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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE
WWW.KOSTELECNO.CZ

ODHALENÍ POMNÍKU FRANTIŠKA SEYKORY
Dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní

ODHALENÍ POMNÍKU
FRANTIŠKA SEYKORY,
které se koná v neděli
08. 03. 2009
v 15:00 hodin v Seykorově
městském parku
v Kostelci nad Orlicí.
M ě s to K o s te l e c n a d O r l i c í s i Vá s d ovo l u j e p oz v a t n a

6. PLES KOSTELECKA
konaný dne 20. 03. 2009 od 20:00 hodin
v prostorách SOKOLOVNY v Kostelci nad Orlicí
za hudebního doprovodu skupiny GALILEO BAND - HK
Předtančení - Taneční klub SOLLANC při Déčku - RK
Barmanská show - AGENTURA BARCATERING
Vstupenky lze zakoupit
v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

FAKSIMILE
KOSTELECKÉHO
KANCIONÁLU
Faksimile kosteleckého kancionálu vznikla v knihařství Jiřího
Fogla „Mistra knihařského řemesla v oboru umělecká knižní
vazba“ v Žamberku.
Pohlednice lze zakoupit v Regionálním, turistickém a informačním centru Kostelec nad
Orlicí.

Jiří Fogl
-lf-

O znám e n í
Vážení občané, dovoluji si využít stránek Zpravodaje
města Kostelec nad Orlicí ke krátkému osobnímu sdělení. Možná jste již někteří zaznamenali , že jsem ke konci
loňského roku rezignoval na post zastupitele města Kostelec nad Orlicí. Důvod mé rezignace byl velmi prostý, a to
změna bydliště, v důsledku čehož jsem přestal po více jak padesáti letech být
občanem Kostelce nad Orlicí, a tedy i pozbyl právo působit v jeho zastupitelstvu. Věřte mi, že se mi z mého rodného města, kde jsem prožil své dětství, absolvoval základní i střední školu, realizoval svůj profesní život, ale především
z města, kde jsem více jak půl století bydlel, kde mám své nejbližší příbuzné, ale i celou řadu přátel, kamarádů, ale i prostě známých, které potkávám
na ulicích, stěhovalo s těžkým srdcem. Toto, dle mého názoru pěkné město
v podhůří Orlických hor, ale i jeho občané zůstanou navždy v mé mysli a věřím, že i mé vazby k rodnému městu budou nadále zachovány. Vždyť jsem se
nepřestěhoval nijak daleko a do Kostelce nadále denně dojíždím tak, že budu
mít i možnost sledovat jeho vývoj jako nestranný pozorovatel.
Rád bych tedy využil této příležitosti a poděkoval všem občanům města za
jejich hlasy, kterými jsem byl v minulosti zvolen do městského zastupitelstva

a chtěl bych je ujistit, že jsem se snažil je zastupovat a pracovat pro město tak,
abych jejich důvěru nezklamal.
Rád bych také touto cestou poděkoval za odvedenou práci všem zaměstnancům úřadu bez jejichž každodenní mravenčí práce by se celá řada věcí nepodařila zrealizovat, kolegům zastupitelům za spolupráci a Vám všem bych chtěl
popřát ať se Vám v Kostelci nad Orlicí dobře žije!
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.

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

v pondělí 23. 03. 2009 od 18:00 hodin.

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 12. 1. 2009 č. 10/76/2009
RM souhlasí
 s vyplacením finančních darů zastupitelům
pověřených oddáváním za mimořádné aktivity při slavnostních obřadech a jiných společenských událostech ve městě dle návrhu
v celkové výši 18.000,-- Kč.
 s pronájmem bytové jednotky č. 1451/D 10/4 K, K Tabulkám č.p. 1451, Kostelec n/Orl.
Souhlas se vydává od l.1.2009.
 s pronájmem bytové jednotky č. D 11/4,
K Tabulkám č.p. 1451, Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na prodejem 1/3
podílu par. č. 1134/1 (zahrada) o výměře cca
108 m2 v kat. ú. Kostelec n/Orl.)
 se zveřejněním záměru na prodej části parcely č. 2345/38 (ostatní plocha) v kat. ú. Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na prodej parcely č. 22
(trvalý travní porost) v kat. ú. Kostelecká Lhota.
 s ohledem na odhadovanou inflaci a růst cen
surovin s navýšením ceny obědů ve školní jídelně v Kostelci nad Orlicí o 1,00 Kč s účinností od 1. 2. 2009.
 s udělením výjimek z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu - Restaurace Klídek Kostelec nad Orlicí.
 s prodloužením členství v režijní honitbě
s účinností od 1.1.2009 do 31.12.2010.
RM schvaluje
 předložený návrh Servisní smlouvy o správě,
servisu a technické podpoře prostředků výpočetní techniky s firmou NETFORMS s. r. o.,
Pardubice
 předložené návrhy Smlouvy o výpůjčce movité věci spojenou se smlouvou o úhradě
účtu za používání telefonního čísla a SIM
spojené s tarifem mobilního operátora
s Obcí Chleny , s Obcí Žďár nad Orlicí a Městem Borohrádek.
 roční odměny pro členy komisí rady města,
sboru pro občanské záležitosti a redakční
rady za jejich činnost v roce 2008 dle předloženého návrhu v celkové výši 19090,-- Kč.
 uzavření mandátní smlouvy spojené se
smlouvou o dílo s ﬁrmou VIS spol., s.r.o.., Hradec Králové, která v rámci akce „Dobudování
kanalizační sítě a modernizace úpravny vody
v Kostelci nad Orlicí“ podala nejvýhodnější
nabídku na zpracování projektových dokumentací k územnímu řízení včetně zajištění
územního rozhodnutí a zpracování žádosti
o ﬁnanční podporu v rámci výzvy OPŽP na
zlepšení jakosti pitné vody v kombinaci se
snížením znečištění z komunálních zdrojů.
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 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 3964/3 – zahrada o výměře
314 m2 v k.ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita
Štědrá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců k 30.6. a k 31.12. běžného
roku s účinností od 15. 1. 2009.
 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na
pronájem pozemku parc. č. 3960/9 o výměře
355 m2, kterým se rozšiřuje předmět pronájmu o nově vzniklý pozemek parc. č. 3960/18
o výměře 8 m2. Nájemné bude upraveno
s účinností od 13. 1. 2009.
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 (1+kk
o velikosti 38,01 m2) v ulici K Tabulkám č.p.
1453, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do
31. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2009 a to za
předpokladu, že nájemce splňuje podmínky
dotačního programu.
 provedení rozpočtové změny z kap. 13 do
OON kap. 10.
 vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské
služby.
RM nesouhlasí
 se zveřejněním záměru na prodej nemovitostí pozemku par. č. 1384 ( zahrada ) a stavební par.č. 1383 s č.p. 420 vše v kat. ú. Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na prodej objektu
se stav. par. č. 2345/58 v kat. ú. Kostelec n/
Orl. a trvá na ponechání objektu v pronájmu
s S.A.B Group s.r.o.
RM osvědčuje
 že dle § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb.
dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu pana Ing. Jaroslava Kovaříčka,
CSc., tedy 1. ledna 2009 se stává členem Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí paní
Eva Hejhalová.
RM bere na vědomí
 že ve stanoveném termínu do 19. 12. 2008
nebyla Městu Kostelec nad Orlicí doručena
žádná nabídka na prodej bytu č. 3 v č.p. 1044
v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí.
 rezignaci pana Ing. Jaroslava Kovaříčka,CSc.
na mandát zastupitele města Kostelec nad
Orlicí, vzhledem k zániku trvalého bydliště
v Kostelci nad Orlicí, zároveň s tím i na pozici
člena a předsedy komise pro hospodaření
s byty, místopředsedy povodňové komise,
člena finančního výboru, člena výběrové komise pro investiční zakázky.
 rezignaci pana Petra Pauluse na postavení
náhradníka dle § 57 zákona č. 491/2001 Sb.
za p. Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc.

 zápis z jednání komise pro rozvoj města a regionu, cestovní ruch č. 4/8/2008.
 zápis z jednání komise životní prostředí a zemědělství č. 2/2008.
RM odvolává
 z pozice člena a předsedy komise pro hospodaření s byty p. Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc.
z důvodu jeho rezignace.
 z funkce místopředsedy povodňové komise
pana Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc. z důvodu
jeho rezignace.
RM jmenuje
 p. Ing. Miroslava Matějuse členem komise
pro hospodaření s byty.
 pí Ing. Irenu Weisserovou předsedkyní komise
pro hospodaření s byty.
 p. Ing. Petra Bašeho členem a místopředsedou povodňové komise města.
RM revokuje
 bod č. 2 j) z usnesení č. 18/58/2008 ze dne
7. 7. 2008, kterým rada města souhlasila s výměnou bytů č. 8 v ul. Solnická č.p. 1371 a č. 8
č.p. 1372 v téže ulici. Oba zúčastnění od tohoto úmyslu odstoupili.
RM pověřuje
 Mgr. Miloslavu Stojanovou, vedoucí odboru
sociálních věcí, podpisem Smluv o poskytování pečovatelské služby.

Ze dne 26. 1. 2009 č. 2/77/2009
RM souhlasí
 s pronájmem bytové jednotky č. C12/4 , K Tabulkám č.p. 1450, Kostelec n/Orl.
 s přechodem nájmu bytu č. 2 v ul. Rudé armády č.p. 1105 v Kostelci nad Orlicí
 se zveřejněním záměru obce na prodej bytové jednotky č. 1044/3 o podlahové ploše
104,47 m2 v bytovém domě č.p. 1044 v ul.
Rudé armády a spoluvlastnického podílu ke
společným částem budovy a pozemku.
 s udělením výjimek z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejných produkcí hudby (Koupaliště
v Kostelci nad Orlicí) v požadovaném předkládaném rozsahu.
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby – Tradiční
rodičovský ples (Sokolovna v Kostelci nad
Orlicí) v požadovaném předkládaném rozsahu.
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby – Maturitní
ples (Sokolovna v Kostelci nad Orlicí) v požadovaném předkládaném rozsahu.

 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby – Tradiční hasičský ples (SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí)
v požadovaném předkládaném rozsahu.
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby – 6. Ples
Kostelecka (Sokolovna v Kostelci nad Orlicí)
v požadovaném předkládaném rozsahu.
 se změnou dopravního značení na silnici
II/316 (pod kostelem) – od odbočky na místní komunikaci Žofínská ulice.
 s úpravou vodorovného dopravního značení
místní komunikace Žižkova ulice – připojení
na II/316.
 se složením delegace, která se zúčastní oslav
800. výročí založení města Triebes v termínu
od 28. 5. do 1. 6. 2009.
 s podáním žádosti o nadační příspěvek od
Nadace ČEZ v rámci programu Oranžové
hřiště na vybudování sportovního a dětského hřiště v lokalitě „Skála“.
 s připojením města Kostelec nad Orlicí ke kampani „Vlajka pro Tibet“ u příležitosti 50. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci země.
 s ukončením nájemní smlouvy Rudé armády, č.p. 1044, byt. č.8, z důvodu neplacení
nájemného, Rudé armády, č.p. 1044
RM schvaluje
 uzavření smlouvy o dílo s firmou HIGHWAY
DESIGN, s. r. o., Hradec Králové, která podala
nejvýhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti chodníků v části města Kostelec
nad Orlicí – Povidlov“.
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na pozemku parc. č. 809, 810/1
a 810/2 v ul. Rudé armády č.p. 1110-1111 o celkové podlahové ploše 178,44 m2 s ﬁrmou TPL
TRADING CZ s.r.o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s účinností od 1.2.2009.

 povolení podnájmu bytu č. 2 v ul. Proškova
č.p. 1377 v Kostelci nad Orlicí od 1. 2. 2009
do 31. 1. 2010 za podmínky předložení podnájemní smlouvy městu.
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 (1+1
o velikosti 50,53 m2), v ulici Frošova č.p. 347,
Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou 1 rok
s účinností od 1.2.2009 do 31.1.2010.
 uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9
v ul. Rudé armády 1456, Kostelec nad Orlicí,
na dobu určitou s účinností od 1. 2. 2009 do
31. 1. 2011 za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu.
 pořadník pro přidělení bytu č. 14 (1+kk o velikosti 36,46 m2) v ul. K Tabulkám č.p. 1453 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu bytové komise.
RM bere na vědomí
 informaci o rozhodnutí České státní energetické inspekce o uložení opatření navržených energetickým auditem a jejich lhůtách, ze kterého vyplývají povinnosti města
Kostelec nad Orlicí týkající se zateplení budov základní školy (budova 02-Palackého
náměstí a budova ZŠ v ul. Drtinova).
 návrh předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí na
volbu nového člena FV.
 zápis č. 7/2008 a zápis č. 1/2009 z jednání
komise pro prevenci kriminality.
 zápisy č. 10/2008, č. 11/2008 a č. 12/2008
z jednání bytové komise.
RM vyslovuje
 souhlas s realizací stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 664/5
 nesouhlas s realizací stavby bytového domu
na pozemku parc. č. 2720/4, z důvodu narušení stávajícího charakteru zástavby.
 souhlas s výstavbou bytového domu Na
Tabulkách na pozemcích parc.č. 2338/14
a 2338/17 s pozemky dotčené přípojkami:

Změna vedoucí
ekonomického odboru
Rád bych vás informoval o změně na pozici vedoucí ekonomického odboru. Paní
Ing. Miluši Černohousovou, která opustila
úřad ke dni 31. 10. 2008, nahradila s účinností od 9. února 2009 paní Ing. Jaroslava
Petrová.
Nově jmenované vedoucí přeji zejména
pevné nervy a dostatek nadhledu při ochraně a správě ﬁnancí města a vedoucí minulé
bych rád poděkoval za odvedenou práci.
Nechť se jí daří na novém působišti.

- JV -

Fi na n č n í p o d p or a S t át n í h o f on d u
ži vot n í h o p r o střed í f y z i c k ý m oso bám
Státní fond životního prostředí (SFŽP) poskytuje v letošním roce občanům ﬁnanční podporu na environmentálně šetrné způsoby vytápění nebo ohřev
teplé vody pro byty a rodinné domy.
Podporovány jsou:
a) kotle na biomasu;
b) solární systémy na celoroční ohřev teplé vody;
c) solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody;
d) tepelná čerpadla.
Výše podpory činí maximálně 30 %–50 % z uznatelných nákladů, maximálně
však 55.000 Kč–65.000 Kč. Zařízení lze také instalovat v novostavbách. Jednou
z podmínek získání dotace na kotel na biomasu a na tepelné čerpadlo v novostavbách je nemožnost připojení objektu na rozvod zemního plynu nebo na
centrální zásobování teplem.
Podrobné informace o poskytovaných podporách jsou uvedeny v dokumentu „Přílohy II pro rok 2009“ ke Směrnici ministerstva životního prostředí. Dokument lze nalézt na webových stránkách SFŽP (www.sfzp.cz) v odkaze „Národní
programy“ a „Dokumenty ke stažení“. Žádosti je třeba podat do 31. 3. 2009 na
krajské pracoviště SFŽP dle místa realizace projektu. Podpora se poskytuje na

parc. č. 722/2, 2338/14, 2338/17 a 2338/26
žadatele Kostelecké Tabulky, s. r. o.,
 souhlas s výstavbou multifunkčního objektu – prodejny ratanového nábytku a kanceláří na pozemcích parc. č. 718/3, odd. části
721/1, 720/1
RM ukládá
 odboru rozvoje a investic zajistit odstranění
cihlové zídky za budovou pošty a odstranění dvou pilířů u budovy sokolovny.
 odboru investic a rozvoje zajistit schválení
a instalaci doporučených změn dopravního
značení.
RM pověřuje
 odbor rozvoje a investic činit kroky pro splnění opatření a lhůt uložených ČR – Státní
energetickou inspekcí týkající se zateplení
a výměny oken na budovách základní školy
(budova 02-Palackého náměstí a budova ZŠ
v ul. Drtinova).

Z mimořádného jednání
ze dne 2. 2. 2009 č. 3/78/2009
RM schvaluje
 smlouvu mandátní spojenou se smlouvou
o dílo, která bude uzavřena mezi městem
Kostelec nad Orlicí a firmou VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.,
Hradec Králové. Předmětem smlouvy jsou
činnosti spojené s přípravou projektu „Dobudování kanalizační sítě a modernizace
úpravny vody v Kostelci nad Orlicí“.

Ze dne 4. 2. 2009 č. 4/79/2009
RM jmenuje
 na návrh tajemníka úřadu Ing. Jaroslavu Petrovou do funkce vedoucí ekonomického
odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
s účinností od 9. 2. 2009

již zrealizované akce, a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do
trvalého provozu.
Na uvedenou formu podpory naváže od dubna nový dotační program, který
bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory rekonstruovaných objektů i novostaveb. V rámci programu bude např. podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění
za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto
zdrojů do nízkoenergetických novostaveb apod. O ﬁnanční podporu z nového programu nebude možné žádat zpětně na akce zrealizované již před jeho
vyhlášením. Informace o podmínkách nového programu by měly být v březnu
uvedeny na webových stránkách.
Odborné rady k výše popsané problematice poskytují krajská pracoviště
SFŽP. Pro Královéhradecký kraj se pracoviště SFŽP nachází v Hradci Králové,
Sušilova 1528, tel. 495 426 360 a 495 426 361.
Ing. Pavlína Kotoučová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje

VYHL Á ŠEN Í
GRA N T OVÉHO P ROGRAM U
s názve m
„P o dpo ra práce s dětmi a ml ádeží ,
vo lno časo vé aktivity“
Cílem je podpořit organizátory a spolky zabývající se volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže v jejich činnosti se zaměřením na maximální
využití volného času, dále podpořit nestátní kulturní organizace
či sdružení v oblasti hudební, literárně dramatické, výtvarné,
fotograﬁcké a taneční.
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 30. 4. 2009 na podatelně MěÚ.
Rozpočtovaná částka 800.000,- Kč
z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí
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Vy u ž i j t e v ý h o d n ý c h p od m í n ek !

Vyhláška - o dpady 2 0 0 9

Víte, jaké dotační programy pro občany, společenství vlastníků jednotek (SVJ)
a bytová družstva (BD) vyhlásil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v letošním
roce? Jsou to dva dotační programy, a to „Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL“ a Úvěr 300“.

Město Kostelec nad Orlicí

1. PROGRAM NA PODPORU OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ
POSTAVENÝCH PANELOVOU TECHNOLOGIÍ PANEL
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit ﬁnancování oprav
a modernizace bytových domů postavených panelovou technologií.
Příjemcem podpory může být:
a) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem
nebo spoluvlastníkem panelového domu
b) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem
nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém
domě podle zákona o vlastnictví bytů
c) společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě
podle zákona o vlastnictví bytů.
Druh a výše podpory:
a) zvýhodněná záruka za úvěr – příjemcům podpory lze poskytnout
zvýhodněnou záruku za úvěr ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru.
O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská
záruční a rozvojová banka, a. s. (www.cmzrb.cz).
b) dotace na úhradu úroků – je vyplácena po dobu maximálně 15 let
od data podání žádosti o dotaci.
c) K žádosti o podporu musí být mimo jiné přiloženo „stanovisko
poradenského a informačního střediska k poskytnutí podpory“.
Činnost středisek zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Žádosti o ﬁnanční podporu se podávají průběžně.
Více informací o uvedeném programu lze nalézt na www.sfrb.cz a www.cmzrb.cz.
2. ÚVĚR 300
SFRB poskytuje mladým lidem do 35 let věku nízkoúročené úvěry na pořízení
bydlení.
Úvěr poskytne SFRB mladým lidem:
a) žijícím v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání
žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku, přitom není rozhodující,
který z manželů podá žádost o úvěr.
b) samostatným osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou
36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě.
Může jít i o dítě osvojené.
Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný nejdéle do 20 let
a úročí se dvěma procenty ročně.
Úvěr lze použít na ﬁnancování např. výstavby bytu podle zákona o vlastnictví
bytů, výstavby bytu v rodinném domě, koupě bytu, koupě rodinného domu
s jedním bytem, úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém
družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu, úhrady
členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem
družstevního bytu apod.
Žádosti o ﬁnanční podporu se podávají průběžně.
Podrobnější informace o úvěru lze nalézt na www.sfrb.cz.
Víte také, že občané mohou žádat o ﬁnanční podporu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na opravu domovních olověných rozvodů?
MMR vyhlásilo dotační program „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2009“.
Příjemcem dotace může být:
a) vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými
rozvody vody
b) společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů
c) vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými
rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.
Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům až do
výše 10 tisíc korun na jeden byt v domě; žádosti o dotaci je třeba podat
na MMR do 4. března 2009.
Bližší informace o dotačním programu jsou uvedeny na www.mmr.cz, v odkaze
„Bytová politika“.
Kromě informací z webových stránek se mohou občané v případě zájmu o podrobnější informace obrátit na:
Ing. Ivanu Červinkovou (telefon: 494 337 269, e-mail: icervinkova@muko.cz)
Ing. Pavlínu Kotoučovou (telefon: 494 337 215, e-mail: pkotoucova@muko.cz),
které je mají možnost dále zkontaktovat s poradenským místem.
-pk-
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Obecně závazná vyhláška číslo 2/2008,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí se dne 8. prosince 2008 usneslo
podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84, odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČLÁNEK 1
Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a doplňuje takto:
1. Článek 5 - Sazba poplatku se mění:
Sazba poplatku pro poplatníky podle čl. 3 písm. a) i b)
vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok, a
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady předchozího roku činily 2 235.012,-- Kč a byly děleny počtem
osob dle článku 3 písm. a) i b) k 1.1.2008, tj. 2 235.012 : 6348 = 352,08 Kč.
2. Článek 6 - Osvobození, bod 4 se doplňuje:
Od celého poplatku nebo jeho části za kalendářní rok jsou osvobozeni:
c) poplatníci s místem trvalého pobytu Rudé armády č. p. 3
mající druh pobytu „Trvalý pobyt – cizince“.
ČLÁNEK 2 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.1.2009.
Ing. Ivana Červinková v.r., starostka města
Ing. Irena Weisserová v.r., místostarostka

Info rmační systé m dato vých schránek
a auto rizo vaná ko nve rze do kumentů
Vážení občané, dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008
Sb., (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).
Tento zákon upravuje jednak oblast datových schránek (tj. elektronické úložiště pro bezpečnou elektronickou komunikaci občanů a právnických osob s veřejnou správou), jednak oblast konverze dokumentů (tj. převod dokumentů
z listinné do elektronické podoby a naopak, přičemž původní i autorizovaný
dokument mají stejnou právní váhu a povahu originálu). Provozovatelem informačního systému datových schránek bude Česká pošta, a. s.
Datové schránky mají přinést pro občany a ﬁrmy zjednodušení komunikace
s úřady v elektronické podobě, přičemž bude zajištěna vyšší míra spolehlivosti než při běžné e-mailové komunikaci. Jedná se o systém, který umožní
doručování zpráv mezi orgány veřejné moci (státní orgány, orgány územních
samosprávných celků, státní fondy, zdravotní pojišťovny, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři, soudní exekutoři) a občany nebo právnickými
osobami.
Další novinkou bude autorizovaná konverze dokumentů – tím se rozumí
převedení dokumentu do elektronické podoby a naopak. Dokument, který
vznikl autorizovanou konverzí, má stejnou právní váhu jako jeho vzor. V praxi
to tedy znamená, že již nebude nutné předkládat orgánům dokumenty osobně, případně poštou, ale bude možné je zaslat v elektronické podobě do datové schránky dané instituce.
Více informací naleznete na webových stránkách www.datoveschranky.info.
Informatici MÚ Kostelec nad Orlicí

Veř e jná sbírka
V únorovém čísle Zpravodaje bylo zveřejněno poděkování všem, kteří
pomohli rodině Dvořáčkových poté, co 15. prosince 2008 vyhořel jejich
domek v Kozodrách. Město Kostelec nad Orlicí zahájilo 22. 12. 2008 se
souhlasem krajského úřadu oﬁciální veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude
použit na opravu jejich domku. Sbírka probíhá shromažďováním příspěvků na bankovním účtu č. 030031-1240074329, na kterém bylo
k 31. 01. 2009 uloženo 95.350,- Kč. Děkujeme všem, kteří dosud na
sbírkové konto přispěli.
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Č ty ři c e t l e t o d z alož en í
P eč o v a t e l s k é s lu ž b y
K os t e l e c n a d Or li c í

Přijďte se zkrášlit a odpočinout do nově otevřeného

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informovala o významném výročí, které
bychom rádi náležitě oslavili společně s Vámi.
V letošním roce uplyne 40 let od založení Pečovatelské služby
Kostelec nad Orlicí, a proto plánujeme uspořádat řadu kulturně vzdělávacích
akcí, na které chceme přizvat nejen klienty Pečovatelské služby Kostelec nad
Orlicí, ale také širokou veřejnost. O jednotlivých aktivitách Vás budeme pravidelně informovat ve Zpravodaji města Kostelec nad Orlicí.
Naše oslavy zahájíme dne 1. a 2. dubna 2009 Velikonočním jarmarkem, který
bude probíhat společně s Dnem otevřených dveří v Domech s pečovatelskou
službou. Dovoluji si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat do prostor Domů
s pečovatelskou službou Frošova č.p. 1414 a Frošova č.p. 763, kde si můžete dne 1.a 2. dubna 2009 od 9:30 do 17: 00 hodin zakoupit výrobky s jarní
a velikonoční tématikou, které pro Vás připravují klienti Domovinky – centra denních služeb. Pokud budete mít zájem, naši zaměstnanci Vás ochotně
provedou po areálu a budete mít možnost si prohlédnout pracovní, provozní
a společné prostory Pečovatelské služby. Tuto akci doprovodí výstava prací
žáků Základní školy Gutha - Jarkovského v Kosteleci nad Orlicí.
V příštím vydání čísla Zpravodaje bychom chtěli na toto úvodní slovo navázat
a krátce Vás seznámit s historií Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí. Dále
bychom Vám chtěli nabídnout stručný přehled plánovaných kulturně vzdělávacích akcí, které, jak jsem již uvedla, připravujeme.
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na společná setkání nejen na těchto
stránkách.

Studia Sun

Pod Branou 208

SOLÁRIUM AKCE MINUTA 6,- KČ.
Od ledna nová služba MASÁŽE.

Tel.: 606 517 789
Přijďte se zkrášlit a odpočinout do nově otevřeného

Studia Sun
Kadeřnictví a solárium
Kosmetika
Modeláž nehtů
Pedikúra

Pod Branou 208
Zaňková Veronika
Roučová Martina
Nováková Lenka
Kašparová Monika
Zaňková Pavla

606517789
736761967
603109411
605948275
606517789

Za kolektiv pracovníků Domovinky - centra denních služeb
a Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí Pavlína Blažková, vedoucí PS a CDS.

INFORMACE PRO OBČANY
R ozp i s s l u ž e b st om at olog i c k é lékař ské služby první po mo ci
ok r e s u R y c h n ov n ad K něž n ou n a bř e ze n 2 0 0 9
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum
služby

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

1. 3.
7. 3.
8. 3.
14. 3.
15. 3.
21. 3.
22. 3.
28. 3.
29. 3.

MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Jana Laubová
MUDr. Pavla Valešová
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková

Komenského 481 Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448 Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169 Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
494 622 114
494 621 665
494 515 696

T rhy n a P a l a c k éh o n ámě st í
Trhy jsou ve čtvrtek dne 26.3. (dle počasí), 23. 4., 28. 5., 25. 6., 23. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 26. 11., 17. 12. 2009, a to vždy v době od 6:00 do 18:00 hodin.
pořadatel p. Němec - tel.: 602 482 882

MAREŠ

ALUZIE - PLASTOVÁ OKNA
VZORKOVÉ
PRODEJNY

Kostelec n. O. - Tyršova 2
Rychnov n. Kn. - Svatohavelská 95

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
PR ODÁME PĚKNÝ B Y T 3 +1 V O S O B NÍ M V L A S T NI C T V Í
VE Z DĚNÉM, ZATEPL E NÉ M D O MĚ V C E NT R U K O S TE L C E .
TEL.: 777 154 4 7 4 , w w w . r ea l i t ydi v i sek . c z

parapety
dveøe a zárubnì
tìsnìní oken
sítì proti hmyzu

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

PRODÁME STARŠÍ RD 4+1 S GARÁŽÍ V CENTRU KOSTELCE.
IS: VODA, ELEKTŘINA, PLYN A KANALIZACE.
TEL.: 777 154 474, www.realitydivisek.cz
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Vel ko 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 velkoobjemových kontejnerů pro rok 2009
Termíny pĜistavení
vždy od 14.00 do 17.00 hodin (mimo TS)
SbČrná místa
DRUHY ODPADģ
Z

OO

Z

1.

ul. Ptáþkova
(pĜedm. 5. KvČtna)

30. 3.

2.

ul. ýermákova
(sídlištČ U Váhy)

31. 3.

14. 4.

28. 4.

3.

ul. Pelclova
(výdejna plynu)

1. 4.

15. 4.

29. 4.

27. 4.

4.

ul. Masarykova
(u hĜištČ TJ Sokol)

2. 4.

5.

ul. Proškova
(u trafostanice)

3. 4.

17. 4.

6.

ul. RybáĜská
(vánoþní ozdoby)

6. 4.

20. 4.

4. 5.

7.

ul. Trávnická
(u firmy Renovak)

7. 4.

21. 4.

5. 5.

16. 4.

22. 4.

8.

Skála– námČstíþko
Skála – sídlištČ

9.

Kostelecká Lhota
-horní (prodejna)

9. 4.

23. 4.

Kostelecká Lhota
- dolní (u þp. 81)

10. 4.

24. 4.

10.

30. 4.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

DRUHY ODPADģ
Z
12. 10.

26. 10.

13. 10.

27. 10.

PondČlí: 12:00 – 17:00 h
StĜeda: 12:00 – 16:00 h
Pátek: 12:00 – 17:00 h
Sobota:

6. 5.

8. 4.
7. 5.

8:00 – 14:00 h

Z
(zdarma)
OO (zdarma)
EL (zdarma)
SO (za úhradu)
PN (za úhradu)

15. 10.

29. 10.

16. 10.

30. 10.

19. 10.

2. 11.

20. 10.

3 11.
4. 11.

21. 10.
22. 10.

5. 11.

23. 10.

6. 11.

12. 10. - 31. 12. 2009

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.
Provozní doba:
PondČlí: 12:00 – 17:00 h
StĜeda: 12:00 – 16:00 h
Pátek: 12:00 – 17:00 h
Sobota:

8:00 – 14:00 h

Z (zdarma)
OO (zdarma)
EL (zdarma)
SO (za úhradu)
PN (za úhradu)

23. 10.
6. 11.

10. 4.

Z
OO
SO

Z

14. 10.
Provozní doba:

24. 4.

Koryta
Kozodry

LEGENDA:

30. 3. – 10. 10. 2009

- zeleĖ (odpad ze zahrad)
- objemný odpad (nábytek, matrace, koberce ...)
- stavební odpad (suĢ, výkopová zemina, stĜešní krytiny …)

PN - pneumatiky
EL - elektrospotĜebiþe

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.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dne 5. 2. 2009 byla požádána Městská policie Kostelec nad
Orlicí o prověření oprávněnosti telefonické žádosti, týkající
se nutnosti výjezdu zdravotníků do okrajové lokality Kostelce
nad Orlicí z důvodu nejasností uvedených oznamovatelem.
Strážníci se neprodleně dostavili na označené místo, kde
nalezli tři podnapilé osoby, z toho jedna vykazovala známky
silné podnapilosti. Tato osoba ležela na zemi, nebyla schopná pohybu a nekomunikovala. Oznamovatel uvedl, že dotyčný upadl na zem a uhodil se do hlavy. S vyhodnocením těchto poznatků byla vyrozuměna zdravotní služba. Po
jejím příjezdu lékařka dotyčného na místě prohlédla a rozhodla o převozu do
Orlické nemocnice. Strážníci asistovali při transportu muže do sanitního vozidla, kde se tento začal chovat agresivně ke zdravotnímu personálu. Z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto o bezpečnostním doprovodu lékaře s pacientem do
areálu Orlické nemocnice.

Z č in n o s t i Měs t s k é p oli c i e
1.1. Nahlášena poškozená poštovní schránka, poškození způsobeno vhozením
zábavné pyrotechniky. Událost v šeření MP.
1.1. Při kontrolní činnosti strážníků zjištěno nevhodně zaparkované vozidlo.
Lustrací majitele zjištěno, že vozidlo je v registru odcizených motorových
vozidel, událost předána Policii České republiky pro podezření z trestné
činnosti.
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1.1. Při kontrolní činnosti místního hřbitova zjištěna odcizená soška na pomníku, pro podezření z trestného činu událost s poznatky předána k došetření
Policii České Republiky.
1.1. Strážníci MP zajistili v odpoledních hodinách vyklizení a uzavření části Palackého náměstí z důvodu připravovaného ohňostroje. Dále zde dozorovali
v průběhu i po ukončení akce.
3.1. Spoluobčané upozornili strážníky na dům, z kterého delší dobu nevychází
nájemník. Strážníci neprodleně provedli kontrolu a s technickou asistencí
hasičů zajistili otevření bytu, kde nalezli zraněnou osobu. Neprodleně byla
přivolána rychlá záchranná služba, Tato si muže převzala k ošetření.
5.1. Na žádost Odboru sociálních věcí MÚ asistence strážníků při kontrole klienta.
6.1. Přijato oznámení na pohyb dvou psů na komunikaci pro motorová vozidla. Hlídkou MP proveden odchyt. Jelikož psi neměli identiﬁkační známky,
a přes výzvu v městském rozhlase se o ně nikdo nepřihlásil, byla zvířata odvezena do útulku v Lukavici.
7.1. Zjištěn nekoordinovaný pohyb muže uprostřed průjezdní komunikace I/11.
Hlídka muže vykázala z komunikace, ztotožnila a poučila. Provedena následná kontrola, již bez závad.
7.1. Asistence strážníků při malé dopravní nehodě. Nehoda se obešla bez zranění a škody na majetku.
12.1. Na žádost hasičů usměrňování dopravy při dopravní nehodě.
13.1. Strážníci přijali oznámeni na dlouhodobě přivázaného psa u označníku
autobusové zastávky. Strážníci dohledali majitele, psa předali s náležitým
poučením.
13.1. Zaměstnanci ČD oznámili, že ve stanici mají již delší dobu odložené neuzamčené kolo, hlídka jízdní kolo převzala, zaevidovala a uložila do skladu. I přes
výzvu v městském rozhlasu se o nález do dnešního dne nikdo nepřihlásil.

14.1. Nález mrtvého zajíce v katastru města. Strážníci zajistili v souladu s platným
předpisem řádnou likvidaci uhynulého zvířete.
16.1. Hlídka Městské policie přijala oznámení personálu prodejny potravin o zadržení zloděje. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, zde označenou osobu,
která se ke krádeži přiznala, ztotožnila, vylustrovala z důvodu možné recidivy a na místě uložila blokovou pokutu. Odcizené zboží bylo navráceno.
16.1. Strážníci ve večerních hodinách byli přivoláni k výtržnosti v centru města.
Po příjezdu strážníci výtržníky zklidnili a předali hlídce policie České republiky, která se taktéž na místo dostavila na oznámení.
17.1. V nočních hodinách nalezli strážníci spícího a podnapilého muže na sněhové pokrývce.Venkovní teplota se pohybovala na hranici -12 °C a muž byl
oblečen jen v tričku a kalhotách. Po probuzení strážníci v dotyčném poznali
místního obyvatele, který byl následně odvezen do svého bydliště.
17.1. Asistence strážníků Policii ČR po několika pohřešovaných osobách. Pátrání
v katastru města negativní, poznatek předán operačnímu PČR. Dále v šetření policie.
19.1. Asistence hlídky MP při nouzovém otevírání bytu hasiči z důvodu zabouchnutých dveří a malého dítěte uvnitř.
20.1. Přijato oznámení na neoprávněný zábor veřejného prostranství. Hlídka MP
situaci zadokumentovala. Událost v šetření.
27.1. Při kontrolní činnosti zjištěny odstraněné kryty elektroinstalace veřejného
osvětlení. Strážníci kryty dohledali a umístnili zpět tak, aby nedošlo ke zranění elektrickým proudem (zvláště dětí).
27.1. Strážníci v nočních hodinách přijali oznámení na podezření vloupání do nemovitosti z důvodu otevřených dveří a okna. Hlídka se neprodleně dostavila
na označené místo, kde zjistila, že v nemovitosti je jen majitel, který větral.
I přesto je třeba poděkovat spoluobčanům, že jim není lhostejné okolí.
28.1. V dopoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení, že v kolejišti
u ulice Za Drahou se pohybuje osoba. Hlídka se neprodleně dostavila na
místo, kde zkontrolovala kolejiště a přilehlé okolí, ale nikoho zde nenalezla.
Informaci předala zaměstnancům ČD.
30.1. Strážníci přijali oznámení, že z jedné nemovitost vytéká voda. Neprodleně
provedena kontrola a po zjištění skutečného stavu vyhledán majitel, který
odstranil závadu.
30.1. Přijato oznámení na rušení nočního klidu v činžovním domě. Šetřením se
zjistilo, že hluk způsobuje štěkající pes, kterého majitel nechává v nočních
hodinách samotného doma. Jelikož se dle uvedení nájemníků nejednalo
o ojedinělý případ byly tyto poznatky předány k posouzení příslušné komisi.

S ta ti s t i k a č i n nost i Měst s k é p olicie
za r o k 2 0 0 8
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

CELKOVÝ OBJEM
ULOŽENÝCH SANKCÍ
řešeno domluvou
řešeno blokově
CELKOVÝ POČET
PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ
přestupek
TČ

Ze zápisníku ve lite le
3. 2. 2009 - Požár rodinného domu - Šachov
Naše jednotka byla povolána k požáru rodinného domu
v Šachově. V jedné z obytných místností byl nalezen osmaosmdesátiletý majitel, který již nejevil známky života. K požáru došlo v jedné z obytných místností domu. Rákosovým stropem s prkenným podbitím se požár šířil i do půdního prostoru. Včasným zásahem hasičů
se podařilo zabránit rozšíření na celou půdu a střechu domu. Požár dostali
hasiči pod kontrolu ve 13:23 hodin. Dohašovací práce pokračovaly až do půl
čtvrté, kdy byl požár zlikvidován.Naše jednotka zůstala na místě do večerních
hodin a zajistila osvětlení domu a dohasila ohniska požáru. Na místě spolupráce s jednotkami PS Rychnov nad Kněžnou a JSDH Borohrádek, Týniště nad
Orlicí, Čermná nad Orlicí a s Policií ČR a zdravotníky.Příčina vzniku požáru je
v šetření hasičů a policie.

počet

%

1794
1140
654
112
106
15
36
385

100,0
63,5
36,5
17,0
16,0
2,0
6,0
59,0

1341
452
889

100,0
34,0
66,0

12. 1. 2009 - Dopravní nehoda - Kostelec nad Orlicí
Dopravní nehoda 1 osobního vozidla, 1 zraněná osoba ošetřena a odvezena
ZZS. Vozidlo zajištěno proti požáru.

51
32
19

100,0
63,0
37,0

9. 1. 2009 - Požár v odsávání - Vamberk
Jednotky povolány k požáru v odsávacím potrubí výrobní ﬁrmy. Hasiči provedli rozebrání odsávacího potrubí a likvidaci ohnisek hoření.Příčina vzniku
požáru v šetření.Škoda předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun a uchráněné
hodnoty na 5 milionů korun.Na místě spolupráce s PČR. Naše jednotka ponechána v záloze na stanici.

Sta ti s t i k a č i n n ost i Mě s t s k é p olicie
za měs í c l e d e n 2009
CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ
dopravních
ostatních
pořádek v územní samosprávě
proti veřejnému pořádku
proti občanskému soužití
proti majetku
ostatní

HASIČI INFORMUJÍ

počet

%

177
93
84
7
12
6
5
54

100,0
52,5
47,5
8,3
14,3
7,2
6,0
64,2

116
102
14

100,0
88,0
12,0

6
4
2

100,0
66,5
33,5

20. 1. 2009 - Otevření bytu - Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření zabouchnutého bytu, kde si ponechal
uživatel zapálenou svíčku. Na místě spolupráce s PČR.
19. 1. 2009 - Otevření bytu - Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření bytu, ve kterém byly uvězněny dvě malé
děti. Hasiči dveře otevřeli pomocí speciálního nářadí a děti předali v pořádku
matce. Místo události zajistila Městská policie.

3. 1. 2009 - Technický výjezd - Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla otevření bytu na žádost Pečovatelské služby. V bytě byla
nalezena jedna osoba,která byla snesena do sanitního vozu a předána do
péče ZZS. Spolupráce s Obecní policií a ZZS.
16. 12. 2008 - Technická pomoc - Kozodry
Jednotka provedla rozřezání a odstranění střešní konstrukce hrozící zřícením.
15. 12. 2008 - Požár rodinného domu - Kozodry
Jednotky povolány k požáru rodinného domu. Po příjezdu první jednotky
na místo události zasažena požárem celá střecha objektu.Na likvidaci požáru
nasazeno 5 C proudů a zásah hasiči prováděn v IDP v silně zakouřeném prostoru za nárazového větru.Provedena evakuace domácího zvířectva a zařízení
objektu včetně pěti propan-butanových lahví.Příčina požáru v šetření, škoda
předběžně vyčíslena na 550 tisíc korun.Na místě spolupráce s PČR.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

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

N E B A N K OV N Í PŮ JČ K Y PR O K A Ž D É H O
Zaměstnance, důchodce, podnikatele, ženy na MD.
Bez ručitele, bez poplatku. Rychlé vyřízení.
MILOŠ ŠAFRÁNEK, KOSTELEC, TEL.: 603 777 404.
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RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
I. J. PEŠINY 39, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
PREZENTACE ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA
NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU V BRUSELU
V letošním roce probíhal ve dnech 4. – 10. února 2009 na bruselském výstavišti již 51.ročník veletrhu cestovního ruchu Vakantiesalon Brusel v Belgii. Veletrh je velmi oblíbeným cílem pro návštěvníky, kteří plánují svou dovolenou
a mají možnost na jednom místě v klidu získat veškeré podklady, včetně tolik
žádaných map.
Česká republika prostřednictvím agentury CzechTourism představila úplně
novou expozici a prezentovala se společně s dalšími 56 zeměmi ve 4 výstavních halách. Jako doprovodné programy byly zvoleny jednak hudební produkce kapely E.F.S., prezentace české bižuterie a ochutnávky typických český
specialit - hořické trubičky, štramberské uši a ochutnávka vína ze Znovína
Znojmo. Kdo měl zájem, mohl se na českém stánku nechat portrétovat, podobně jako na Karlově mostě, malířem panem Milošem Kotkem.
Dvoupult Královéhradeckého kraje měl výhodné rohové umístění. Zájemcům
jsme společně se zástupci Českého ráje a Hradecka nabízeli veškeré materiály
vydané jak Královéhradeckým krajem tak samotnými turistickými oblastmi.
Největší zájem ze strany návštěvníků byl o Krkonoše – převážně na letní dovolenou, tipy na výlety a na ubytování, mapové podklady, tipy na pěší turistiku. Ostatní území však nezůstala pozadu - účastníci žádali převážně globální
informace o větších celcích popř. o konkrétních atraktivitách, které jim byly
známy. Ačkoliv Belgie nepatří přímo mezi cílové země, kterými se Orlické hory
a Podorlicko zabývají z hlediska příjezdového cestovního ruchu, měli jsme
možnost získat zkušenosti z něčeho nového a doufáme, že i účastníci, kteří si
náš materiál odnesli zařadí naší oblast mezi místa, která se rozhodnou v budoucnu navštívit.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ TIP NA VÝLET
RTIC, o.p.s. VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ TIP NA VÝLET. Stačí když do konce
března zašlete váš tip spolu s obrázkem (fotograﬁí) na adresu informačnícho
centra nebo na email: rtic@muko.cz.
CYKLISTICKÁ MAPA
dále možnost zakoupit krásnou cyklistickou mapu zaměřenou na Orlické hory
a Podorlicko, která je rozdělena na dvě části – sevorozápadní, jihovýchodní.
cena 49,- kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Předprodej na různé kulturní, společenské a sportovní akce je možné zajistit přes
portály Ticketstream, Vstupenky, a Ticketpro.
BENÁTSKÁ NOC 2009
HIP HOP KEMP
SLADE, THE SWEET
ČECHOMOR
HORKÝŽE SLÍŽE
MICHAL DAVID TOUR 2009

17. ROČNÍK FESTIVALU
24. - 26. 7.2009
FESTIVALPARK LETIŠTĚ HK
20. - 23. 8.2009
LETNÍ PARKET VÝRAVA
12. 6.2009
KD STŘELNICE HRADEC KRÁLOVÉ
6. 5.2009
KD STŘELNICE HRADEC KRÁLOVÉ 26. 3.2009
KD STŘELNICE HRADEC KRÁLOVÉ 14. 4.2009

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

Vý pů jč n í d o b a k n i h ov n y
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
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 v Kostelci nad Orlicí zve všechny milovníky umění na výstavu
dřevořezeb, loutek a graﬁk JAROSLAVA DOLEŽALA,
která potrvá do konce března 2009.
Napiš o mně ty – ale né ať to jsou samý superlativy!“ S takovým pokynem
Jardy Doležala tedy píšu, jak to vidím já.
Znám ho dlouho, tak asi čtvrt století. Setkali jsme se v královéhradeckém loutkovém divadle DRAK, kde tehdy, a pak ještě dlouhá léta, působil. Ale musím
přiznat, že jeho tvorbu jsem poznávala jen velmi pozvolna. Nejdřív jsem si
uvědomila kvalitní řezbářské řemeslo a schopnosti technologa v případech,
kdy vtiskoval loutce podobu navrženou jinými výtvarníky a konstruoval ﬁguru
tak, aby loutkohercům umožnila co nejsnáze ji oživit. Teprve později mi došlo,
že sám je vlastně také scénograf, že loutky nejen vyrábí, ale i navrhuje. Nejspíš
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Alena Exnarová

Výstavy domácí:
Holice v Čechách
Náchod
Dobruška
Praha
Brno
Vsetín
České Budějovice
Nová Paka
Liberec
Libčiny
Hradec Králové
Chrudim
Opava
Semily
Jilemnice
Havlíčkův Brod
Výstavy zahraniční:
Haag
Budapešť
Vídeň
Wałbrzych
Oleśnica
Magdeburg
Doetinchem
Spolupráce s divadly a realizace loutek:
scénograﬁe DRAK Hradec Králové, Naivní divadlo Liberec
Malé divadlo České Budějovice, Divadlo rozmanitostí Most
Loutkové divadlo Walbrzych, Loutkové divadlo Magdeburg
Radost Brno, Hudební divadlo Svitavy, Divadlo Karle Svitavy
Simona Kňourková

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Ohlédnutí – pobytové středisko v zimě

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

pondělí
středa
čtvrtek

to bylo tím, že výtvarnou podobu vtiskoval více inscenacím jiných divadel
(včetně zahraničních), než v domovském DRAKu. Teprve daleko později jsem
zjistila, že se zabývá také tvorbou dřevěných plastik, graﬁkou i malbou. Zvláště pro jeho plastiky a reliéfy mám velkou slabost. Je v nich něco, co mne velmi
oslovuje. Jeho ﬁgury mají duši – tragickou i groteskní, plnou poezie i tvrdé reality. Takovou, jaký je život – jenomže ne každý to dokáže takhle zachytit. Jarda ale nedělá jen jednotlivé ﬁgury. Často zobrazuje i vztahy (dvě postavy proti
sobě), zachycuje situace, zvláště v reliéfech. Občas nechybí ani zakomponovaný reálný prvek (třeba láhev od piva). Někdy jsou objekty částečně pohyblivé
a to pak láká sáhnout si a vyzkoušet. Pro komplexní vnímání všech těchto děl
jsou pro mne nepostradatelné jejich názvy. Nejen proto, že tvoří s dílem neodtržitelný celek: buď vizuální dojem z postavy, vztahu, situace umocní a nebo
jej shodí. Nejen v dílech samých, ale i v jejich pojmenování nacházíme paradoxy. To co na jedné straně dojímá, na druhé rozesmává. To, nad čím se v prvním
okamžiku zasmějeme, odkryje i hlubší polohy a stavy duše.
Prostě – jako v životě.

Zima se pomalu blíží ke svému konci a většina z nás se těší
na teplejší jarní počasí, více sluníčka a prodlužující se dny.
Přesto i zima měla svá kouzla. I když pro mnohé z Čechů je
nutným, mrazivým, obyčejným zlem, pro obyvatele České
republiky pocházející z jiných zemí původu může být kouzelným, výjimečným okamžikem jejich života.

Například někteří žadatelé o mezinárodní ochranu ubytovaní v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí viděli sníh poprvé v životě nebo si na něj poprvé v životě měli
možnost sáhnout. Proto pro ně pracovníci pobytového střediska zorganizovali několik výletů do zimních středisek v blízkém okolí. Klienti, zejména z řad dětí žadatelů,
navštívili Deštné, Říčky v Orlických horách a Zdobnici. Někteří z nich neměli žádné zkušenosti ani se sněhem ani se zimním vybavením, a tak si užívali prvních sněhových
dojmů sáňkováním. Ti zkušenější či odvážnější vyzkoušeli i lyžování. Počasí přálo a všechny výlety proběhly v příjemné přátelské atmosféře bez zranění a bez úrazu.
Pokud se někteří z žadatelů o udělení mezinárodní ochrany do své země původu ještě někdy vrátí, budou mít jistě o čem vyprávět.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí SUZ MV ČR.

VY H L Á Š E NÍ DOPR O V ODNÉ HO PROGRA MU K AKC I ŠUMN Á ORL IC E 2 009
pro projekt „Polsko - české sportovně kulturní setkání – Šumná Orlice 2009“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/08.00816 uskutečněný v Kostelci nad Orlicí
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA: „ VÝLET NA KOLE“ (příběh, model jízdního kola, vozítka, apod.) V Kostelci nad Orlicí 1. března 2009.
Soutěž je vyhlášena městem Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se Základní uměleckou školou F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí.
Motto soutěže: dotkni se díla svých předků – ohrožené památky města a okolí
SOUTĚŽ JE URČENA DĚTEM OD 7 DO 15 LET
Kategorie: I. 7 – 9 let II. 10 – 12 let III. 13 – 15 let IV. žáci ZUŠ
Cíl soutěže:
Propagace architektonického dědictví – ohrožených památek, sakrálních staveb regionu, za účelem seznámení se s tímto historickým bohatstvím.
Průběh soutěže: Vybrané práce zúčastněných předejte nejpozději do 21. dubna 2009 do ZUŠ v Kostelci nad Orlicí pí Mgr. Fryčové a Mgr. Martincovi.
Technika: literární útvar volný, kresba, malba - volná, model - provedení a velikost formátu - trojrozměrné dílo z jakéhokoliv materiálu,
např. hlíny, papíru, dřeva, špejlí, kartonu apod.
Označení prací: jméno a příjmení autora, věk, školu, adresu bydliště dítěte a název práce
Konečné vyhodnocení dne 30. 5. 2009 proběhne v rámci programu Šumné Orlice.
Hlavní porotci: David Vávra a Radovan Lipus – protagonisté Šumné Orlice
Ocenění nejlepších: autoři porotou oceněných prací budou odměněni věcnými cenami. Tři nejlepší z každé kategorie ocení David Vávra a Radovan Lipus.
VÝSTAVA VYBRANÝCH PRACÍ BUDE INSTALOVÁNA VE VESTIBULU MĚSTSKÉHO ÚŘADU OD 1. KVĚTNA DO 30. KVĚTNA 2009

Tìšíme se
na Vaši návštìvu.
Jste pojištìnci ZPŠ? NE? Pøidejte se k nám a získejte spoustu výhod!
Pøispíváme na pohybové aktivity, ochranné pomùcky na sport, autosedaèku, lékárnièku
do auta, prostøedky dentální hygieny a mnoho dalších služeb podporující zdraví.
základní pøíspìvek èiní 600 Kè dárcùm krve, 600 Kè tìhotným ženám, 1 500 Kè držitelùm Zlatého køíže,
300 Kè ostatním pojištìncùm.

Extra výhody pro nové pojištìnce
dvojnásobek základního pøíspìvku
novì registrovaní klienti od 1. 4. 2009 získají navíc 100 Kè ke dvojnásobku základního pøíspìvku
Antisept Juwim gel každému novì zaregistrovanému pojištìnci
(sada na ochranu proti klíšatùm)
Rychnov nad Knìžnou

Komenského 30

Tel.: 498 779 281

www.zpskoda.cz

NEUNIKLO NÁM
M ont á ž b e z p ečn ost n í c h ř et í z ků
v obd o b í ú n o r až d u b en r ok u 2009
V nejbližších dnech sdělí pracovnice odboru sociálních věcí žadatelům
o bezpečnostní řetízky datum a čas, kdy jim členové Sboru dobrovolných
hasičů přijdou instalovat bezpečnostní zařízení na vchodově dveře, a to na
základě jejich vyplněné žádosti.
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Orlicí, se prokáží platným pověřením pro tuto činnost a instalace bude provedena bezplatně
v domácnosti žadatele.
Z bezpečnostních důvodů si vždy vyžádejte ke kontrole toto pověření,
které vystavilo město Kostelec nad Orlicí a schválila starostka města.
Předání i montáž bezpečnostních řetízků bude provedena zcela zdarma!
V případě jakýchkoliv dotazů, pochyb či připomínek nás obratem kontaktujte:
Kovaříčková Běla, odbor sociálních věcí, tel.: 494 337 210, 725 082 456.

Ba b y b o x m ů ž e z ac h r án i t n ov or oze nce
př ed s mr t í
V pátek 6. února začal fungovat v oblastní nemocnici Náchod první babybox
pro odložené novorozence v Královéhradeckém kraji. Vyhřívaná skříňka tak
bude zaměstnancům nemocnice signalizovat, že se v ní nachází dítě. V našem
kraji doposud žádné takové zařízení nebylo, je dobře, že babybox bude nyní
fungovat. Můžou se tímto způsobem zachránit děti, které by jinak skončily
někde pohozené, což může vést k vážným zdravotním komplikacím, v krajních případech až k smrti.
Babyboxy zachránily v České republice už několik dětí. Ten náchodský je
umístěný na budově nemocnice, kde je gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení.

Děti, které matky odloží do babyboxů, mají velkou naději, že se dostanou do
rodiny, která je bude mít ráda a bude se o ně s láskou starat.
Zakladatelem babyboxů v České republice je Ludvík Hess, který je předsedou
Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. Náklady na jedno
takové zařízení jsou kolem čtvrt milionu korun.
-lfa-

Malé o hlé dnutí
V loňského roce měl náš občan Jan Uhlíř výstavu obrazů a písemných prací v rodném Týništi nad Orlicí
v Městské knihovně u Dubu, kterou též navštívila paní
senátorka Václava Domšová.
Tento umělec svými díly dělá radost
Všem občanům z Kostelce a přilehlých
míst.
ss

So ciální auto mo bil
Poděbradech dne 16. 2. 2009
Vážení obchodní přátelé, děkujeme
Vám za spolupráci při realizaci projektu „sociální automobil“ Renault Kangoo, který byl předán ČČK Rychnov
nad Kněžnou dne 10. února 2009, za účasti představitelů vedení ﬁrem, které
se ﬁnančně podílely na tomto projektu.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
S pozdravem Dr. Miroslav Káninský, jednatel společnosti
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SPOLEČENKA
VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY
Nelu Ontlovou
Antonína Zajíčka

Moniku Červinkovou
Natalii Hoškovou
Rodičům srdečně blahopřejeme !

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Anna Grulichová
Zdeněk Charvát
Josef Hartman

* 1920
* 1915
* 1954

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

JUBILEA V BŘEZNU 2009
70 let oslaví

Ján Haranza

75 let oslaví

Ludmila Rautenkrancová
Eva Bednářová
Vlasta Maříková

85 let oslaví

Růžena Feltlová
Jarmila Pavelková

U R N OV É P O M N Í KY V Č E T N Ě
DOPLŇKŮ, NÁPISŮ A MONTÁŽE

92 let oslaví

Emilie Lepšová

O K E N N Í PA RA P E T Y

95 let oslaví

Karel Hlaváč

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

JUBILEJNÍ SVATBY V LEDNU 2009
Zlatou svatbu - 50 let
manželé Břetislav a Marcela Brožovi
Kamennou svatbu - 65 let
manželé Antonín a Jana Merhulíkovi
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti !

KOVO D Í L N A JA N SA
VÝROBA NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ Z NEREZU

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

N OU PÍ M POŠT OV N Í Z N Á M K Y , POH L E D Y , OBÁLK Y,
B A N K OV K Y , T U Z E X OV É B ON Y , C E L É SB Í R K Y - VĚTŠ Í
M N OŽ ST V Í - POZŮ ST A L OST PO SBĚ R A T E LI.
PL A T Í M V H OT OV OST I N E J V Y ŠŠÍ M OŽ N É CEN Y.
I n fo n a t e l. 7 2 4 2 2 9 2 9 2

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KOSTELCE NAD ORLICÍ

Hous l i s t a a s klad at el
E gon L e d eč
Egon Ledeč se narodil v české židovské rodině
16.3.1889. Byl třetím potomkem Samuela Ledeče,
obchodníka s textilním zbožím v Kostelci nad Orlicí,
a matky Luisy, rozené Stiassné , která ale zemřela brzy
po Egonově narození. V roce 1900 se rodina přestěhovala do Rychnova nad Kněžnou, kde Samuel Ledeč
vybudoval z někdejšího mlýna malou textilní továrnu. Znovu se oženil a z tohoto manželství se narodily
další čtyři děti. Na počátku dvacátých let 20.století sehrál tento již česko-židovský rod továrníka Samuela Ledeče velkou roli ve společenském životě
Rychnovska.
Brzy se zjistilo, že syn Egon má hudební nadání. Neomylný absolutní sluch, paměť, manuální zručnost jej předznamenaly pro dráhu profesionálního hudebníka. Základy hudebního vzdělání získal od regenschoriho Aloise Provazníka,
pedagoga a vedoucího činitele rychnovského hudebního dění. Jako desetiletý byl Egon přijat do houslové třídy na pražské konzervatoři, kde se stal jeho
učitelem Štěpán Suchý. Konzervatoř absolvoval v červnu 1906. Další dva roky
studoval soukromě a patřil k významným žákům houslové třídy prof. Ševčíka
na Mistrovské škole pražské konzervatoře. Ve svých devatenácti letech samostatně koncertoval v řadě českých měst, třeba jako sólista s Českou ﬁlharmonií. Spoluúčinkoval též v roce 1908 při světové premiéře VII. Symfonie Gustava
Mahlera za autorova řízení v Praze. Dále např. absolvoval koncerty v roce 1910
v Berlíně a v tomtéž roce nastoupil dobrovolně vojenskou službu u hudby pěšího pluku č.94 v Liberci jako sólový houslista, kde působil až do roku 1913.
Kvůli vypuknutí světové války nemohl nastoupit k dohodnutému angažmá
ve Švédsku, a proto znovu nastoupil ke stejnému pluku, se kterým jako sólista plukovní hudby v Kecskemétu vystřídal různá uherská města. Po válce roku
1918 nastoupil opět jako sólista u jiného pěšího pluku tentokrát v Praze a se
svolením svých nadřízených se účastnil zájezdu orchestru Národního divadla
do Londýna, Paříže a Švýcarska.
Neustále se zdokonaloval studiem a ve školním roce 1920-1921 získal absolutorium mistrovské školy pražské konzervatoře hudby v oboru houslové hry.
Krátce nato vstoupil již podruhé do České ﬁlharmonie jako houslista, v níž
byl jen krátce do roku 1921. V tomto roce přijímá místo koncertního mistra
orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě. I s tímto orchestrem
vystupoval sólově. V následujících letech jako sólista působil nejen na Slovensku, ale i na Podkarpatské Rusi. V roce 1926 se mu splnil jeho profesní sen, kdy
byl znovu přijat za člena České ﬁlharmonie pod řízením Václava Talicha a stal
se již po ročním působení druhým koncertním mistrem. Ve funkci koncertního
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mistra se zúčastnil všech zahraničních zájezdů České ﬁlharmonie a koncertoval ve všech koncertních sálech po celé Evropě.
Vlastnil mistrovský nástroj Nicoly Gaglianiho. Před druhou světovou válkou působil v českém hudebním životě též organizačně jako jednatel České ﬁlharmonie, člen výboru Klubu orchestrálních umělců a v dalších organizacích hudebního světa. Podle svědectví Václava Talicha patřil Ledeč k výjimečným umělcům.
Byla u něho oceňována nejen sytost, krása a kultivovanost houslového tónu, ale
i mimořádná technická vyspělost. V České ﬁlharmonii setrval až do října 1939,
kdy mu z rasových důvodů nebylo dovoleno pokračovat v umělecké činnosti.
Díky svému důkladnému hudebnímu vzdělání se Ledeč věnuje i vlastní kompoziční činnosti. Řadě jeho příležitostných a populárních skladeb se vymyká
melodram „Svítání“ na slova básně Fráni Šrámka „Věčný voják“, který je osobním vyznáním i nadějí autora, ale zároveň předznamenáním jeho trpkého
konce a neuskutečněných plánů.
Ledečova veřejná umělecká činnost byla násilně přervána zřízením Protektorátu Čechy a Morava a uplatněním rasově diskriminačních zákonů i na českém území. Ačkoliv Ledeč 20.5.1919 vystoupil ze Židovské náboženské obce
a k židovskému náboženství se nehlásil ( zůstal bez vyznání), přece jenom za
nacistické okupace byl považován za Žida. Dne 10.9.1940 sice žádal státního
prezidenta , aby byl vyňat z dosahu vládního nařízení o Židech, ale nebylo mu
vyhověno. Na počátku okupace si vydělával na živobytí vyučováním houslové hry, se svým smyčcovým kvartetem se účastnil ilegálních koncertů v pražských bytech. Jako Židovi mu byly zabaveny i jeho vzácné housle.
Ve svých 52 letech byl se svou ženou Annou deportován do židovského sběrného tábora Terezín a to 10.12.1941. I zde vytvořil se svými dřívějšími, nyní
také vězněnými spoluhráči smyčcové kvarteto. Tento soubor hrával pro své
spoluvězně na ubikacích. Hrával Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta
i Antonína Dvořáka. I v těchto nelehkých dobách byl celý jeho život spojen
s hudbou. Hrával spoluvězňům i v prostředí zapadlých dvorů s harmonikovým
doprovodem. Osud nadaného umělce se uzavřel po 15.10.1944. Z terezínského koncentračního tábora byl deportován v tento den do Osvětimi-Birkenau,
kde byl po příjezdu vehnán do plynové komory. Jeho jméno je vepsáno v památníku obětí holocaustu v Pinkasově synagoze v Praze, i na hrobce rodiny
Ledečových v Rychnově nad Kněžnou.
Informace: Literatura: Československý hudební slovník osob a institucí, Internet
REHABILITACE VAMBERK PŘIJME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU FYZIOTERAPEUTA
MOŽNO I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK, VHODNÉ I PRO ŽENY
NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ. NÁSTUP DLE DOHODY.
KONTAKT 777 723 224.

KULTURNÍ POZVÁNKY V BŘEZNU 2009
DIVADLA - KONCERTY
TEL: 494321588, rabstejn@wo.cz
7. 3. /sobota/ - 9:00 hodin

SKAUTSKÁ BURZA

9. 3. /pondělí/ - 19:30 hodin
HANKY PANKY
Travesti show – program 2009. Host pořadu: Slečna Stefany z TV reality show
BIG BROTHER.
13. 3. /pátek/ - 19:30 hodin
SVĚT PODLE KLOBOUČKA
Repríza hry Černých šviháků. Svérázný a svébytný kostelecký dramatik napsal
pod pseudonymem Josef Klobouček zhruba šest rozsáhlých divadelních her
a nabídl je režisérovi Černých šviháků k provedení. Protože předlohy nebyly
pro soubor hratelné, režisér Josef Tejkl je po dohodě s autorem upravil. Vznikla,
tak inscenace s osobitým kloboučkovským humorem Svět podle Kloboučka.
Hrají: David Najbrt, František Novák, Josef Žid, Saša Kulhavá, Marie Židová, Lenka Chvojková, Miroslav Vorlík, Luďa Žid, Aleš Hanáček…
21.03. /sobota/ - 13:00 hodin
PORTA 2009
Zveme všechny příznivce dobré hudby na Podorlické kolo Porty, soutěže
v trampské, folkové, bluegrassové a country. Během odpoledne proběhne
soutěž skupin, dvojic a jednotlivců o postup do českého národního kola, které
letos bude v Řevnicích ve dnech 26. - 28. 6. 2009. Večerní program začne v 19:30
h. Po vyhlášení postupujících vystoupí host večera, vokální dívčí skupina Přelet
M.S. z Blovic u Plzně. Celodenní vstupné je 70,- Kč, děti do 10 let a členové České
tábornické unie 35,- Kč. Těšíme se na Vaši účast. Za pořadatele Ivan Němec.
27. – 29. 3.
AUDIMAFOR
Oblastní přehlídka autorského divadla malých forem.

KINO - SK RABŠTEJN
TEL: 494321588, rabstejn@wo.cz
1. 3. /neděle/ - 19:00 hodin
AUSTRÁLIE
Velkolepé dobrodružství a parádní romantická podívaná. Film: Austrálie/USA
– české titulky. Mládeži přístupné.
6. 3. /pátek/ - 19:00 hodin

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
Komedie USA – české titulky. Mládeži přístupné.
8. 3. /neděle/ - 19:00 hodin
Film ČR . Mládeži přístupné.

OCAS JEŠTĚRKY

15. 3. /neděle/ - 19:00 hodin
KAMARÁDOVA HOLKA
Komedie USA – české titulky. Mládeži přístupné od 15 let.
20. 3. /pátek/ - 19:00 hodin
Nostalgická komedie ČR.

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

PLESY
6. 3. 2009
14. 3. 2009

PLES VOŠ, SOŠ A SOU
RYBÁŘSKÝ PLES

20. 3. 2009 6. PLES KOSTELECKA
Město Kostelec nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat na Ples Kostelecka v prostorách SOKOLOVNY v Kostelci nad Orlicí za hudebního doprovodu skupiny
GALILEO BAND – HK. Předtančení - Taneční klub SOLLANC při Déčku – RK.
Barmanská show - AGENTURA BARCATERING. Vstupenky lze zakoupit v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

VÝSTAVY
do 31. 3. 2009

VÝSTAVA DŘEVOŘEZEB, LOUTEK A GRAFIK
JAROSLAVA DOLEŽALA
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí zve všechny milovníky umění na výstavu dřevořezeb, loutek a graﬁk Jaroslava Doležala.

TURISTÉ
14. 3. /sobota/
OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ
Sraz účastníků v 7:00 h na železniční zastávce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
vlakem 7:17 h do Bohuslavic nad Metují. Trasa pěšího výletu: Bohuslavice nad
Metují, Horka, Osíček. Lhota, Václavice. Délka trasy 15 km. Návrat vlakem.
Vedoucí akce: Jana Culková.
28. 3. /sobota/
KYŠPERK
Sraz účastníků v 7:30 h na železniční zastávce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
vlakem 7:45 h do Letohradu. Trasa pěšího výletu: Letohrad, Kopeček – kostel sv.
J. Nepomuckého, Mechnáč, rybník Sušek, Vadlštejn, Červená, Letohrad. Délka
pěší trasy 11 km. Návrat vlakem. Vedoucí akce: František Krch.
Sportovní klub Turista připravuje na duben nebo květen celodenní výlet vlakem do Prahy na prohlídku Valdštejnské zahrady s průvodkyní. Bližší informace včetně termínu budou ve vývěsní skřínce. Případní zájemci se mohou
předběžně přihlásit na tel. č. 494 323 221 nebo 732 889 047.

JINÉ
8.03. /neděle/ - 15:00 h
ODHALENÍ POMNÍKU F. SEYKORY
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní odhalení pomníku Františka Seykory
v Seykorově městském parku v Kostelci nad Orlicí.
28.03. /sobota/

VÝROBA VELIKONOČNÍCH
A JARNÍCH SVÍČEK
Od 09:00 – 11:30 h v Domě dětí a mládeže. Poplatek 50,- Kč (s sebou prázdné
kelímky, fantazii a dobrou náladu).

TÁBORY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LUSK, Sokolovská 1494, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
pořádá letní tábor pro nejmenší (pro děti od 6 do 10 let) POHÁDKY BEZ HÁDKY
v Penzionu Pod nebem ve Zdobnici v Orlických horách termín: 1.7. – 6.7. 2009,
cena: 1790 Kč. Připraveny jsou tradiční i méně známé hry, diskotéky, táboráky, výlety, kreslení, zpívání, noční hry, pracování s přírodními materiály, divadlo, lanové aktivity a další překvapení pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů.
www.zkuslusk.wz.cz, Lusk.rk@centrum.cz. Hlavní vedoucí: Martina Vaňková tel.:
775 954 536,. Hospodářka: Lenka Hovorková tel.: 603499568
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LUSK, Sokolovská 1494, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
pořádá FILMOVÝ LETNÍ TÁBOR NA PAVLÁTOVĚ LOUCE U NOVÉHO MĚSTA
NAD METUJÍ. Termín: 12. 7. – 25. 7. 2009, cena: 4300,- (300,- sleva na sourozence) …letos o jeden den navíc… V hlavních rolích: Vašek, Martina, Petr, Lenka, Martin, Klára, Tomík, Anet, Petrášek .Nově i stálice ﬁlmového nebe: Ondra
a Wilda. Připraveny jsou tradiční i méně známé hry, diskotéky, táboráky, výlety,
kreslení, zpívání, noční hry, koupání, pracování s přírodním materiálem, divadlo,
lanové aktivity i aerobik, ale pozor, tentokrát vše jako z ﬁlmu…Lusk.rk@centrum.
cz. Hlavní vedoucí: Václav Krmaš tel.: 724713550. Hospodářka: Lenka Hovorková
tel.: 603499568
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Kostelec nad Orlicí pořádá od 17. 7. do 31. 7. 2009
STANOVÝ TÁBOR V SOPOTNICI zaměřený na přírodu, turistiku, tábornické
dovednosti, hry a sport, spoustu zábavy a dobrodružství. Možnost logopedické
péče.Cena 3.150,- Kč na osobu /5x denně strava, ubytování, doprava, pojištění,
provozní náklady/. Dárek – CD plné fotek z průběhu tábora. Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Kostelec nad Orlicí pořádá od 17. 8. do 21. 8. 2009
TÁBOR PRO NEJMENŠÍ – první krátké seznámení s táborovým programem konané v prostorách DDM pro prvňáčky a děti, které od září 2009 půjdou do školy.
Cena 1.050,- Kč na osobu /5x denně strava, ubytování, výlet, pojištění, provozní
náklady/. Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

PŘIPRAVUJEME
17. - 18. 4.

MEZINÁRODNÍ VODÁCKÝ FESTIVAL
DIVOKÁ ORLICE 2009

1. 3. - 16.03.
VÝSTAVA  PŘÍRODA V ZIMĚ
Výstavu je možno navštívit v prostorách Domu dětí a mládeže v parku.
Vstupné: děti 5,- Kč; dospělí 10,- Kč. Výstava otevřena pondělí – čtvrtek;
09.00 – 15.30 hodin; pátek 09.00 – 12.00 hodin.

26. 4. /neděle/ – 19:30 h
PRÁZDNINY SNŮ
Divadelní komedie s detektivní zápletkou v podání Divadelní společnosti HÁTA
Olgy Želenské.

26. - 27.03.

1. 4. /středa/
APRÍLOVÉ HRÁTKY A STŘÍLENÍ
Od 15 do 17 hodin v prostorách DDM. Poplatek 5,- Kč.

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKU VÝROBKU
MLÁDEŽE ÚSP KVASINY
Svaz postižených civilizačními chorobami. o. s., ZO Kostelec nad Orlicí srdečně zve na tradiční výstavku drobností s jarní tématikou v Klubu důchodců.
Otevřeno: čtvrtek. 26.3. 12.00 - 17.00 h, pátek 27.3. 9.00 - 17.00 h. Vystavené
výrobky je možno i zakoupit. Těšíme se na Vaši návštěvu.

3. 4. – 5. 4.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V ČASTOLOVICÍCH
Český zahrádkářský svaz v Častolovicích pořádá tradiční velikonoční výstavu.
Více informací naleznete v dubnovém vydání zpravodaje.
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Z NAŠICH ŠKOL
A už slyšíme otázky: Pojedeme sem ještě někdy? A bude to ještě letos?
Odvádíme děti do autobusu a máme dobrý pocit. Šesťáci to dnes zvládli, a to
na výbornou se vším všudy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Mgr. Jana Nováková, Mgr. Naďa Šabartová a žáci 6. tříd

P rince zna če ské po hádky

N ová š k o l s k á r ad a
Vážení rodiče, milí žáci, dovolujeme si Vám oznámit, že s rokem 2008 uplynulo
tříleté volební období školské rady při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí. Byla zvolena nová školská rada, která se vedle zřizovatele a vedení školy podílí na správě školy.
Na tento orgán školy se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků obracet se
svými dotazy, připomínkami či náměty, které by mohly přispět ke zkvalitnění
práce školy. Novými členy jsou: Mgr. Tichá Vladislava, Mgr. Tměj Jiří, Mgr. Stará
Hana, Šlapáková Lenka, Šrámová Veronika, Mgr. Čermáková Renata, Mgr. Kánská Jarmila, Faltysová Lenka a Jelínková Iva.
Bližší informace o poslání a činnosti školské rady naleznete na kontaktní
adrese: www.skolskarada.kostelecno.cz
Školská rada při ZŠ G-J Kostelec nad Orlicí

S l a vn o s t n í d e k or ov án í 9. tř í d

Dne 6. 2. 2009 se v Sokolovně v Kostelci nad Orlicí od 19.30 hod. konal ples.
Ples, v jehož programu bylo slavnostní dekorování žáků z devátých tříd, neboli
nás. Dlouhé připravování nástupů, vybírání šatů a sak, připravování proslovů
a domlouvání stužek rychlostí blesku vystřídal právě tento náš dlouho očekávaný ples. Všichni jsme se těšili. Zdobili jsme Sokolovnu, připravovali jsme
tombolu a ve skrytu duše jsme se připravovali na náš první velký krok do života. Sraz jsme měli v 19.00. Ani v tom nejkrásnějším snu bych nevěřila, jak jsme
byli všichni krásní. Nádherné šaty, upravení partneři…prostě paráda! Během
chvilinky se začalo. V první řadě bylo stužkování všech tří tříd z pracoviště Komenského a z náměstí. Stužkování v podstatě probíhá tak, že si třída vybere
vhodnou píseň, vymyslí a naučí se nástup, kterým dojdeme do vhodného obrazce, ze kterého poté vycházíme ve dvojicích k panu řediteli a třídnímu. Ti
nás ostužkují takovými stužkami, jaké si třída vybrala. Obdržíme květinu, žáci
přednesou proslov, kterým poděkují učitelům, předají dárky třídním učitelům a poté následuje ples, který stereotypně známe. Tancuje se, hudba hraje,
všichni se baví. O žáky se starají rodiče a s rodiči také žáci odchází. Co bych
ještě tak řekla…tento ples se velice vydařil a všichni si ho řádně užili.
Michaela Pavlíčková 9. C

Š esť á c i a o p e r a An t on í n a Dv oř áka
Č ert a K á ča
Když jsem obdržela nabídku z Klicperova divadla- Čert a Káča jako opera, začaly se mně honit myšlenky- pro koho by to bylo vhodné? Jak znám toto divadlo, je na vysoké úrovni a představení vždy překvapí, a to velmi netradičně.
Pokud naše dětí slyší slovo muzikál, jeví nevídaný zájem, ale opera…Ale námět lákal – Proč tedy nevzít šesťáky?
Ve středu 4.2.2009 se žáci 6.B a 6.C Základní školy Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí začali scházet před školou. Dnes vypadali trochu jinak- tvářili
se zvědavě, natěšeně, slavnostně, holkám to obzvlášť slušelo.A hurá do autobusu, i ta cesta není každý den a je přece bezva.
V Hradci jsme využili volna před začátkem představení a vzali děti na prohlídku historické části Starého náměstí.
Desátá se blíží, u divadla rychle posvačit a vcházíme. Vítají nás líbezné tóny
Dvořákovy hudby.
Představení začíná.Všichni jsou hlavně zvědavi na Káču, kterou zde hraje herečka Pavla Tomicová- přece kadeřnice Simča ze seriálu Ulice.Káča nás opravdu nezklamala, užívala si to a my s ní také. Stali jsme se součástí pohádky
o bodrém ovčákovi a hubaté Káči, kteří za přispění hloupého čerta pomohou
spoluobčanům od roboty u šlechtického panstva.
Děj plynul, čas také a je tu konec. Divadlo tleská a tleská . Naše děti také a nevěřícně vstávají. Už je opravdu konec? Uteklo to přece tak rychle.
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Dne 14. 12. 2008 proběhlo ﬁnále
celostátní soutěže Princezna české
pohádky, které se konalo v Praze
na Střížkově v hotelu DUO. Záštitu nad soutěží převzal pro toto
závěrečné kolo radní Magistrátu
hl. města Prahy Ing. Milan Richter.
Mezi dvanáct ﬁnalistek jsem se po
několika předchozích kolech dostala šťastně i já.
Sešli jsme se v nám dobře známé
Lucerně, kde jsme se oblékly do
svých doma připravených masek,
které musely odpovídat námi vybraným pohádkovým postavám.
Moje představovala čerta.
Pak ještě následoval rozhovor s přítomnými herci, který rozhodl o konečných
vítězkách ve třech věkových kategoriích. Porotu tvořili pan Vlastimil Harapes,
Jiří Zbořil, Jan Přeučil, manažerka soutěže paní Irena Hušínová , dále Eva Hrušková a Gala Macků.
Pokračování soutěže s rejem pohádkových postav probíhalo v hotelu DUO.
Celý večerní program moderoval Aleš Cibulka, k poslechu hrál orchestr Josefa
Hlavsy. Program zajistili studenti Konzervatoře pod vedením prof. Jiřího Zbořila a Galy Macků, sólistky Hudebního divadla v Karlíně.
Ceny vítězkám předával pan režisér Zdeněk Troška. Ocenění, kytici a spoustu
krásných dárků jsme obdržely všechny, jen ta korunka nám chyběla.
Ač jsem nakonec nebyla vybrána jako ta úplně nejlepší ve své kategorii, nelituji, že jsem se do této soutěže přihlásila a téměř celý kalendářní rok ji prožívala. Měla jsem možnost opakovaně se setkávat s našimi předními herci a tyto
nezapomenutelné zážitky stály za všechnu přípravu a čas, které jsem soutěži
obětovala.
Ráda bych poděkovala p. uč. H. Staré, která mě o této soutěži informovala,
přesvědčila mě, abych „do toho šla“ a jezdila se mnou do Prahy na první kola.
Mé poděkování v neposlední řadě patří i mé mamince, která mě na soutěž
doprovázela a po celý čas mě podporovala, trošku radila a pomáhala.
Soutěž byla určena pro všechna děvčata ve věku 6-12 let, které mají zájem
o český jazyk, literaturu, mají fantazii a umí improvizovat. Doporučuji všem
mladším spolužákům, kteří mají odvahu, aby se přihlásili do druhého ročníku
a přeji jim hodně štěstí a úspěchů.
Helena Čapková, žákyně VII.B ZŠ Gutha-Jarkovského

ZUŠ F. I. TŮMY
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dne 5.2.2009 se v Základní umělecké škole
v Dobrušce konalo Okresní kolo v sólovém
zpěvu. Naši školu reprezentovala Kateřina Kováčová, která soutěžila s devíti zpěváky v její kategorii a získala 1.místo s postupem do krajského
kola.Také Vlasta Hlaváčková si za doprovodu
paní učitelky Hany Věchtové vyzpívala 2.místo.
Oběma dívkám i jejich paní učitelce Janě Ichové
gratulujeme!
Jana Ichová

Retro - Foto - Atelier
Ivana Nosálová
Retro - Foto - Atelier Ivana Nosálová přemístěn z Palackého náměstí
do Ulice na Lávkách 778 (150 m od prodejny Interbyt na rohu náměstí).

Objednávky na telefonu 732 650 039.
Na Vaší návštěvu se těší I. Nosálová

w w w . r e t r o - f o t o - a t e l i e r . c z

MŠ CHLENY

Z á pis d o M a t eř s k é š k oly v Ch lene ch
Mateřská škola Chleny, si Vás dovoluje pozvat na zápis do Mateřské školy, který se bude konat dne 3. března od 10 hodin do 16 hodin v Mateřské škole ve
Chlenech.
K zápisu mohou přijít nejen děti starší tří let, ale také děti mladší tří let. Přijďte
se do naší Mateřské školy podívat a pohrát si s budoucími kamarády. Na rodiče zde budou čekat paní učitelky, které rády zodpoví všechny dotazy ohledně
výchovy a výuky dětí.
Na nové kamarády a jejich rodiče se těší kolektiv dětí a učitelek z Mateřské
školy ve Chlenech.

MŠ MÁNESOVA

Nevždy to bylo lehké, ale přátelské prostředí a skvělá parta lidí byly studentům velkou odměnou za únavu v namáhavých službách,v drsném počasí a za
dlouhé hodiny strávené na kontrolách. Velká pochvala a dík zaslouženě patří
manželům Pavlovi a Andree Kučerovým, kteří již po třinácté dokázali zorganizovat tak úspěšný závod, jakým se stal Šediváčkův long.
Studenti VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí

VOŠ a SPŠ RYCHNOV N. KN.

VOŠ a SP Š přijme učite le /učitel k u
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola přijme učitele/učitelku strojírenských odborných předmětů a výpočetní techniky. Nástup je možný ihned,
popřípadě dle dohody.
Bližší informace tel.: 494 539 211, e-mail: skola@vosrk.cz
Ing., Mgr. Hynek Martinek, Ph.D., ředitel školy

Z á pis d o M a t eř s k é š k oly Mán es o va
Zápis do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova proběhne 9. dubna
2009 od 9 do 15 hodin. Bude spojen s Dnem otevřených dveří.
Zemanová Jana, ředitelka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Akce bře ze n 2 0 0 9
VÝSTAVA

VOŠ, SOŠ a SOU
KOSTELEC NAD ORLICÍ

T ý d e n me z i mu s h er y
Studenti VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí se jako každý rok aktivně účastnili pořádání jednoho z nejtěžších závodů saňových psů v Evropě – Šediváčkova longu. Závod probíhal od 20.1. do 24.1. 09 v Deštném v Orlických horách.
Přijelo 95 závodníků z jedenácti zemí Evropy.
Vybraní studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání – specializace chovatelství a kynologie přispěli k hladkému průběhu závodu. Dlouhé
hodiny byli k dispozici na kontrolních stanovištích po celém hřebeni Orlických
hor, kde zapisovali průjezdy závodníků a podávali horký čaj. Někteří asistovali
veterináři. Spolu s ním prováděli kontrolu zdravotního stavu psů před startem,
ale i v cíli. Označovali psy, které veterinář vyřadil z průběhu závodu. Pomáhali
při ošetřování drobných poranění.
Před každou etapou se konala porada, na které hlavní „šéf“ pomocníků Sláva
Říman přidělil každému stanoviště a povinnosti pro následující den. Někteří
stihli několik stanovištˇ za etapu.
Při středeční etapě, která vedla hlavně Polskem, muselo být několik psů dopraveno do cíle autem. Při jejich přepravě studenti využili svých zkušenostízejména z manipulace s cizími psy.
Byl to týden nabitý velkým množstvím zážitků- od seznámení s neobvyklým
sportem, s novými plemeny psů, ale i s úžasnou partou lidí. Počínaje tvrdými,
ale zároveň ke svým psům milými mushery, dvěma bikery, kteří absolvovali závod na speciálních kolech, a konče německým párem běžícím na sněžnicích.
Do cíle nakonec dojeli všichni ve zdraví. Vítězem hlavního závodu na 333 km
se stal Ctirad Tyroler.

Od 1. 3. do 16. 3. 2009 je možno v prostorách Domu dětí
a mládeže v parku navštívit výstavu „ PŘÍRODA V ZIMĚ „
Vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč
Výstava otevřena: pondělí - čtvrtek 9.00 - 15.30 hodin
pátek
9.00 - 12.00 hodin
AKCE
VÝROBA VELIKONOČNÍCH A JARNÍCH SVÍČEK
28.3.2009 /sobota/ od 9 do 11,30 hodin
Poplatek 50,- Kč (s sebou prázdné kelímky, fantazii a dobrou náladu)
PŘIPRAVUJEME
1. 4. 2009 /středa/ APRÍLOVÉ HRÁTKY A STŘÍLENÍ
Od 15 do 17 hodin v prostorách DDM. Poplatek 5,- Kč.
TÁBOROVÉ LÉTO 2009
17. 7. – 31. 7. 2009 STANOVÝ TÁBOR V SOPOTNICI
zaměřený na přírodu, turistiku, tábornické dovednosti, hry a sport, spoustu zábavy a dobrodružství. Možnost logopedické péče.
Cena 3.150,- Kč na osobu /5x denně strava, ubytování, doprava, pojištění, provozní náklady/. Dárek – CD plné fotek z průběhu tábora
17. 8.  21. 8. 2009 TÁBOR PRO NEJMENŠÍ
první krátké seznámení s táborovým programem konané v prostorách DDM
pro prvňáčky a děti, které od září 2009 půjdou do školy. Cena 1.050,- Kč na
osobu /5x denně strava, ubytování, výlet, pojištění, provozní náklady/
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

HISTORIE
(Pokračování z předešlého čísla Zpravodaje)

K os t e l e c k é c e c h y
Cech krejčovský
O něco později než cech soukenický byly v našem městě založeny i cechy jiných řemesel.
Krejčím byl cech zřízen v našem městě za Jana z Pernštejna, ale nevíme, v kterém roce. 30. května 1555 Jaroslav z Pernštejna listy potvrdil a vydal téhož dne
krejčím kosteleckým zvláštní řád, napsaný podrobněji, než byl dříve řád soukenický. Krejčí měli si volit dva cechmistry, měli mít pečeť a listy vydávané cechem se měly pečetit. Chtěl-li krejčí odjinud do cechu kosteleckého vstoupit,
musel to oznámit purkmistru a starším obce, předložit list zachování svého
a svých rodičů a ukázat výuční list. Nebyl-li ženatý, musel se oženit. Do cechu
musel dát půl kopy grošů a vosku dvě libry. Kdo tajně své řemeslo vykonával,
byl trestán pokutou. Necechovní krejčovské dílo se nesmělo na míli od města
prodávat. Na cechovní schůzi byla tato pravidla: kdo nepřišel včas, pokutován
byl jedním grošem, pokud cech zmeškal úplně, odevzdával cechu jednu libru
vosku. Mistři nesměli přijmout do učení nikoho bez listu zachovacího. Pokud
se tak stalo, odevzdal mistr do cechu dvě libry vosku. Mistr nesměl hanět jiného mistra nebo přetahovat čeleď. Pokud tovaryš opustil své učení bez příčiny,
nikdo jiný ho nemohl přijmout. Vše bylo pokutováno. Živnost mistrů byla tím
vším nařízením značně omezena. Mistr mohl mít pouze dva tovaryše. Stříhač
nesměl provozovat krejčovství a naopak. Krejčí nesměli šít do zásoby. Mělo to
být proto, aby mistr chudší vedle bohatšího měl šanci uživit rodinu.

Cech ševcovský
Ševcovské řemeslo bylo v našem městě již v raném středověku a jeho cech byl
založen Janem z Pernštejna roku 1531. Ze starých kronik a cechovních listin
víme, že se ševci dělili na mistry řemesla nového, kteří vyráběli obuv novou,
a vedle toho pak byli tzv. prťáci nebo vetešníci, kteří se specializovali na opravu
staré obuvi. Od roku 1581 byli mezi mistry kromě kosteleckých také mistři ze
Skutče, Lipníku na Moravě, Kutné Hory, z Třebechovic, Třeboně, Lanškrouna,
z Velké Vrbice Slezské, Olešnice Slezské, ale také i z Častolovic a Vamberka.
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Ševci zachovávali mezi sebou přísný řád, řídíce se
listem Jana z Pernštejna. Pečovali o poctivost svého cechu. Své řemeslo změnili, zlepšili a opravili
podle hradeckého návodu. Učinili to snad roku
1581, protože si v tomto roce založili nové knihy.
Cech ševcovský měl dobrou pověst, což bylo příčinou značného zájmu o členství. V letech 1581
až 1622 bylo v cechu zapsáno 36 mistrů tohoto
řemesla. Od roku 1622 do roku 1691 jich pak bylo
47. Na pečeti ševců kosteleckých stojí rytíř v brnění, mající v levici vytasený meč, v pravici pak
štít se znameními řemesla. Ševci byli pokutováni
nejen za špatnou práci , ale i za zahálku.
Až do roku 1689 byl součástí kosteleckého cechu Cínová konvice
cechu ševcovského, rok 1834
i cech vamberský. Na přání své vrchnosti paní
Františky Magdaleny Zárubové roz. Grambové se v tomto roce vamberští ševci osamostatnili, ale i nadále se řídili opisem privilegií kosteleckých ševců.

cionál. Potvrzená
privilegia byla psána na pergamenu.
Kožešníci si dali
zhotovit stříbrnou
pečeť s řetízkem
a za tolar koupili
pro cech truhlici.
Z jara roku 1599
bylo v Kostelci v kožešnickém cechu
11 mistrů. Kromě
vlastních artikulí
řídili se kostelečtí
kožešníci zvyklostmi cechu hradeckého. Obsahoval,
mimo pravidla, jak
dobré dílo se dělat
má, i omezování
živnosti tak, že nikdo, kdo by tělo a krev páně nepřijímal pod obojí, kdo by
řemeslo řádně neukázal, nesměl být do cechu připuštěn. Mistři nesměli více
jak 50 kůží bez povolení najednou koupit aj. Roku 1637 bylo kožešníků velmi
málo. Z toho důvodu poslední kožešník Jiří Faltys radu městskou žádal, aby
majetek cechu, pečeť stříbrnou na řetízku, halapartnu a „brněnou košili“ a jiné
věci cechu kožešníků včetně truhlice pečlivě schovala, protože on sám je již
stár a jiného kožešníka v Kostelci v té době nebylo.
Cech kovářský

Cech řeznický
Zakládající list cechu řeznického pochází od
Arnošta (falckrabí při Rýně, vojvoda Bavorský).
První, co Arnošt na řeznících žádá, je věrná, poddaná poslušnost ve všem dobrém a poctivém.

Dřevěný korbel
cechu řeznického,
pol. 19. století

Volení cechmistrů omezil.
Jeden byl volen každého
roku od dědičných pánů
kosteleckých, druhý pak
od starších mistrů. Cechmistrům příslušelo cech
svolávat a jmění spravovat, sváry rozsuzovat
a pokutovat. Pouze spor
dvou mistrů o jeden trh
neposuzovali cechmistři,
ale dva jiní mistři k tomu
zvlášť určeni. Mezi ostatní nařízení (artikule) patří jeden, který zakazuje
řezníkům před osobami
ženského pohlaví mluvit
neslušně. Od 16. století měl řeznický cech ve znaku českého korunovaného
lva, který držel sekeru.
Cech kožešnický
Dalším majitelem kosteleckého panství, který obnovil ,rozmnožil a zvelebil
všechny živnosti byl Adam Šťastný Hřáň z Harasova dne 4. prosince 1585. Mezi
ně patří i cech kožešnický. Byl založen šesti měšťany. Mistři řemesla kožešnického požadovali na purkmistrovi a městské radě, aby byli také zařazeni k pánům cechmistrům a všem mistrům řemesla kožešnického v Hradci, aby jim byl
dán řád i artikule, jimiž by se mohli řídit a tím vnést mezi sebe řád a pořádek,
což do této doby postrádali. Roku 1580 tedy dostali artikule podle hradeckých
z roku 1430 a pak žádali svého pána o potvrzení těchto artikulí. Ten dlouho
neodpovídal a až po opětovné žádosti jim Adam cech roku 1593 potvrdil. Při
čekání na privilegia několik spolubratří zemřelo a mezi nimi i zakladatel cechu
Jan Faltys, který roku 1589 dal z lásky křesťanské vymalovat kostelecký kan-
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Dne 19. června 1609 vydali hradečtí kováři spolubratřím téhož řemesla v Kostelci nad Orlicí
širokým řečnickým způsobem vyšperkovaný
výpis pravidel, podle něhož roku 1460 bylo založeno bratrstvo kovářů v Hradci Králové. Výpis
pravidel pro kostelecký cech schválila a potvrdila Anna Kateřina Kaplířová ze Sulevic, rozená
Hřaňka z Harasova, dědička a držitelka panství
potštejnského a města Kostelce, dne 28. září
1612. Tento list také potvrdil Jan Burjan Kaplíř
ze Sulevic na Potštejně a Kostelci, manžel Anny
Kateřiny, dne 21.září 1617. Dovolil tím , aby se
artikulemi cechu kovářského řídili i ručnikáři, šiftaři, zámečníci, truhláři a koláři. Pravidla a nařízení byla obdobná jako u jiných cechů. Mistři se
museli řídit artikulemi, pokud porušili pravidla,
byli pokutováni. Mistr kovář byl pro svou těžkou
a často uměleckou práci velmi váženým občanem. Koval koně, okovával vozy, zhotovoval
sekery, zbraně, kladiva, motyky, vyráběl kovové Cínový cechovní korbel,
rok 1723
ochrany pro žoldnéře i pro koně, mříže, ploty
a brány. Kovář ovládal techniku sváření a používání různých nástrojů, uměl
kovat plech, znal rytí do kovu. Dost často lidé k němu chodili nechat si vytrhnout zub, vrchnost si u něho nechávala opalovat divočáky.
Cech kloboučnický
Kloboučníci měli v Kostelci cech starodávný, rozšířený po celé krajině, ale
o něm nemůžeme bohužel říci nic jiného než , že zakládací listina, pečeť
i všechny psané památky byly zničeny. Z několika listin z doby novější vychází najevo, že k cechu kosteleckému patřívali kloboučníci z Rychnova, Vamberka, Žamberka, Rokytnice, Kyšperka, Brandýsa n. O., Z Chocně, Dobrušky,
Smiřic aj.

Cech pekařský, mlynářský a perníkářský

1675 101 tovaryš, mistrů bylo v letech 1694 – 1735 30, 1736 – 1770 40, odtud
do roku 1800 17. V roce 1635 byly v Kostelci tři mlýny: Podhorní, Mandlovní
a Škopův.
Dne 13. dubna 1689 vydali kostelečtí řemeslníci tohoto cechu výpis svých
artikulí, řádů a zvyklostí pro vamberské měšťany těchto řemesel, kteří od
té doby podle nich svůj cech řídili. Kosteleckým a vamberským perníkářům
bylo mimo o jarmarcích ještě čtyřikrát v roce povoleno v Rychnově prodávat
perník.

„Ferule“ cechu mlynářského, 18.století
(Pokračování v příštím čísle Zpravodaje)

Těšíme se
na Vaši návštěvu
Jednatelství v Kostelci nad Orlicí, Komenského 583
(budova Finančního úřadu).

Otevřeno: Po 14,00 – 17,00
St 14,00 – 17,00
V roce 1639 byl knězem Blažejem Slaninem, rektorem koleje u sv. Klimenta na
Starém městě Pražském povolen cech pekařů, mlynářů a perníkářů. Při tomto cechu, ke kterému příslušeli i mistři rychnovští, byl zapsán v letech 1640 –

Út 9,00 – 11,30
Čt 9,00 – 11,30

Schůzku si můžete sjednat i mimo uvedené dny
na tel.: 602 652 525, příp. e-mailem: jtrojacek@cpoj.cz

ZE SPORTU
R a l l y e M o n t e Car lo
Monte Carlo - Čtvrté místo vybojoval český jezdec Jan Kopecký v Rallye Monte
Carlo s novým závodním speciálem Škoda
Fabia S2000, který si odbyl
ve slavné soutěži světovou
premiéru. Vítězem rallye,
jež byla letos zařazena do
interkontinentálního šampionátu IRC, se stal úřadující mistr světa v juniorské
kategorii Francouz Sébastien Ogier s peugeotem 207.
„Po začátku, kdy jsme ztratili spoustu minut, jsme
maximálně spokojení. Po
první erzetě jsme si vůbec
nedovedli představit, že
bychom mohli dojet na čtvrtém místě. Ukázalo se ale, že soutěž byla zrádná a
spousta posádek měla problémy,“ řekl ČTK Kopecký, jenž ve středu oslaví 27.
narozeniny. Po 362 měřených kilometrech nakonec zaostal za Ogierem o tři
minuty a 17 sekund.
Hned v prvním měřeném úseku přitom na nejrychlejšího Nicolase Vouilloze
ztratil přes čtyři minuty, neboť mu nefungoval posilovač řízení. „Moc příjemné
to nebylo. Když člověk odstartuje po dlouhé době do rallye a po 700 metrech
mu odejde posilovač, tak v tu chvíli by nejraději zastavil a v uvozovkách s tím
praštil. Pak si ale řekne, že je do cíle ještě daleko a nějakým způsobem se rozhodne to přetrpět. Musím si říci, že se to vyplatilo,“ uvedl Kopecký, jenž už pak
neměl žádné technické problémy.
Druhý člen továrního týmu Škoda Motorsport Fin Juho Hänninen vyhrál úvodní
etapu a první místo opustil až po defektu v závěru druhého dne. V pátek hned
v úvodní rychlostní zkoušce vyjel z trati a nadějně rozjetá rallye pro něj skončila.
Před svým odstoupením si Hänninen připsal tři vítězství v měřených úsecích.
„Byla to velká chyba, ale na druhou strany jsem zajel dobré časy. Lepší, než
jsem čekal, takže nevím, jestli jsem zklamaný nebo ne. Něco se povedlo, něco
ne. To je rallye,“ řekl Hänninen, který se ve čtvrtek ráno rozhodl na zasněžených a zledovatělých tratích zaútočit na Ogiera. „Viděl jsem to jako dobrou
šanci, jenže jsem tlačil až příliš a udělal dva kotrmelce.“
Jeden dílčí úspěch zaznamenal také Kopecký, jenž bojoval až do poslední
chvíle o stupně vítězů. Před závěrečnými dvěma rychlostními zkouškami ztrácel jen dvě sekundy na třetího Stéphana Sarrazina z Francie, který však obě
noční erzety na závěr soutěže suverénně vyhrál a postavení uhájil. Kopecký,

jenž za ním dojel druhý v předposledním úseku, nakonec za stupni vítězů zaostal o téměř 56 sekund.
Přiznal, že před ﬁnišem na boj o třetí místo moc nemyslel. Věděl, že Sarrazin
tyto erzety absolvoval ve druhé polovině loňského roku, když ve stejné oblasti
startoval na Rallye Antibes. „Bylo mi jasné, že pokud neudělá nějakou chybu,
tak jsme bez šance, abychom ho porazili. Sám mi řekl, že mu hrozně pomohlo,
že měl erzety v živé paměti,“ podotkl Kopecký.
V pořadí 77. ročník soutěže tak ovládly peugeoty 207, s kterým jel vedle Ogiera a Sarrazina i druhý Belgičan Freddy Loix. Tato francouzská značka zvítězila
v Rallye Monte Carlo po 24 letech, v roce 1985 triumfoval v malém knížecí
legendární Fin Ari Vatanen s modelem 205 Turbo 16.
Vedle Hänninena nedokončili soutěž například francouzský exmistr světa
Didier Auriol, další bývalý jezdec Škody Fin Toni Gardemeister či loňský vítěz
seriálu IRC Francouz Nicolas Vouilloz.
Interkontinentální šampionát IRC pokračuje druhým podnikem v březnu
v Brazílii, kde budou vozy Škoda zřejmě chybět. Kopecký s Hänninenem by se
měli představit až v květnu v Portugalsku.
Výsledky:
1. Ogier, Ingrassia (Fr./Peugeot 207)
2. Loix, Smets (Belg./Peugeot 207)
3. Sarrazin, Renucci (Fr./Peugeot 207)
4. Kopecký, Starý (ČR/Škoda Fabia)
5. Basso, Dotta (It./Abarth Grande Punto)
6. Alen, Alanne (Fin./Abarth Grande Punto)

4:40:45,7
-1:43,6
-2:21,6
-3:17,3
-4:28,0
-10:49,7.

Průběžné pořadí seriálu (po 1 z 12 rallye):
1. Ogier 10 - 2. Loix 8 - 3. Sarrazin 6 - 4. Kopecký 5.
Pořadí značek:
1. Peugeot 18 - 2. Fiat Abarth 7 - 3. Škoda 5 - 4. Mitsubishi 2.

Osmnácté ho v o smnáct
Ve vinárně kostelecké sokolovny se 18. února 2009 sešli zástupci všech oddílů
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí, od aikida až po volejbal, na Valné hromadě. Většina neveselých zpráv byla o číslech, ale kdo by se v dnešní době divil. I tak,
přes většinu „minusů“ a nesmělých „plusů“, je rozhodující převaha hlasů „pro“
a vlastně žádné „proti“. A to jen proto, že se tu sešla parta lidí, jejichž nadšení
pramení ze zřejmě neodhalitelného zdroje a má obdivuhodnou trvanlivost.
Moc děkujeme a vydržte!
Vzkaz od stávajícího starosty:…“neměl by někdo zájem o sokolské starostování?“. To on, ale říká vždycky.
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
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S tol n í t e n i s

Po zvánka

DIVIZE MUŽI
Sokol Hradec Králové C
Slavia Hradec Králové A
Sokol Kostelec n. O. A
Sokol Kostelec n. O. A

SOKOLOVNA V KOSTELCI N. O.  VELKÝ SÁL
-

Sokol Kostelec n. O. A
Sokol Kostelec n. O. A
Dvůr Králové B
TJ Hronov A

4:10
7:10
10:2
10:2

7. 3. 2009
7. 3. 2009

Kostelec, ač opět v neúplné sestavě, v utkáních s oběma Hradci K., dokázal potvrdit úlohu jednoho z aspirantů na postup do ligové soutěže. Vše nasvědčuje
tomu, že rozhodnutí padne v přímém boji o čelo tabulky s týmem Staré Paky.
Poř.

Mužstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stará Paka A
Kostelec n.O. A
Slavia Hr.Králové A
Nová Paka A
Valdice A
Třebechovice p.O. A
Sokol Hr.Králové 2 C
Vrchlabí A
Hronov A
Jičín B
Dvůr Králové n.L. B
Hostinné A

Utkání

V

R

P

Zápasy

Body

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
15
13
7
6
6
7
6
3
4
5
0

2
0
0
3
4
3
1
0
4
2
0
1

0
1
3
6
6
7
8
10
9
10
11
15

158:68
153:50
141:92
125:126
117:130
124:133
123:126
101:128
112:143
104:144
99:139
81:159

46
46
42
33
32
31
31
28
26
26
26
17

Dukelských hrdinů 900
(vedle České pošty)
517 41, Kostelec nad Orlicí
Tel./Fax: 494 323 493
e-mail: info@tanus.cz

Zastupujeme přes 100 cestovních kanceláří!

Nabízíme: pobyty u moře, poznávací zájezdy, exotiku,
lázně, apartmány a stany v Chorvatsku a Itálii,
chaty a chalupy v ČR, vstupenky na kulturní akce
- SLEVY PŘI VČASNÉ REZERVACI - DĚTI POBYT A DOPRAVA ZDARMA PRO CHOV KONÍ SHÁNÍM ZEMĚDĚLSKOU USEDLOST
V OKOLÍ KOSTELC E NA D O R L I C Í . T E L : 6 0 2 7 6 2 7 7 0
KOUPÍM ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY V OKOLÍ
KOSTELCE NAD ORLICÍ. TEL.: 602 308 114
P E ČOVATELKA NĚME C K O K S E NI O R C E , 1 3 0 0 E U R MĚ S.
IN FO : 7 3 1 7 6 1 0 8 3

9,00 h
14,00 h

Sokol Kostelec nad Orlicí A
- Nová Paka
SOKOL KOSTELEC nad Orlicí A - STARÁ PAKA

P o dě ko vání
Sportovní komise děkuje FC Kostelec nad Orlicí za překvapující vánoční dárek
v podobě lední plochy, která byla využita v mrazivém počasí po dobu celých
vánočních svátků. Děkujeme především panu Procházkovi - správci hřiště za
obětavý přístup a tvorbu ledu za mrazivých nocí.
Sportovní komise

N aděje Ko ste le cka 2 0 0 9
Do 20. března 2009 bude přijímat odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí od vedoucích oddílů jména nominovaných
na zajímavé ocenění „Naděje Kostelecka 2009“, které budou posuzovat zástupci sportovní komise, rady města a výše jmenovaného odboru.
„Naděje Kostelecka“ je ocenění města pro děti a mládež do 18 let za významnou a úspěšnou dobrovolnou činnost v Kostelci nad Orlicí.
Jména oceněných a mnoho dalších podrobností z vyhlašování ankety očekávejte ve Zpravodaji města Kostelec nad Orlicí v květnovém vydání 2009. Slavnostní předání ocenění se uskuteční na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí
v obřadní síni za přítomnosti zastupitelů města.

LORÉN Masážní salon
-

zeštíhlení problematických partií
zpevnění pokožky
zrychlení metabolismu
detoxikace organismu
viditelná likvidace celulitidy
zlepšení funkce lymfatického systému
rekondiční masáže
medové detoxikační masáže

Objednávky:
Tel.: 604 949 458
Panská 79
(2. patro)
Národní dům
Rychnov n. Kn.

HLEDÁM KERAMIKA/KERAMIČKU NA VÝPOMOC
D O K E R A M . D Í L N Y . V H OD N É PR O M D . V OL N Á P RAC .
D OB A , H R NČ Í Ř SK Ý U M POD M Í N K OU , T OČ E N Í VÍTÁN O .
A d : b ar b o r ab e d n ar o v a@c e n t r u m.c z

PRODÁME NOVOSTAVBU RD 4+1 NA POLOSAMOTĚ
MEZI KOSTELECKOU LHOTOU A SVÍDNICÍ.
TEL.: 777 154 474, www.realitydivisek.cz

Výpočetní a telekomunikační technika

HASCOM

OK

Odvirování a servis PC
Opravy tiskáren, kopírek,…
Renovace náplní do tiskáren

Na Příkopech čp. 530,
budova u hlavní silnice směrem ke stadionu.
Kostelec nad Orlicí
hascom.ok@worldonline.cz

Tel.: 494 321 809
www.hascom.cz

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38, Tel.: 494 337 287, 494 337 295, e-mail: zpravodaj@muko.cz,
šéfredaktorka: Lenka Faltysová, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková,
redakční rada: Karel Martinec, Václav Klecandr, Ing. Kamil Zdrálek, Martin Rýdel, Lenka Libotovská, Petra Šutová.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj Redakční rady. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, e-mail: zpravodaj@muko.cz.
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