečnila přednáška s názvem „Obnovení znalostí řidičů motorových vozidel“. Přednášejícím byl pan
Josef Horák ml.- Autoškola Kostelec nad Orlicí, který seznámil přítomné s novinkami, jež jsou v platnosti od 1.1.2011, odpovídal i na dotazy účastníků. Zájem o tuto akci byl velký, přítomno bylo asi 45 lidí a přednáška trvala cca 2,5
hodiny.

Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

SHÁNÍM KE KOUPI CHATU V KOSTELCI NEBO OKOLÍ
DO 10 KM. NEJLÉPE S VĚTŠÍ ZAHRADOU. TEL: 777 114 004

VYKUPUJEME DOMY A BYTY ZA HOTOVÉ!
VOLEJTE RK LORD 776761391, WWW.LORD.CZ
PŘEDRAŽENÉ NEMOVITOSTI PROSÍM NENABÍZEJTE!!!

Děkujeme tímto panu Horákovi za jeho ochotu i vstřícný postoj a těšíme se
na příští setkání.
Za výbor SPCCH, o.s.., ZO Kostelec n. Orl. Ing. Vajglová

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

HISTORIE
K os t e l e c n a d Or li c í v z r c ad le č asu
Rádi informujeme čtenáře Zpravodaje, že práce na připravované publikaci,
která na poslední schůzi redakční rady 21.01.2011 dostala název Kostelec
nad Orlicí v zrcadle času, bude uzavřena odevzdáním všech dokončených
kapitol do 31. března t.r., takže dílo bude připraveno ke korekturám. Předpokládané datum vydání v péči kostelecké tiskárny AG Typ je dohodnuto
na listopad 2011.
Zájemci o publikaci najdou v knize pasáže zveřejněné zcela poprvé, odborně
zpracované informace o historii města od pravěku do současnosti a mnohé
údaje o rozvoji města v oblasti průmyslu, obchodu, školství, kultury, spolků,
zdravotnictví, jsou shromážděny čtivou formou v množství nebývalém. Cizojazyčné sumarizace umožní darovat knihu zahraničním přátelům.
Další informace budeme zveřejňovat nyní pravidelně až do vydání knihy.
-ja-

Dokumentace voleb v českých zemích
ve dvacátém století
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru
dokumentů, fotograﬁí a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních
VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše
poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národního
muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM
a budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme
ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by
rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty
1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních
síní, odznaky a další předměty spojené s konáním voleb, i s předvolební
kampaní.

2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky,
velkoformátové volební plakáty, volební brožury, volební lístky, „lidovou
tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb
II ) Fotograﬁcká dokumentace
1. Dobové fotograﬁe všech aktivit spojených konáním voleb – fotograﬁe volebních dnů, předvolebních kampaní, volebních místností, voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.
III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiograﬁcké poznámky, nahrané či naﬁlmované (audio/video) záznamy a vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období
let 1918–1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat
kdykoliv.
Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík
email: tomas_bursik@nm.cz
tel.: (+ 420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

PhDr. Ivan Malý
email: ivan_maly@nm.cz
tel.: (+420) 222 781 676

Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

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
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Síl a l i d s k o s t i
Červený kříž v Kostelci nad Orlicí do roku 1938
Červený kříž je humanitární hnutí v podobě neziskové mezinárodní organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech,
kde je toho potřeba (katastrofy, válečné konﬂikty, boj s chudobou apod.).
Jeho mottem je „síla lidskosti“. Červený kříž je větven do národních celků, celkem působí ve 185 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě.
Červený kříž byl založen v roce 1863. Podnětem byly obrovské počty raněných na obou stranách v bitvě u Solferina v roce 1859. Jeden ze zakladatelů
Červeného kříže Jean Henri Dunant získal v roce 1901 za své aktivity první
Nobelovu cenu míru.

účastnic v malém sále Sokolovny. Kurz navštěvovalo 132 sester, úspěšně se
podrobilo závěrečným zkouškám 116 z nich. Závěrečnému aktu byl přítomen i starosta Josef Krejčík. Poděkoval MUDr. Němcovi za vedení kurzu, panu
Springrovi za praktický výcvik absolventek, poděkoval všem členům ČK za
mnohaletou činnost a těch nebylo málo. Červený kříž měl od začátku své činnosti vždy dostatek členů a např. v roce 1928 to bylo 475 členů, v 1932 pak
304, o rok později 436 členů. Jejich práce byla vždy velmi prospěšná a nepostradatelná a mnohdy zachraňující životy. Zasluhuje jen obdiv.
Prameny: Kronika města
Orličan

ZE SPORTU
Historie Českého Červeného kříže sahá až do roku 1868, kdy byl založen „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“. Stanovy byly schváleny 5. září
1868. Toto datum by řadilo náš ČČK v časovém žebříčku podle roku založení
na velmi čestné 13. místo. Za oﬁciální datum vzniku je však považován až počátek února 1919, tedy období po vzniku samostatné republiky. Do mezinárodní organizace byl Československý Červený kříž přijat dne 11. ledna 1920.
V období mezi dvěma válkami ČSČK nahrazoval nedostatky státní zdravotní
správy. Zprostředkovával styk zajatců s rodinami, pomáhal uprchlíkům a organizoval akce proti epidemiím v prvních letech po 1. sv. válce. Budoval zdravotní ústavy, poradny a útulky pro matky a děti, ambulatoria, jesle, sirotčince,
žákovské domovy, útulky pro starce apod. Organizoval dopravní zdravotní
službu, posílal nemocné do ústavů, pomáhal při živelných pohromách, rozvíjel zdravotnickou osvětu. ČK také zajišťoval ošetřovatelské kurzy a současně
prováděl i výchovu tzv. samaritánů. Hospodářská krize na počátku 30. let 20.
století posunula do popředí charitativní programy. ČSČK organizoval vyvařování polévek, sběr šatstva a obuvi, rozděloval ﬁnanční podpory.
Stejně obětavou činnost vyvíjel i Červený kříž v Kostelci nad Orlicí, a to od roku
1921. Mezi zakládající členy patřili například pan řídící K. Popelka, prof. Kejdana, vrchní poštmistr Jindřich Frerking, Olga Albertová, Vlasta Marková nebo
Julie Jahodová. Předsedou se stal prof. Kejdana a jednatelkou O. Albertová.
ČK od počátku své činnosti v Kostelci spolupracoval velmi úzce s jinými zdravotními odbory, jako byla Masarykova liga proti tuberkulóze, Ochrana matek a dětí a Místní komise pro sociální péči. Tím souvisí i spolupráce s lékaři
MUDr. Vladimírem Šichanem, MUDr. Bílkem a MUDr. Oldřichem Němcem.
Červený kříž především organizoval sběr šatstva, obuvi a potravin. Finanční
prostředky na podporu získával jednak z organizování různých dobročinných
koncertů a představení, ze sbírek mezi občany Kostelce (jedna ze sbírek provedená 1932 s účastí obce vynesla přes 30 000 Kč), z darů institucí jako byla
obec nebo spořitelna a z darů od soukromníků. Nemalou podporu získával
z Ústředí ČSČK i samotného státu. Činnost spolku spočívala především v podporování všech potřebných a podpory zasluhujících. Neblahé poměry období hospodářské krize zavinily, že řady těch potřebných se rozrůstaly. Mimo
konkrétní podpory pro jednotlivce byly organizovány i skupinové zdravotní
akce, jako např. byly uhrazeny výlohy za prohlídku školních dětí a studujících
reálky. Z ﬁnančních prostředků ČK byla upravena místnost v sociálně zdravotním domě, který byl vybaven potřebným nábytkem a třemi lůžky. Samaritáni pořídili na podzim roku 1927 sanitní auto k dovážení nemocných do
okolních nemocnic. V roce 1933 ČK a Hasičská župa v Kostelci spolupracovaly
se záchrannou komisí Obrany obyvatelstva proti leteckým útokům v Kostelci a uspořádaly kurz ochrany proti leteckým útokům, na kterém přednášel předseda komise MUDr. O. Němec. Jiný samaritánský kurz pod vedením
MUDr. Oldřicha Němce byl pořádán v prostorách kasáren a účastníkům kurzu
bylo umožněno vycvičit se v používání ochranných masek. Tohoto výcviku se
zúčastnilo asi na 200 osob.
Mezi další úkoly ČK bylo umisťování učňů z Podkarpatské Rusi u našich řemeslníků. Všem učňům bylo umožněno navštěvovat zdejší Masarykovu školu
práce. Do roku 1932 bylo umístěno 30 učňů a dozor nad nimi vykonával pan
řídící K. Popelka. V roce 1938 ČK organizoval kurzy pro samaritány a dobrovolné sestry. Finanční prostředky na ně získal z výtěžku divadelního představení,
které provedl divadelní spolek Kaňkovského s divadelní hrou Poslední soud.
Kurz pro samaritány byl dokončen 10. 4. 1938 závěrečným shromážděním
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Ski klub Ko ste le c nad Orlicí
Tak jako každý jiný rok i letos pořádal Ski Klub Kostelec nad Orlicí lyžařskou
školu, která má dlouholetou tradici. Letos již 36. ročník. Každoročně projde
lyžařskou školou spousta dětí. Některé děti se vracejí a zopakuji si školu i několikrát po sobě.Letos byla pro děti připravena novinka, a to lyžařská školička pro nejmenší a výuka snowboardingu. Obě novinky měly velký úspěch
a budou vyučovány i v příštím roce. Na závěr lyžařské školy byly tradičně připraveny pro všechny účastníky lyžařské školy závody ve sjezdovém lyžování
a navíc ještě karneval na lyžích pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Letošní rok
byl opravdu vydařený a sněhové podmínky byly výborné. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští rok. Fotky z letošního roku naleznete na skiha.
rajce.idnes.cz nebo na www.skiklubkostelec.cz

Ski klub Kostelec nad Orlicí děkuje všem, kteří se účastnili lyžařské školy v letošním
roce.
za Ski klub Kostelec nad Orlicí
Michala Kiezlerová
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PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
METODOU ŘASA NA ŘASU

KOSTELEC NAD ORLICÍ , Palackého náměstí 19

Kosmetické poradenství.
Líčení
na každou příležitost.
Proměny

Bohuslava Suchánková

Salon MONA LADY
Nabízíme Vám

tel.: 721 070 586

masáže...

Jitka Strouhalová

modeláž nehtů...

Monika Kašparová

tel.: 732 930 556
tel.: 605 948 275

Od března máme pro Vás nově i SOLÁRIUM
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Těšíme se na Vás!
Vás !
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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

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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KAŽDÝ SI K PłJąCE MłŽE
ZVOLIT 1 ZE 3 VÝHOD.
VSAćTE SE.
VSAćTE NA EXPRES PłJąKU
OD GE MONEY BANK.
VYBERTE SI
1 ZE 3 VÝHOD

S Expres pŃjĆkou od GE Money Bank si nyní každý z vás mŃže
vybrat jednu ze tķí výhod. Tu, která vyhovuje právĔ vám:
 bez poplatku za poskytnutí pŃjĆky a pķedĆasné splacení
 jedna splátka hrazena bankou
 odklad splátek o 3 mĔsíce
Nabídka výbĔru jedné ze tķí výhod platí pro žádosti o pŃjĆku
podané od 1. 3. do 31. 5. 2011 pķi splnĔní požadovaných podmínek.
Rozumíme si.
www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844

GE Money Bank

GE život podle vašich pķedstav

Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 21, tel. 494 323 556
Reprezentativní pķíklad pro zvýhodnĔní bez poplatku za poskytnutí pŃjĆky a pķedĆasné splacení: výše úvĔru 80 000 KĆ, 30 splátek, mĔsíĆní splátka 3 249 KĆ, roĆní úroková sazba 15,9 %.
Poplatky související s úvĔrem: poskytnutí úvĔru 0 KĆ, vedení úvĔrového úĆtu 49 KĆ mĔsíĆnĔ, vedení bĔžného úĆtu 59 KĆ mĔsíĆnĔ, jedna pķíchozí platba na bĔžný úĆet za mĔsíc 5 KĆ.
RPSN 20,5 %, celková Ćástka splatná spotķebitelem 100 863 KĆ.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU 26. března 2011

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

VĚCI, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ!

VĚCI, KTERÉ OPRAVDU BRÁT NEMŮŽEME !

Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu
- i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy,
halenky, kalhoty, kimona)
Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - nejméně 1 m2 i poškozené !
Zimní oblečení - jen nepoškozené - bez ﬂeků, děr, molů a rozbitých zipů
Kožené nepoškozené věci ( bundy, kabelky, peněženky, pásky)
Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
Knihy , plyšové hračky, spací pytle - nepoškozené
Boty (pouze nové), přikrývky a polštáře pouze péřové

Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!

NEBALTE PROSÍM VĚCI DO KRABIC, ALE DO PYTLŮ!

Svetry, silonové a dederonové oblečení
Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
Molitanové věci a jakékoliv odřezky
Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace
Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, šicí stroje,...), jízdní kola, lampy, lustry
Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice,...)
Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce,...), kufry, kočárky, školní potřeby

Sbírka se uskuteční v sobotu 26. března 2011 od 8 do 11 hodin v prostorách Hasičské zbrojnice – město, ulice Příkopy
Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Iva Hrabinová nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 (fax).
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