ZPRAVODAJ

5 / 2009

MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE
WWW.KOSTELECNO.CZ

ŠUMNÁ ORLICE 2009
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se SK Rabštejn, ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a panem Františkem Kinským pořádají sedmý ročník kulturně společenského happeningu

ŠUMNÁ ORLICE 2009
29. - 30. května
Pátek 29. května
VE 20 HODIN  SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN KOSTELEC NAD ORLICÍ
VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ FILMŮ Z CYKLU ŠUMNÝCH MĚST autorů Radovana Lipuse a Davida Vávry

Sobota 30. května
OD 13 HODIN  PREZENCE CYKLOVÝLETU  SK RABŠTEJN KOSTELEC NAD ORLICÍ
moderuje František Mifek z Českého rozhlasu Hradec Králové
PŘEDVEDENÍ KRASOJÍZDY NA VYSOKÝCH KOLECH NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
s konstruktérem všech vozítek Šumných měst Jaroslavem Hořavou
Ve 13:30 hodin  START CYKLOVÝLETU
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Kostelec nad Orlicí na poutní místo HOMOL
MOŽNOST DOPRAVY K ROZHLEDNĚ NA VRBICI CYKLOBUSEM
V 16:00  VARHANNÍ A SMYČCOVÝ KONCERT - vystoupení Pavla Jandejska
a hostů v kostele Panny Marie Bolestné NA HOMOLI
V 17:30 až 18:00 hodin  DOJEZD CYKLOVÝLETU DO AREÁLU NOVÉHO ZÁMKU
v Kostelci nad Orlicí - OBČERSTVENÍ + exhibice netradičních vozítek
V 18:30 hodin  NOVÝ ZÁMEK
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ”ŠUMNÁ A BEZBRANNÁ”
V 19:15 hodin  VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A PŘEDÁNÍ CEN DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Literární a výtvarné soutěže na téma: “VÝLET NA KOLE”.
V 19:30 HODIN  ORCHESTR TOMÁŠ KOČKO - Brno - hudební vystoupení

Projekt “Polsko - české sportovně kulturní setkání - Šumná Orlice 2009”, registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/08.00816 uskutečněný v Kostelci nad Orlicí.

INFORMACE Z RADNICE
D r a ž e b n í v y h l ášk a čí s lo 1/2009 o pako vané veř e jné dražby do bro vo ln é
k onan é d l e z á k .č. 26/ 2000 sb .
BOD 1.
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné (dále jen „dražba“).
Den konání dražby se stanovuje na 27. 5. 2009 (27. května 2009).
Dražba se uskuteční v dražební místnosti, tj. v zasedací místnosti číslo 119
(první patro) budovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí na adrese Dukelských hrdinů čp. 985, Kostelec nad Orlicí.
Zápis do dražby bude zahájen v dražební místnosti ve 13.15 hodin.
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu
(po ukončení zápisu účastníků dražby), a to ve 14,00 hodin.
Vstupné na dražbu činí 100,- Kč.
BOD 2.
Dražebník:

DC REA, s.r.o.
se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108
jednající Mgr. Lenkou Grulichovou, jednatelkou společnosti
IČ: 64259331
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8527

Navrhovatel: Město Kostelec nad Orlicí
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí čp. 38
jednající ing. Ivanou Červinkovou, starostkou města
IČ: 00274968
BOD 3.
Předmětem dražby jsou nemovitosti se všemi součástmi, příslušenstvím a trvalými porosty:
Parcela parcelní číslo 683/1 - zahrada o výměře 2128 m2 a parcela parcelní číslo 683/2 - ostatní plocha o výměře 296 m2, to vše v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí.
Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo
10001 vedeném pro obec a katastrální území Kostelec nad Orlicí.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o nemovitosti v zastavěném území města, v ul. Jungmannova. Přístup je zajištěn z veřejné zpevněné komunikace. V bezprostřední blízkosti se
nachází veřejný rozvod el. energie, vody, kanalizace, plynu a telefonu. Jedná se
o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako zahrada a ostatní plocha. Jsou
výrazně obdélníkového tvaru, rovinné, vzájemně na sebe navazují a tvoří jednotný funkční celek. Platným územním plánem jsou určeny k zastavění smíšenou zástavbou (bydlení, služby). Na pozemcích lze umístit buď obytnou nebo
víceúčelovou stavbu. Umístění a výměra poskytuje dostatek soukromí. Umístění lze hodnotit jako výhodné v zóně obytné zástavby, nedaleko centra města,
v blízkosti se nenacházejí frekventované komunikace. Na pozemcích se nachází
oplocení levé strany pozemku při pohledu z ulice z drátěného pletiva na ocelových sloupcích, podél chodníku je betonová podezdívka z původního oplocení.
Na pozemcích je 27 přestárlých ovocných stromů a jeden jehličnatý strom.
Na předmětu dražby váznou tato práva:
Vlastník sousedící nemovitosti, domu čp. 571 v části obce Kostelec nad Orlicí
s parcelou parcelní číslo 684 - zastavěná plocha a nádvoří, to vše v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí, zasahuje fakticky částí oplocení parcely
parcelní číslo 684 - zastavěná plocha a nádvoří do vlastnictví navrhovatele
dražby, a to na pozemek parcelu parcelní číslo 683/2 - ostatní plocha (předmět
dražby). Přesah oplocení do pozemku a faktické užívání části parcely parcelní
číslo 683/2 - ostatní plocha vlastníky domu čp. 571 v části obce Kostelec nad
Orlicí s parcelou parcelní číslo 684 - zastavěná plocha a nádvoří v Kostelci nad
Orlicí činí celkem 8,48 m2 (4,85 m po délce v šíři 1,75 m). V daném případě je
dán předpoklad vydržení části parcely parcelní číslo 683/2 - ostatní plocha
o výměře 8,48 m2 v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí vlastníky
nemovitosti, domu čp. 571 v části obce Kostelec nad Orlicí s parcelou parcelní
číslo 684 - zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Kostelec
nad Orlicí. Tato skutečnost není mezi navrhovatelem a vlastníky domu čp. 571
v části obce Kostelec nad Orlicí s parcelou parcelní číslo 684 - zastavěná plocha a nádvoří v Kostelci nad Orlicí - řešena. Právní nárok vlastníků domu čp.
571 v části obce Kostelec nad Orlicí s parcelou parcelní číslo 684 - zastavěná
plocha a nádvoří v Kostelci nad Orlicí na vydržení - nebyl dosud vznesen.
Cena předmětu dražby, jakož i závada shora popsaná byla zjištěna znaleckým
posudkem soudního znalce pana Miroslava Havlíka ze dne 20.11.2008, číslo
posudku 5159-179/08 znaleckého deníku ve znění dodatku číslo 1 ke znaleckému posudku č. 5159-179/08 ze dne 3.12.2008 a činí celkem 2,173.968,-- Kč
(slovy: Dvamilionyjednostosedmdesáttřitisícedevětsetšedesátosmkorun českých),
tj. částku 2,181.600,-- Kč minus 7.632,-- Kč činí ocenění závady shora popsané).
Další informace o předmětu dražby je možné získat z podkladů k dražbě, do
kterých je možné nahlédnout při stanovených prohlídkách, případně v kanceláři dražebníka (po předchozí telefonické dohodě).
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BOD 4.
Nejnižší podání činí 2,000.000,-- Kč (slovy : Dvamilionykorun českých).
Minimální příhoz byl stanoven na částku 20.000,- Kč (slovy : Dvacettisíckorunčeských).
BOD 5.
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,-- Kč (slovy: Jednostotisíckorun českých) a musí být uhrazena zájemcem o účast na dražbě buďto bankovním převodem na účet dražebníka vedený u Komerční banky, a.s,, pobočka
Rychnov nad Kněžnou, číslo účtu: 19-1366820227/0100, poštovní poukázkou
adresovanou dražebníkovi, v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle na adrese Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou v pracovní době, nebo v hotovosti v den konání dražby v dražební místnosti, a to před zápisem účastníka do
dražby k rukám dražebníka. Dražební jistota bude ze strany zájemce o účast na
dražbě uhrazena pod variabilním symbolem = IČ u právnických osob nebo rodným číslem u fyzických osob bez dělících znamének. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Záruční listina musí být vystavena
bankou se sídlem na území České republiky a musí být vystavena v českém
jazyce. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této
dražební vyhlášce. Podmínkou přijatelnosti bankovní záruky je minimální doba
její platnosti v délce 60 (šedesát) dnů ode dne konání dražby. Účastník dražby
je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál
záruční listiny. Dražební jistotu nelze složit platební kartou ani šekem.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dne 4. 5. 2009 (4. května 2009)
a končí zahájením dražby.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty
(výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázku, doklad o úhradě v hotovosti - pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.)
Poté se zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu přiděleno dražební číslo.
Každý účastník dražby je povinen se identiﬁkovat:
a) je-li účastníkem dražby právnická osoba, předloží výpis z obchodního
rejstříku, občanský průkaz osoby jednající za právnickou osobu, případně plnou moc pro zastupování právnické osoby s ověřeným podpisem
zmocnitele,
b) je-li účastníkem dražby fyzická osoba - podnikatel, předloží oprávnění
k podnikání (živnostenský list) a občanský průkaz
c) je-li účastníkem dražby fyzická osoba, předloží občanský průkaz.
d) je-li účastníkem dražby více osob za účelem společného nabytí předmětu
dražby, předloží doklady uvedené v ust. § 3 odst. 7 z.č. 26/2000 Sb..
Účastnit dražby se může pouze ten zájemce, který před dražbou předloží své
čestné prohlášení o tom, že není osobou vyloučenou z dražby a že údaje, které předložil k zápisu do dražby, jsou úplné a platné.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do třech pracovních dnů ode dne konání dražby.
BOD 6.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do
15 (patnácti) kalendářních dnů od skončení dražby, a to buďto bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka vedeného u Komerční banky,
a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou, číslo účtu: 19-1366820227/0100, nebo
poštovní poukázkou adresovanou dražebníkovi. Vydražená cena bude ze
strany vydražitele uhrazena pod variabilním symbolem = IČ u právnických
osob nebo rodným číslem fyzické osoby bez dělících znamének.
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební
jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen
bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném
případě odpovídá vydražitel za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu nákladů dražby, které nepokrývá
dražební jistota složená vydražitelem.
Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí, přičemž základem
daně je cena dosažená vydražením.
BOD 7.
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín
dne 11. května 2009 ve 13,00 hodin
2. termín
dne 18. května 2009 ve 13,00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje na předmětu dražby, to jest na parcele parcelní
číslo 683/1 - zahrada a parcele parcelní číslo 683/2 - ostatní plocha, to vše obci
a katastrálním území Kostelec nad Orlicí v místě přístupu z ulice Jungmannova v Kostelci nad Orlicí.
Pokud osoby, které mají předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
BOD 8.
Jestliže nabude vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 29 zák.
č. 26/2000 Sb., předá navrhovatel předmět dražby vydražiteli za účasti
dražebníka. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o „Předání předmětu dražby“, který podepíše dražebník, navrhovatel a vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele
dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.

Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody
a odpovědnost za škodu vydražitel.
Dražebník nebude od vydražitele kromě ceny dosažené vydražením vybírat
žádnou odměnu.
BOD 9.
Tato dražební vyhláška byla sepsána v 10 stejnopisech, z nichž tři vyhotovení
jsou určena pro navrhovatele, šest pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným
v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.
Přílohy:
Protokol o vytyčení bodů části hranice pozemku 683/1 a 683/2 v obci a kat.
území Kostelec nad Orlicí.
Snímek mapy s vyznačením závady na předmětu dražby.
V Kostelci nad Orlicí dne 20. dubna 2009
Za Město Kostelec nad Orlicí
Ing. Ivana Červinková
starostka města

Za DC REA, s.r.o.
Mgr. Lenka Grulichová
jednatelka společnosti

VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 16. 3. 2009 č. 7/82/2009
RM revokuje
 usnesení RM ze dne 16. 2. 2009, bod 2g, ve
znění: RM schvaluje smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi Ing. Josefem Čermákem, projektování a realizace staveb
a městem Kostelec nad Orlicí. Předmětem
smlouvy o dílo je provedení projektových
a inženýrských prací a činností – zpracování
projektové dokumentace v úrovni pro území řízení, v úrovni pro stavební řízení popř.
ohlášení stavby, včetně výkazu výměr, to vše
pro akci „výstavba sportoviště u ZŠ Na Skále
v Kostelci nad Orlicí“.
RM souhlasí
 s převodem členských práv a povinností
z bytu E8 K Tabulkám 1452, Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na směnu pozemků
- část par. č. 2522/1 za část par.č. 2520 cca
o výměře 150 m2 v kat. ú. Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na prodej pozemku
par.č. 2545/11 o výměře 17 m2 v kat. ú. Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na prodej pozemku
par.č. 1049/6 (ostatní plocha) o výměře 136
m2 v kat. ú. Kostelecká Lhota.
 se zveřejněním záměru na prodej pozemku
par. PK č. 11/1 (trvalý travní porost) o výměře 2 303 m2 v kat. ú. Kostelecká Lhota.
 se zveřejněním záměru na převod pozemku
par. 111/40 (ostatní plocha) o výměře 8 m2
v kat. ú. Kostelec n/Orl.
 se zveřejněním záměru na odprodej uhelny
u plynové kotelny Solnická, umístěné na části stav. par. č.1928/13 v kat. ú. Kostelec n/Orl.
 s odpisem pohledávky ve výši 2.023,-- Kč
po zemřelé nájemnici bytu v ul. Frošova č.p.
763, Kostelec nad Orlicí. To vše z důvodu, že
dlužnice zemřela a dědické řízení bylo zastaveno podle § 175 h) odst. 1 občanského
soudního řádu, když zemřelá nezanechala
žádný majetek.
 se zveřejněním záměru obce na pronájem
pozemku parc.č. 3960/2 o výměře 415 m2
v k.ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita Štědrá.
 s přidělením uvolněného bytu v DPS č.p.
1414 na dobu určitou od 3.4.2009 do
31.12.2009.
 s poskytnutím příspěvku z rozpočtu OSV ve
výši 3.000,- Kč Sdružení Kozoderská lípa, o.s.,
Kozodry č. 6.
 s poskytnutím přechodné sociální výpomoci
ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu OSV.
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu Františku Lagronovi.
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu Davidovi Cvejnovi.

 s bezplatným využitím části plochy Palackého náměstí či jiného veřejného prostranství
na pozemku ve vlastnictví města pro uspořádání shromáždění k představení kandidátů pro volby do Evropského parlamentu,
které se budou konat 05. – 06. června 2009.
RM nesouhlasí
 s výměnou bytu č. 1 v ul. Tyršova č.p. 1070 za
byt č. 5 v ul. Rudé armády č.p. 1105
 s bezplatným umístěním poutačů na cykloturistický výlet „Novohradská sedmdesátka,
memoriál ing. Františka Mejdra“ do velikosti
80 x 60 cm na sloupech veřejného osvětlení
ve městě v době od 1. 6. 2008 do 4. 7. 2008.
RM schvaluje
 dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování právní
pomoci ze dne 10.2.2003 - JUDr. Miloslav Tuzar, kterým se přiznává advokátní kanceláři
odměna za kompletní právní servis spojený
s převody bytových a nebytových jednotek
v domech č.p. 998, 999, 1103, 1104, 1105,
1106, 1109, 1110, 1111, 1371, 1372, 1373,
1377, 1378 a 1379, to vše v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí.
 smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení (DUR), ke
stavebnímu řízení (DSP) a to vše vč. inženýrské činnosti k akci „Sportoviště SKÁLA“, která
bude uzavřena mezi Ing. Josefem Čermákem, projektování a realizace staveb a městem Kostelec nad Orlicí.
 smlouvu o výkonu inženýrské činnosti, která
bude uzavřena mezi městem Kostelec nad
Orlicí a firmou A-SANGEO a.s. Inženýrská
činnost spočívá ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí při závěrečném vyúčtování
akce „Přístavba a stavební úpravy stravovacího pavilonu v Kostelci nad Orlicí“.
 smlouvu č. 307/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009,
která bude uzavřena mezi městem Kostelec
nad Orlicí a Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha pořadník pro přidělení bytu
č. 1 (1+kk o velikosti 37,80 m2) v ul. K Tabulkám čp. 1453 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu
bytové komise.
 pořadník pro přidělení bytů č. 4 (2+kk o velikosti 59,29 m2) v ul. K Tabulkám č.p. 1453
v Kostelci nad Orlicí a č. 10 (2+1 o velikosti
54,55 m2) v ul. Solnická č.p. 1372 v Kostelci
nad Orlicí dle návrhu bytové komise.
 výpověď nájmu nebytových prostor v I.
nadzemním podlaží budovy č.p. 1110-1111
na parcelách parc. č. 810/1 a 810/2 v k. ú.
Kostelec nad Orlicí, sestávajících ze dvou
kanceláří, prodejního skladu, umyvárny, soc.
zařízení a prodejního skladu-prodejce firmě
TPL TRADING CZ s.r.o., z důvodu schválené
privatizace bytového fondu města včetně

nebytových prostor k datu 24. 3. 2009.
 smlouvu o dílo č. 402/HKA/09, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a společnosti AQUA SERVIS, a.s. Předmětem díla
opravy a napojení kanalizace v ulici Kodytkova.
 ve funkci valné hromady Kosteleckého bytového podniku, s. r. o. hospodářský výsledek
Kosteleckého bytového podniku, spol. s r.o.
za rok 2008, ztrátu ve výši 1445,39 Kč, která
byla pokryta ziskem z minulých let.
 vzor Smlouvy o poskytování služby Domovinka – centrum denních služeb.
 cíle Pečovatelské služby na rok 2009.
 aktualizovaný ceník služeb poskytovaných MÚ
Kostelec nad Orlicí s účinností od 1. 4. 2009.
 smlouvu o nájmu a servisu věci a dodávce
spotřebního materiálu číslo 12511403, která
bude uzavřena mezi městem Kostelec nad
Orlicí a firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., Brno.
 výpověď nájmu bytu číslo 7, nacházejícího
se ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 1105
v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí, sestávajícího ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství tvořeného předsíní, koupelnou,
WC a sklepem umístěným mimo byt .
 zahájení řízení u Okresního soudu v Rychnově
nad Kněžnou podáním žaloby o vyklizení bytu
RM bere na vědomí
 zprávu o výši hospodářského výsledku za
rok 2008 hospodářské činnosti města Kostelec n.O.
 informace o bytu v DPS č.p. 763.
 zprávu o splnění cílů Pečovatelské služby za
rok 2008.
 změnu veřejného závazku Pečovatelské služby.
 změnu využití části příspěvku určeného na
sociálně aktivizační služby na rok 2009 – Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem Orion.
 informaci o podmínkách placené a neplacené inzerce ve zpravodaji Orlice v rámci volební kampaně.
 zápis z jednání sportovní komise konané
dne 25. února 2009.
 zápis z jednání komise pro výstavbu konané
dne 11. března 2009.
RM odvolává
 Ing. Janu Wagnerovou, pana Jiřího Mohra
a Ing. Miluši Černohousovou z funkce člena
komise pro otevírání a hodnocení obálek
s cenovými nabídkami na byty prodávané
obálkovou metodou.
RM jmenuje
 novými členy komise pro otevírání a hodnocení obálek s cenovými nabídkami na byty
prodávané obálkovou metodou paní Renatu
Kubíčkovou, Ing. Karla Lepšíka a paní Bc. Ivu
Chaloupkovou.
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RM pověřuje
 Mgr. Miloslavu Stojanovou, vedoucí odboru
sociálních věcí podpisem smluv o poskytování
služby Domovinka - centrum denních služeb
za poskytovatele město Kostelec nad Orlicí.
RM ukládá
 ORI zapracovat do návrhu rozpočtu na rok
2010 částku 250 000,- Kč na odstranění závad
a nedostatků zjištěných při kontrole KHS na
Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec
nad Orlicí.
RM uděluje
 plnou moc Mgr. Lence Grulichové, advokátce
AK JUDr. Miloslava Tuzara se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, pro řízení u Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Z mimořádného jednání
ze dne 23. 3. 2009 č. 8/83/2009
RM schvaluje
 smlouvu o výpůjčce dat, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí jako
pořizovatelem dat a firmou Jacobs Consultancy spol. s r.o Praha 1, jako nabyvatelem
dat. Pořizovatel dat se touto smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli dat bezúplatně
podkladové materiály sloužící ke zpracování

„Studie komplexního využití území nivy Orlice v Královéhradeckém kraji“.
 smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi
městem Kostelec nad Orlicí a firmou Iva
Roubínková - RADIVA reality, Dobruška.
Předmětem této smlouvy je zpracování prohlášení vlastníka budovy podle zákona číslo 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům v platném znění pro převody bytových a nebytových jednotek.
RM souhlasí
 s umístěním plakátů formátu 70x100 na
sloupy veřejného osvětlení v Kostelci n. Orl.
pro konání cirkusového představení pořádané společností Minicirkus Eduardo, Eduard
a Marie Janečkovi, Praha 9.

- prioritní osa 2.1 - Dotace pro zlepšení prostředí.
 s přijetím nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění „Vypracování žádosti o dotaci z OPŽP - prioritní
osa 2.1 - Dotace pro zlepšení prostředí na
Zateplení objektu a výměna topného média
MŠ Mánesova, č.p. 987 v Kostelci nad Orlicí“
s tím, že celá akce bude připravena do 9. výzvy na dotace z operačního programu životního prostředí - prioritní osa 2.1 - Dotace pro
zlepšení prostředí.

RM nesouhlasí
 s přijetím nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění
„Jednostupňová PD na Zateplení objektu
a výměna topného média MŠ Mánesova,
č.p. 987 v Kostelci nad Orlicí“ s tím, že celá
akce bude připravena do 9. výzvy na dotace
z operačního programu životního prostředí

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

v pondělí 11.05.2009
od 18:00 hodin.

INFORMACE PRO OBČANY
I nf or ma c e o m í st n í m p op lat k u
za ko m u n á l n í od p ad

V případě potřeby dalších informací o místním poplatku za odpady se obraťte na
správce poplatku, který sídlí ve 2. patře staré budovy Městského úřadu, 4. výtahová stanice - paní Javůrková, tel. 494 337 293, e-mail: ijavurkova@muko.cz.

Správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů upozorňuje občany, kteří dosud
nezaplatili místní poplatek za odpady na rok 2009, že
do 31. května 2009 je potřeba poplatek uhradit. Všem
občanům byla na počátku března zaslána informace o výši poplatku spolu
s dalšími údaji o způsobu úhrady. Pokud by se stalo, že některý z občanů výzvu k úhradě poplatku neobdržel, žádáme jej, aby se spojil se správcem místního poplatku.

Jedná-li se o samotný svoz odpadu a problémy s tím spojené, např. nevyvezené popelnice, obraťte se přímo na paní Černohorskou, Odbor rozvoje a investic, tel. 494 337 286, e-mail: mcernohorska@muko.cz
Ivana Javůrková, správce poplatku

Sbě r a svo z dro bné ho
ne be zpečné ho o dpadu v ro ce 2009
Vážení občané,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o. oznamuje, že proběhne jarní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na
území města Kostelce nad Orlicí a to:

Dále upozorňujeme, že místní poplatek za odpady je povinna zaplatit každá
osoba, která má v Kostelci nad Orlicí nebo jeho částech (Kostelecká Lhota,
Koryta, Kozodry) trvalé bydliště a to i v případě, že se v Kostelci nezdržuje. Výjimkou jsou osoby, které jsou osvobozeny Obecně závaznou vyhláškou - např.
osoby dlouhodobě umístěné v ústavech, léčebnách a nápravných zařízeních,
osoby dlouhodobě pobývající v zahraničí. Vznik a zánik nároku na osvobození je nutno doložit každý poplatkový rok rozhodnutím o umístění v zařízení,
popř. písemným prohlášením poplatníka.

Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem. Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle.

Sazby poplatku:

! Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán !

1.
2.
3.
4.
5.

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

500 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
500 Kč

* Rozhodující pro přiznání snížené sazby je splnění podmínek k 1.1.2009.
** Průkaz je nutné předložit při úhradě poplatku.
Způsob úhrady:
1. Složenka *

Č.účtu: 19-2820571/0100

2. Převodní příkaz *

Č.účtu: 19-2820571/0100

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

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

4. Hlavní pokladna
(Palackého nám. 38, 4. výtahová
stanice, dveře č. A 405)

Úterý, čtvrtek, pátek
8:00 - 11:30 hod.

* V případě bezhotovostní platby je nutné uvést přidělený variabilní symbol, který je uveden na složence. Po zaplacení poplatku bude známka na
označení popelnice doručena plátci poplatku poštou. Občané žijící v činžovních domech známky na označení popelnice neobdrží, neboť budou předány
zástupci domu, který označí společné popelnice.
Pokud občan nezaplatí místní poplatek za odpady na rok 2009 do
31.5.2009, bude mu předepsáno penále ve výši 100%.
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V PÁTEK 15. KVĚTNA A V SOBOTU 16. KVĚTNA 2009

Sbírat se budou následující odpady:
znečištěné sklo a keramika, olejové ﬁltry, obaly od sprejů, zaolejované
hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev,
plast. nádoby od olejů a postřiků, upotřebené (vyjeté) oleje, staré barvy
a ředidla, staré léky, kosmetika apod.
SVOZOVÝ HARMONOGRAM
1. svozová trasa: v pátek 15. května
zast. č.

ulice, nároží, místní část

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)
Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)
U výdejny plynu (ul. Pelclova)
U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)
U trafostanice (ul. Proškova)
Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)
U ﬁrmy Renovak (ul. Trávnická)

čas příjezdu a odjezdu
15:00 – 15:20
15:30 – 15:50
16:00 – 16:20
16:30 – 16:50
17:00 – 17:20
17:30 – 17:50
18:00 – 18:20

2. svozová trasa: v sobotu 16. května
zast. č.

ulice, nároží, místní část

1.
2.
3.
4.
5.

Skála - náměstíčko
Kostelecká Lhota - dolní (u čp. 81)
Kostelecká Lhota - horní (u prodejny)
Koryta - odbočka ke hřišti
Kozodry - náměstíčko

čas příjezdu a odjezdu
9:00 – 9:20
9:30 – 9:50
10:00 – 10:20
10:30 – 10:50
11:00 – 11:20

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky
a nefunkční elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky, televizory, rádia,
sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod. Tyto je možné
bezplatně odevzdat po celý rok v areálu Technických služeb Kostelec nad
Orlicí, s. r. o.
Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad
Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder. Odvoz odpadu z podnikatelské
činnosti je možno dohodnout předem na adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305,
517 54 Vamberk, tel.: 494 541 522, fax.: 494 544 014 a bude proveden za úplatu.
POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ !!!
Případné dotazy Vám zodpoví na odboru rozvoje a investic - tel.: 494 337 286
(paní Černohorská).
Město Kostelec nad Orlicí

Vel ko f o r m á t o v ý t i sk
Od 17.3.2009 byla zprovozněna nová služba pro veřejnost - velkoformátový
tisk na inkoustovém ploteru max. šířka tisku 1100 mm, neomezené délky, papír 80g/m2.
CENÍK TISKU:

Černobílý
5,- Kč / A4
Barevný, čárový tisk
18,- Kč / A4
Barevný, plochy do 25%
24,- Kč / A4
Barevný, plochy více jak 25%
30,- Kč / A4
(jakýkoliv formát za každou započatou A4, ceny vč. DPH)

Budova B, kancelář č. 104, (odbor územního plánu - stavební úřad).
Další informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 494 337 216 p. Chaloupková.

Pronájem zahrádky v lokalitě „Grunda“
Upozorňujeme občany na možnost pronájmu volné zahrádky v lokalitě „Grunda“ (část parcely parc. č. 2346 o výměře 600 m2). Roční nájemné za zahrádku
je stanoveno (dle sazby 3,-- Kč/m2/rok) ve výši 1 800,-- Kč za kalendářní rok.
Bližší informace podá zájemcům odbor rozvoje a investic Městského úřadu
v Kostelci nad Orlicí na tel. č. 494 337 266.

Nový dotační program „Zelená úsporám“
Dne 7. 4. 2009 se uskutečnila tisková konference, na které představitelé ministerstva životního prostředí seznámili přítomné s novým dotačním programem
„Zelená úsporám“. Jedná se o program podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů prodeje povolenek na
emise skleníkových plynů, které má Česká republika v režimu Kjótského protokolu k dispozici. Podpora je v rámci dotačního programu nastavena tak, aby
dotační prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od 1. dubna
2009 do 31. prosince 2012 a mohly být poskytnuty každému, kdo o podporu
požádá a splní stanovené podmínky. Žádosti o dotace se podávají od 22. dubna
2009. Žádost o podporu může žadatel podat před začátkem realizace investice
i po její realizaci. Podpořeny budou ty projekty, jejichž realizace byla dokončena
až po 1. dubnu 2009. Rozhodné datum bude datum kolaudace, datum podání
oznámení o užívání stavby nebo datum vystavení předávacího protokolu dodavatelskou ﬁrmou. Podpora bude vyplacena vždy po ukončení realizace podporovaného opatření. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012
nebo do vyčerpání ﬁnančních prostředků dotačního programu.
Program je členěn na základní oblasti podpory:
a)
b)
c)
d)

úspora energie na vytápění
podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných
a bytových domů, tedy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

fyzické osoby
společenství vlastníků bytových jednotek
bytová družstva
města a obce (včetně městských částí)
podnikatelské subjekty
další právnické osoby

Forma dotace
Forma dotace se liší dle jednotlivých základních oblastí podpor, je např. přidělována jako ﬁxní částka na m2 podlahové plochy nebo jako ﬁxní částka na
jeden rodinný dům nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě nebo jako
procentní částka z investičních nákladů na pořízení nového zdroje a jeho příslušenství a nákladů na jeho zapojení do otopné soustavy apod.
V rámci dotačního programu platí podmínka, že lze použít výrobky, zařízení
a technologie uvedené v tzv. Seznamu výrobků a technologií (SVT) a lze využít
pouze služeb subjektů uvedených v tzv. Seznamu odborných dodavatelů (SOD).
Oba seznamy jsou k dispozici na webových stránkách dotačního programu.
Odborné rady k výše popsané problematice poskytují krajská pracoviště
Státního fondu životního prostředí (SFŽP), pro Královéhradecky kraj se pracoviště nachází v Hradci Králové, tel. 495 426 360 a 495 426 361.
Žádosti o dotace lze podle jednotlivých oblastí podpory odevzdávat na krajském pracovišti SFŽP nebo na pobočce pověřené bankovní instituce.
Podrobné informace o novém dotačním programu jsou uvedeny na webových
stránkách programu (www.zelenausporam.cz) a na stránkách SFŽP (www.sfzp.cz).
Také byla zřízena „Zelená linka“, číslo na call centrum je 800 260 500 a je v provozu ve všední dny od 7:30 hodin do 16:00 hodin. Své dotazy mohou občané také
posílat elektronicky na e-mailovou adresu: dotazy@zelenausporam.cz.
Zdroj informací článku: www.sfzp.cz (dle aktualizace k 15. 4. 2009).
Ing. Pavlína Kotoučová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje

Očko vání pro ti vzte klině
MUDr. Minařík Richard oznamuje, že v pátek 15.05.2009 bude probíhat
očkování psů proti vzteklině v těchto lokalitách:
15:30 hodin
16:00 hodin
16:30 hodin

Kostelecká Lhota
Koryta
Kozodry.

P ro de j vo lné ho mo štu
Český zahrádkářský svaz, organizace Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249
PRODEJ VOLNÉHO MOŠTU
Vyhlašujeme prodej v moštárně Pod Branou:
každý druhý pátek v měsíci: 15:00 - 17:00 hodin
(t. j. 10.4., čtvrtek 7.5., 12.6. 2009 atd.)
Prodej volného moštu bez dodání ovoce. Ceny v uvedených dnech jsou u nás
mimořádně výhodné, 13,--Kč + záloha na láhev 0.7 lt. Rádi bereme místo zálohy
lahve 0,65 a 0,7 lt vymyté a bez etiket. Platí pro všechny občany.
Info a mimořádné dohody o odběru na tel.: 602 351 040 Josef Novotný.
Odvezte si známý kostelecký tepelně ošetřený čirý mošt bez chemických přísad.
Kupujeme čisté lahve 0,7 a 0,65 lt z Vašich sklepů za cenu obvyklé
zálohy.

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 kvě te n 2 0 0 9
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum
služby
01.05.
02.05.
03.05.
08.05.
09.05.
10.05.
16.05.
17.05.
23.05.
24.05.
30.05.
31.05.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Simona Sudová
MUDr. Filip Světlík
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ludislava Šťastná
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Libuše Tomanová
MUDr. Věra Tůmová
MUDr. Hana Vavřičková
MUDr. Renata Veselská
MUDr. Marie Vyčítalová

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdravot. středisko Rokytnice v Orl. horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Dr. Lűtzova 244, Vamberk

494 371 031
494 667 553
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
5

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

S ta ti s t i k a č i n nost i Měst s k é p olicie
za m ěs í c b ř e zen 2009
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

počet

%

199
95
104
10
43
3
10
38

100,0
48,0
52,0
10,0
41,0
3,0
10,0
36,0

127
90
37

100,0
71,0
29,0

11
8
3

100,0
73,0
27,0

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

HASIČI INFORMUJÍ

Z e záp i s n í k u v eli t ele
2. 4. 2009 - Požár bytu - Týniště nad Orlicí
Jednotka povolána k požáru v bytovém domě.Na místě
průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření jídla v hrnci na
plynovém vařiči.Událost se obešla bez zranění osob a škody na majetku.Příčinou vznícení jsou ponechané potraviny bez dozoru v hrnci na plynovém
vařiči.Na místě spolupráce s PČR.
21. 3. 2009 - Požár bytu - Kostelec nad Orlicí
Jednotka vyjela k požáru ve 4. podlaží bytového domu, kde bylo průzkumem
zjištěno zahoření digestoře. Při požáru nedošlo k žádným výrazným škodám.
Na místě zásahu spolupráce s PČR.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
I. J. PEŠINY 39, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
pozor změna otevírací doby
duben - září:
po - pá 7:00 -17:00 hod.
květen - srpen: so
9:00 - 15:00 hod.
AKCE KONANÉ V KVĚTNU 2009:
9. května - POCHOD PŘES TŘI HRADY - 37. ročník a 25. ročník PŘES TŘI
HRADY NA KOLE. Start a cíl v Sopotnici na hřišti. Startovné 20,- Kč pro všechny
trasy. Pořádá KČT TJ SOPOTNICE S DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH
A OBCÍ POTŠTEJN. Více informací na www.kct-sopotnice.com
Regionální turistické a informační centrum si Vás dovoluje pozvat na koncert
kapel SUNSET BLVD. + G POINT FUNKCTION + DJ HAMMER, který proběhne 15. května na koupališti v Kostelci nad Orlicí od 21:00 hod.
Předprodej vstupenek na ŠUMNEJ FEST aneb Pro každého něco stále probíhá.
Těšit se můžete na kapely: HUDBA PRAHA, ZLATÁ SVATBA, NIL, FUEGO,
NO! NAME (CZ), více informací na www.sumnejfest.cz
NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE
Město Kostelec nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat na část NÁRODNÍ CYKLO
KONFERENCE ve dnech 29.5. - 30.5.2009
Program:
pátek 29.5.2009
SK Rabštejn promítání pořadů „Šumná města“ s Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem
sobota: 30.5.2009
9:00 výjezd směr Doudleby nad Orlicí - Záměl - Potštejn Vochtánka
11:00 - 13:30 Vochtánka - prezentace cyklostezek a zajímavostí regionu
Orlicko Třebovsko, oběd a překvapení
15:00 - 16:00 připojení se k účastníkům akce Šumná Orlice na poutním místě
HOMOL, občerstvení, koncert v kostele Pany Marie Bolestné
Další program v souladu s akcí Šumná Orlice
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ulice Krupkova 1154
tel.: 494 321 430
e-mail: knihovna@muko.cz
www.biblio.cz

Výp ůjční do ba kniho vny
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí
středa
čtvrtek

8.00 - 11.00
7.00 - 11.00
8.00 - 11.00

c

Vladimír Komárek

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

pondělí
středa
pátek

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

Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí vás všechny srdečně zve na výstavu
poetických fotograﬁí fotografa MIROSLAVA PINKAVY.
Výstava potrvá od května do června 2009.
Miroslav Pinkava o sobě:
„Narodil jsem se v r.1943 v Ješově,
malé vesnici u Litovle.
Fotograﬁí jsem se začal zabývat již
v r. 1958, v rámci studia na Střední
průmyslové škole jemné mechaniky a optiky v Přerově.
Od r.1970 žiji v Litovli, kde po celou
dobu jsem členem litovelského
fotoklubu. V 80.letech jsem absolvoval dvouletou Okresní školu výtvarné fotograﬁe v Olomouci.
Během těch 50 let jsem používal
řadu fotoaparátů na kinoﬁlm a v
současné době se snažím využívat
mimo Nikon F80 i Nikon D70 s objektivy od f=28mm až po f=300mm.
Vyzkoušel jsem téměř všechny fotograﬁcké žánry. Dříve v mé tvorbě
převažovala reportáž, dnes fotím
hlavně při cestách do zahraničí krajinu a krajinný detail.
Koncem 80. let jsem začal zhotovovat fotograﬁe určené pro užití v interiéru,
převážně v barvě sepie. V současné době se s těmito fotograﬁemi můžete setkat v galeriích ve Valašském Meziříčí, Přerově a v Praze. Protože jsem též aktivním členem Sdružení výtvarníků Karlova mostu v Praze, dostávají se moje
fotograﬁe Prahy prostřednictvím turistů opravdu do celého světa.“

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Jeden svět 2009
Jeden svět je název festivalu, který organizuje již deset let
společnost Člověk v tísni.V současné době se jedná o největší lidskoprávní ﬁlmový festival v Evropě a v letošním roce je
také oﬁciální doprovodnou akcí předsednictví ČR v Radě EU. Festival pomáhá přinést komplexnější a vyváženější informace a nabízí možnost hlubšího
pochopení souvislostí a důležitých zahraničně-politických a společenských
témat. Jeden svět oslovuje zejména mladé lidi, studenty, středoškoláky, ale už
i teenagery a prostřednictvím ﬁlmů se jim snaží představit soubor hodnot, na
kterých je postavena svobodná a demokratická společnost.
Jako hosté se festivalu letos zúčastnili také zaměstnanci PoS Kostelec nad Orlicí a 2 bývalé klientky zařízení, kterým již byl udělen azyl. Pozváni byli představiteli OS SPOUSTI z Ústí nad Orlicí organizujícím projekce festivalu v regionu.
Po zhlédnutí ﬁlmu, který se týkal žadatelů o azyl v ostatních zemích EU, měli
návštěvníci možnost dotázat se přítomných hostů z PoS Kostelec nad Orlicí na fungování a provoz pobytového střediska a ostatních zařízení Správy
uprchlických zařízení v České republice a na konkrétní zkušenosti přítomných
azylantek z procesu žádání o mezinárodní ochranu v ČR. Mimo jiné zajímala
přítomné délka azylové procedury, její průběh a pocity přítomných azylantek
během doby čekání na azyl.
Abychom také Vám, obyvatelům města Kostelce nad Orlicí, přiblížili život žadatelů o mezinárodní ochranu v pobytovém středisku, dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne v PoS Kostelec nad Orlicí
v červnu 2009. Konkrétní datum a podrobnější informace o jeho průběhu
najdete v červnovém Zpravodaji města Kostelce nad Orlicí.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí SUZ MV ČR.

PRÁ C E WWW.C I NNOST DOM A .C Z/ JO B S 1

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

Stating Kostelec nad Orlicí a M&M reality
Vás zvou na

PREZENTAČNÍ SCHŮZKU K PROJEKTU

BYTOVÝ DŮM TABULKY

Zastupujeme přes 100 cestovních kanceláří !

Dne 12.05.2009 v 19:00 hodin
SK Rabštejn
v Kostelci nad Orlicí.

Š I R OKÁ NA B Í D KA Z Á J EZ DŮ ON -L I N E

! NOVINKA !

www.tanus.cz

Autobazar REKI

Prodej a pěstování
okrasných dřevin
realizace zahrad

Vamberk, Janáčkova 621

ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
-

Michal Bartoš
U kapličky 690, Kostelec nad Orlicí
Tel.: 604 638 048

kosmetika AXEROS
mytí motoru
přebroušení laku
čištění interiéru

Tel.: 603 541 721
Fax: 494 544 398
E-mail: reki@orlice.net

Dále nabízíme:
prodej a výkup vozidel za
hotové, servis a příprava
vozidel včetně STK, dovoz
vozidel ze Švýcarska na
objednávku

Čištění vozidel parním systémem šetří Váš interiér.
Ke každému vyčištěnému vozidlu dárek

NEUNIKLO NÁM
N a dě j e K o s t e l ec k a 2008
Představujeme Vám jména nejúspěšnějších a nejtalentovanějších „Nadějí
Kostelecka 2008“, které byly oceněny ve čtvrtek 16. dubna v obřadní síni Městského úřadu Kostelec nad Orlicí paní místostarostou Ing. Irenou Weisserovou
a panem Františkem Dosedlou, předsedou Komise pro tělovýchovu a sport.
Za týmovou reprezentaci města v mažoretkovém sportu Marlen II byla předána
ocenění slečnám Šárce Bendové, Kateřině Benešové, Andree Furdové, Janě Havlové, Monice Herákové, Adrieně Hlaváčkové, Kateřině Chadimové, Anetě Jarkovské, Veronice Jarkovské, Anetě Matějusové, Tereze Slezákové, Petře Šimonové,
Veronice Špačkové, Kateřině Zavacké, Karolíně Dapecí a Denise Trejtnarové.

V pořadí páté setkání se konalo v Kostelci nad Orlicí v roce 1996. X. setkání
bylo opět v Kostelci nad Orlicí v roce 2001. Kostelce se setkaly podvanácté
v Kostelci nad Labem 7. 6. 2003. 19. června 2004 jsme se setkali v Kostelciu Kyjova. 14. ročník setkání v roce 2005 proběhl 25. 6. v Červeném Kostelci. V roce
2006 bylo 24. 6. setkání v Kostelci u Holešova nedaleko Přerova. Předloni se
konalo XVI. setkánína Tachovskuv Kostelci u Stříbra dne 30. 6. Zúčastnilo se
11 obcí a měst s názvem Kostelec, byla vydaná publikace po stopách pověstí
z Kostelce do Kostelce. V loňském roce jsme Kostelce hostili 14. 6. v našem
městě a kam se pojede v roce letošním? 13. 6. do Kostelce na Vltavou.
-lfa-

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BROUČEK
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí 517 41
Tel.: 724 737 946, 605 429 447, e-mail: info@osbroucek.info
Prostřednictvím těchto řádků bych chtěla poděkovat všem,
kteří již od ledna 2009 věnovali jak celému OS Brouček, tak
dětem a pro děti věcné dary.
I malé drobnosti jsou důležité a je potřeba si jich vážit !
PODĚKOVÁNÍ:
paní Haně Novotné, paní Veronice Kulhavé, paní Janě Křížové,
paní Iloně Menclíkové, paní Zitě Učikové, paní Ivě Voráčkové, paní Janě Smutné,
paní Petře Kalousové, paní Monice Kijónkové a panu Jaroslavu Ladovi
DĚKUJEME !!!
Další ocenění za reprezentaci města v softbale si převzaly členky reprezentačního výběru ČR v kategorii kadetek Veronika Dostálová, Pavlína Kameníková,
Šárka Kameníková a Petra Zakouřilová. Posledním oceněným v této kategorii
byl člen reprezentačního výběru ČR v kategorii juniorů Ondřej Lakomý. Všichni jsou ze Sportovního klubu Klackaři.
Závěrem byla předána ocenění za reprezentaci města na Republikovém kole
v lehké atletice slečnám Adéle Hynkové, Kamile Štěpařové a Zuzaně Šedové.
Oceněni byli i pánové Vojtěch Rejchrt a Jiří Padrián.
Komise pro sport a tělovýchovu touto cestou děkuje Všem oceněným za vzornou reprezentaci města.
sl

HI S T O R I E SE TK ÁV ÁNÍ KO S TELCŮ
V České republice existuje čtyřiadvacet měst a obcí, které nesou ve svém názvu jméno Kostelec. S myšlenkou jejich setkání přišli v roce 1992 v Kostelci
nad Černými lesy, kde se uskutečnilo setkání poprvé. Setkání se uskutečňují
jedenkrát ročně, pravidelně se zúčastňují jen zástupci patnácti z nich. Protože
větších Kostelců, které jsou schopny náklady na uspořádání„utáhnout“, je jen
pět, a menší obce by měly s ﬁnancováním problémy, byl založen fond, na nějž
Kostelce každoročně přispívají za každého občana.

PLÁNOVANÉ AKCE, PŘEDNÁŠKY A ČINNOSTI NA KVĚTEN 2009
nabízíme maminkám a celým rodinám tvoření v duchu „prodeje drobných
výrobků“ na KOSTELECKÉM POSVÍCENÍ - květen - červen
10.05. neděle

Den otevřených dveří - Svátek matek 14 - 18 h.

13.05. středa

Rabštejn - Klub důchodců - vystoupení dětí pod názvem:
„Hrajeme si a zpíváme s kytarou“ - 15 h.

ORIFLAME

prezentace výrobků - pí Z. Juhasová

VÝLET

procházka do zámeckého parku Častolovice,
prohlídka zvěřince, pro členy zdarma (datum bude udán včas)

Veškeré akce a přednášky zveřejněny v budově OS Brouček a ve vývěsce Města
Kostelec nad Orlicí.
Jaroslava Čermáková - admin. pg. pracovník OS Brouček
PRODÁM AUTOMATICKOU PRAČKU ZANUSSI - ZWF 5185
SE ZÁRUKOU, ZAKOUPENA DNE 18.07.2008,
CENA DOHODOU (SLEVA PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ)
- DŮVOD PRODEJE - PŘESTAVBA BYTOVÉHO JÁDRA.
KONTAKT: 736 260 300.
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P oděk o v á n í

J arní Ko nce rt

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí děkujeme TS v Kostelci nad Orlicí a zahradníkům
města za operativní likvidaci přerostlé zeleně před Sokolovnou a odstranění
zbytků brány borců při vstupu na bývalé hřiště TJ.

V úterý 24. března
proběhl v SK Rabštejn
tradiční Jarní koncert.
Na koncertě vystoupily přípravné dětské
sbory Hlásek Častolovice, Klásek Vamberk
a Konipásek Kostelec,
dále sbory ZUŠ F. I.
Tůmy - TULIPÁNI
a KVÍTEK. Krátkým
vystoupení zpěváky
doplnil i dívčí komorní sbor Regina.

Výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Děkujeme Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí za zajímavě provedenou
výstavu dřevořezeb, loutek a graﬁk Jaroslava Doležala, kterou nás poutavě
provázela paní Simona Kňourková. Dokázala děti zaujmout nejen krásným
a poučným vypravováním, ale také spoustou zábavných her, věnovaných danému tématu, a ještě nás zavedla na exkurzi do kostelecké tiskárny k p. Martincovi. I jemu a kolektivu zaměstnancůtohoto pracoviště patří náš dík !
Moc a moc děkují žáci 6. třídy s pí učitelkou DD, ZŠ, ŠD a ŠJ Kostelec nad Orlicí.

Dnem 28. února 2009 skončila na vlastní žádost práci ve Sboru pro občanské záležitosti paní Miroslava Bolehovská. Dovolte nám poděkovat jí jménem
města Kostelec nad Orlicí a jistě i jménem mnoha občanů a občánků za dlouholetou činnost, za čas, který této práci věnovala. Přejeme jí pevné zdraví
a příjemné prožití dalších let.
MÚ Kostelec nad Orlicí

Technické služby s. r. o. děkuji Cihelně Kinský spol. s r. o. za darování vysokozdvižného vozíku typu DVHM 2522 LX.
J. Samotán

O hl é d n u t í z a Veli k on oc em i
Ve dnech 1. - 2. 4. 2009 měli možnost kostelecké děti i občané navštívit krásnou prodejní výstavu v DOMOVINCE v Kostelci n. O., kterou tak jako předchozí
výstavy zorganizovala se svými seniory p. Lenka Žežulová.
Každý, kdo se přišel pokochat půvabnými jarními dárečky, se setkal nejen
s milými seniory, ale také s příjemným vystupováním pracovnic DOMOVINKY.
Ochotně nás provedly areálem, nechaly nahlédnout do fotoalba a odpověděly
na každou otázku.

Moc děkujeme DOMOVINCE za ,, jarní pohlazení “.
Žáci a učitelky DD, ZŠ, ŠD a ŠJ Kostelec n. O., Pelclova 279

TERCIA VOLTA

K ra js k á př e h l í d k a
d ě ts k ý c h pěv e c k ý c h sb orů
V pondělí 30. března získaly dětské pěvecké sbory ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad
Orlicí TULIPÁNI a KVÍTEK bronzová pásma na krajské přehlídce dětských pěveckých sborů v Hradci Králové. Oba sbory děkují za podporu všem sponzorům i rodičům!

MŠ CHLENY

Vo lná místa
Obec Chleny nabízí rodičům pro děti několik volných míst v Mateřské škole
ve Chlenech.
Zájemci se mohou informovat přímo u prozatímní ředitelky paní Mileny Dostálové v budov školky, nebo telefonicky na č. 494 547 108.

Výstava o brazů J o se fa Synka
v tiskárně AG TYP
Při příležitosti tiskuobsáhlého
katalogu jihočeského výtvarníka Josefa Synka v tiskárně
AG TYP bude nainstalována
od 10. 5. 2009 i jeho výstava
obrazů.
Josef Synek se narodil 13.
března 1944 v Blatné. V našem městě vystavuje své obrazy podruhé. První výstavu
mělna Střední hotelové škole„u Vítků“ na náměstí v roce
1995.
Josef Synek je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Od roku 1980
uspořádal přes 50 samostatných výstav, mimo tyto se zúčastnili zhruba
stejného počtu výstav společných se členy AJV.Vystavoval své práce ve
Francii, Rakousku, Německu, Itálii. Reprezentoval naši republiku na II. Mezinárodním bienále malby Višegrádské čtyřky.
Zastoupen je ve sbírkách muzea v Blatné, Českých Budějovicích, Strakonicích, v galeriích Georg J. Los Colle Val `d Elsa - Itálie, v Ostravě a Vysokém
Mýtě. Dále je zastoupen v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí.
Získal řadu ocenění např. na AMO 79 Šumperk, Liberecké bienále kresby
1984, Intersalon České Budějovice 2000 a Junge Kunst 2000 Passau.
Návštěvníci výstavy, která proběhne v tiskárně AG TYP, si budou moci i obrázek J. Synka zakoupit, jako pozornost k zakoupenému obrázku obdrží nový
katalog jeho tvorby.
Srdečně zveme
Karel Martinec

Me zináro dní vo dácký fe stival
Divo ká Orlice 2 0 0 9
O víkendu 17. - 18. dubna se konal ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci
nad Orlicí Mezinárodní vodácký festival Divoká Orlice 2009, aneb Příběhy posbírané na řece. Letošní ročník se nesl opět ve znamení vodních cest, na které
se vydali nejen čeští vodáci. A jak vše dopadlo?
Cena diváků: 1. Etiopie 2007 - Petr Kašpar
2. Indie 2008 Robert Kazík
3. Kara Alacha - Pavel Kutlvašr, Dmitri Arutnov
Cena poroty: 1. Nový Zéland Honza Kolář, Honza Lásko
2. Etiopie 2007 - Petr Kašpar
3. Kara Alacha - Pavel Kutlvašr
Cena města:

Kam až jsem se po řece dostal - Jaromír Štětina
sl

DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ Z NEODEBRANÝCH ZAKÁZEK,
V ŠE N OV É I H N E D K OD BĚR U .
V Ý R A Z N Á SL E V A Z PC . D OPR A V A Z D A R MA.
T E L : 6 0 8 1 6 9 3 6 4 , W W W .E - D V E R E OK N A . C Z
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S ka t e p a r k
V roce 2008 Město Kostelec
nad Orlicí usilovalo v souladu s vypsaným grantovým
programem Královéhradeckého kraje o investiční
dotaci na realizaci projektu „Skatepark jako jedna
z forem využití volného
času mladých žadatelů
o mezinárodní ochranu - II.
etapa“. Vzhledem k tomu,
že záměr vybudovat zastřešení areálu padl a to
vzhledem k oddalujícímu
se termínu možnosti čerpání ﬁnančních prostředků z EVROPSKÉHO FONDU
PRO UPRCHLÍKY PRO ROK
2008 (ministerstva vnitra),
přistoupilo město pouze
k realizaci umělé lezecké
stěny. Tak byla na konci
roku 2008 vybudována
v areálu skateparku v bývalých kasárnách umělá lezecká stěna. Tato stavba
byla vybudována za přispění Královéhradeckého kraje a celkové náklady na
stavbu byly 243.950,-Kč. Zhotovitelem stavby byla ﬁrma ROCKPLAST, s.r.o.
Vzhledem k tomu, že stěna je umístěná ve sportovním areálu bez stálého dozoru, byla stěna navržena do 3 m výšky. V takovém případě pak není nutnost,
aby lezec používal jištění. Omezením však stále zůstává povinnost dohledu
odpovědné osoby u dětí mladších 12 let věku. Celková plocha stěny je 54 m2
a počet chytů připevněných nba stěnu je 450 ks.
ﬁrma Karel Macháček ROCKPLAST

MĚSTO ODSTOUPILO DOHODOU OD SMLOUVY Z LEDNA 2008 S MINISTERSTVEM VNITRA - ODBOR MIGRAČNÍ POLITIKY A TO V ŘÍJNU 2008 Z DŮVODU
NEPOSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY NA INVESTIČNÍ AKCI ZE STRANY
ODPOVĚDNÉHO ORGÁNU.

MÁTE ZÁJEM
O KVALITNÍ, PESTROU
A VYVÁŽENOU STRAVU ?
VYUŽIJTE MOŽNOSTI ODBĚRU JÍDEL
ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Pro strávníky, kteří docházejí do ŠJ jsme připravili
na měsíc květen a červen zajímavou akci!
V ceně oběda si mohou každý den dopřát navíc salát
nebo moučník nebo ovoce.

Nabízíme:
5 druhů jídel z toho jedno zeleninové a jedno jídlo s příplatkem
V ceně jídla je polévka a nápoj
Možnost objednávek přes internet
Možnost storna objednávky ještě aktuální den do 8 hodin
Možnost odběru jídel s sebou i konzumace v jídelně

Dne 12. 5. DEN PODORLICKÉ KUCHYNĚ
Od 1. 5. novinka - PŮJČOVNA INVENTÁŘE - více informací na našem webu
Provozní doba jídelny: Po- Pá 11 - 14 hodin
Kontakty: www.adeva.cz, kostelec@adeva.cz, tel. 494 323 581

ČALOUNICKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE,
OPRAVY SEDACÍCH SOUPRAV, LAVIC AJ.
KONTAKT: SLEZÁK LUBOMÍR, FROŠOVA 657,
KOSTELEC NAD ORLICÍ, MOBIL 733 585 275.

SPOLEČENKA
VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY

29. května uplynou čtyři roky co nás opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček

Barboru Kuželovou
Elišku Stančekovou
Rodičům srdečně blahopřejeme !

JUBILEA V KVĚTNU 2009
70 let oslaví

Kdo byl milován nikdy není zapomenut -

pan František Koucký
z Kostelce nad Orlicí.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami

Marie Židová
Zdeněk Schejbal

75 let oslaví

Marie Miklová

80 let oslaví

Miluška Krupková
Drahomír Černohous
Jiřina Novotná

85 let oslaví

Zdenka Čiháková
Vlasta Hurdová

97 let oslaví

Božena Žáčková

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

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Novák Miroslav
Elsnerová Marie
Vajrauchová Marie
Tejkl Josef
Švarc Antonín
Antonín Doležal
Olga Boháčková
Kamila Bělková
Jaroslava Červená

* 1928
* 1923
* 1933
* 1952
* 1933
* 1920
* 1930
* 1929
* 1925

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

Za J o se fe m Te jkle m,
ve lkým šviháke m
K takovým lidem patřil kostelecký rodák, občan Josef Tejkl,
pro všechny, kdo ho měli rádi,
Pepa. Kamarád do nepohody, spolehlivý kolega, citlivý,
vnímavý pedagog nejprve na
základní škole, poté zejména
na Základní umělecké škole
v Hradci Králové, kde ovlivnil
a formoval celé generace mladých adeptů především slovesných oborů.
Zakladatel později mimořádně
úspěšného souboru Černí šviháci v rodném městě Kostelec
nad Orlicí, iniciátor svérázné
přehlídky Lojzíkův Machov,
pozorný a poučený dlouholetý
porotce slovních amatérských
vystoupení, výkonný člen redakce krajského listu Hromada, kde se, podobně jako v celostátních listech,
projevoval jako publicista břitkého, svižného stylu, milovník a výtečný vládce
českým jazykem, kterým začínal udivovat divadelní kritiky zabývající se texty
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jeho originálních divadelních her, které většinou sám jako režisér uváděl do života a dovedl až na stupně v amatérském divadle nejvyšší - na Jiráskův Hronov.
Byl zároveň pokorným a mimořádně chápavým adaptátorem zejména ruské
literární klasiky, vzděláním výtvarník múzického cítění, velmi informovaný
historik ﬁlozofující téměř nepřestajně nad během světa a toužící prostřednictvím svých dramatických děl nastavit zrcadlo světu právě teď a tady.
V neposlední řadě nadšený fotograf, obdivovatel veškeré přírody, dobrodružný cestovatel a horolezec po nejvzdálenějších částech planety. Básník, snivec,
vášnivý vyznavač života, v němž mu nic lidského nebylo cizí.
Osobní život Pepův byl před několika lety silně poznamenán tragedií tak
nezměrnou, že ji snad ani déle už nemohl přežít: při vysokohorské túře mu
v náručí zemřel jeho milovaný tehdy asi devítiletý synek. Otec odešel za ním
symbolicky na horském výletě 4. dubna 2009, v předvečer Květné neděle.
Na Pepu Tejkla, jeho život a dílo se nedá zapomenout. O tom jsme přesvědčeni všichni, kteří jsme měli to štěstí poznat ho zblízka.
Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to byl Josef Tejkl, hledač pravdy
a apoštol dobrého žití.
S hlubokou soustrastí k jeho blízkým a bolestí v duši jsme se s ním rozloučili
na Velký pátek 10. dubna ve smuteční síni v Hradci Králové - Kuklenách. Budiž
mu dlouhá paměť.
Jana Albrechtová

Č ern í Š v i h á c i

KOVO D Í L N A JA N SA
VÝROBA NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ Z NEREZU
U R N OV É P O M N Í KY V Č E T N Ě
DOPLŇKŮ, NÁPISŮ A MONTÁŽE
O K E N N Í PA RA P E T Y
KU C H Y Ň S K É A KO U P E L N OV É D E S KY
vše z leštěné přírodní žuly široký výběr druhů a barev

ZOUBKOVA 137
KOSTELEC NAD ORLICÍ směr Choceň

tel.: 603 153 226

PRONAJMU KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
V CENTRU KOSTELCE NAD ORLICÍ
(přízemí domu, 2 místnosti, WC, celková plocha cca 50m 2).
Možno upravit na ordinaci.
Více informací na tel.: 583 211 510 - lépe večer.

Pepa Tejkl nám už novou hru nenapíše. Zemřel 4. dubna 2009 při cestě na Kralický Sněžník. Ještě hodně dlouho nám bude docházet, co všechno už Pepa
neudělá. Jeho odchod je pro nás nenahraditelnou ztrátou. Černí šviháci se
budou snažit, aby to pro ně nebyla ztráta likvidační. Proto chtějí pokračovat
v tom, co Pepa před lety nastartoval svými Amatéry.
Na 31. května 2009 nás pozval dramaturg Radvan Pácl do Činoherního klubu Praha. Uvedeme zde hru Svět podle Kloboučka na památku Josefa Tejkla. Pozvání na festival Otevřeno v Chomutově jsme museli odříct, protože
ve stejném termínu - 6. června - hrajeme Kloboučka na festivalu Klicperův
Chlumec.19. června 2009 jsme přijali pozvání na festival ve Valu u Dobrušky.
21. - 22. srpna 2009 pořádáme již 5. ročník divadelního festivalu Lojzíkův Machov. Byli bychom velice rádi, kdyby alespoň pár Kostelečáků přijelo strávit
víkend do krásných machovských končin. 18. září 2009 zahrajeme Svět podle
Kloboučka v Jihlavě, v rámci akce Sejdeme se Na Kopečku - Týden duševního
zdraví. Další představení jsou v jednání.
ČŠ

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KOSTELCE NAD ORLICÍ

M onsi g n o r e An t on í n K aš k a
Zprávy z místního tisku
ze dne 10. března 1934:

činěném nejvíce od těch, kterým pomáhal, kdyby jeho oko mohlo poněkud
jen popatřiti na nesčíslné množství lidu, jemu úctu vzdávajících, utěšilo by se
jistě tou nejkrásnější odměnou a vědomím, že životní jeho dílo nebylo marné,
že lid přece jen pozná, kdo dobrý jest. …

ORLIČAN

KRONIKA 1934

V pátek 2.března o 8. hod. ranní
vypustil svou šlechetnou duši,
perla našeho kněžstva, Monsg.
Antonín Kaška, prelát a čestný kanovník královéhradecké kapituly,
bisk. kons. rada, bisk. vikář, děkan
v Kostelci nad Orlicí, člen mnoha
kulturních a dobročinných spolků.
Dokonal svůj život náhle při vykonávání svého kněžského úřadu ve
stáří 72 let.
Oči nemají slz, otevřená zem jako
krvácející rána v srdci zírá do zarudlých očí nesčetných, kteří přišli
sklonit hlavu nad rovem Velikého
z velikých, milovaného ze svatých.
Jen vzlyky zachvívají srdci tisíců nad posvátnou schránkou těla, jehož duše
odešla k milovanému Kristu – byl zesnulý sluhou nejvěrnějším, oddaný každým svým činem i dechem! Dávno už nebylo tolik smutku na svatém poli, nikdy nelkal zástup tak těžce, smutkem, jenž nedá se vyplakat, mnozí, přemnozí
pochopili, co jsme nenávratně ztratili. Je prázdno, tak hrozně prázdno v očích,
duše i srdce naše chví se pocitem opuštění, odešel muž spravedlivý, muž, který žil život v pravdě svatý, oddán víře a plnění svatých zákonů, muž, který odpouštěl a nesčetněkrát nastavil tvář, ve svaté pokoře sklonil hlavu, považujíc
své služby Bohu a lidem vždy za samozřejmost svého obětavého života. Bůh
ho miloval, ve chvíli, kdy pozvedal svůj zrak k Jeho velikosti, otevřel mu bránu
nebeskou, aby vešel ve věčnou blaženost. …

6.3. byl pohřeb pana děkana Antonína Kašky za ohromné účasti občanstva,
kněží a škol, kde vyučoval náboženství. Rozloučení vedl prelát Antonín Hrubý,
kapitulní děkan z Hradce, a prelát Jan Černý, kanovník z Hradce za účasti 86
kněží a 30 bohoslovců semináře hradeckého. Pěvecký spolek Orlice jako přispívajícímu a zakládajícímu členu zazpíval několik smutečních sborů.

UCTĚNÍ VELKÉ OSOBNOSTI PANA PRELÁTA A. KAŠKY
Boží ruka popřála krásný slunný den nevídaným zde zástupům lidstva, odhadovaným na 10 000, aby se přišli rozloučiti s milým svým pastýřem a doprovodili jej na poslední nenávratné cestě. Kdyby oko zesnulého, jež nemohlo viděti
utrpení chudých, které přečasto zesmutnělo nad nevděkem a příkořím mu
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Antonín Kaška se narodil 3. 5. 1862 v Rychnově nad Kněžnou, kde roku 1881
maturoval na místním gymnáziu.V Hradci Králové vystudoval bohosloví a dne
27.8. 1885 byl zde vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil 4 roky v blízké Sudslavě a jako farář 6 roků v Chlenech. V roce 1895 přišel do Kostelce nad Orlicí,
kde byl jmenován děkanem a působil zde 39 let. Byl výborným kazatelem
a českým vlastencem, výtečným učitelem náboženství, mecenášem a štědrým podporovatelem chudých věřících .V našem městě se aktivně zapojil do
společenského i kulturního života., byl členem četných kosteleckých spolků.
Postaral se o zevní u vnitřní zrestaurování děkanského chrámu sv. Jiří i hřbitovního kostela sv. Anny. Jeho pozornosti neunikla ani kaplička ve „Stráni“.
Všechny tyto svatyně uvedl za svého působení do vzorného pořádku. Postaral
se o zřízení Fialovy mateřské školky a Šimákova sirotčince. Po celý svůj život
pracoval pro druhé, na sobě šetřil, potřebným rozdával. V roce 1925 byl v Římě
přijat papežem. Byl nositelem titulu monsignore, čestného titulu, který papež
uděloval zasloužilým duchovním. Vydával svá kázání např.: Hvězda pokoje
(1916), Růže tajemná (1927), Pravdou ke ctnosti (1925).
Ačkoliv si zesnulý v poslední vůli přál jednoduchý pohřeb, rozloučení s ním
proběhla za obrovské účasti přátel a ctitelů. Vedle školní mládeže se svými
učiteli a profesory zúčastnil se pohřbu pěvecký spolek Orlice, zástupci státních i samosprávných úřadů, velitelství vojenské posádky a četnictva, veliké
množství kněžstva, majitel zdejšího statku pan František Kinský s chotí a úřednictvem, ministr obchodu ing. Dostálek a senátor František Šabata, katolické
spolky, Orlové, kostelní hudba a zpěváci, tisíce občanů místních i z blízkého
okolí. Po rozloučení byl děkan Antonín Kaška uložen k věčnému odpočinku
na místním hřbitově.
Materiály: Orličan 1934, Kronika,
Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, Internet

KULTURNÍ POZVÁNKY V KVĚTNU 2009
DIVADLO
TEL: 494321588, rabstejn@wo.cz
18. 05. /pondělí/ - 19:30 hodin
KOZA, ANEB KDO JE SYLVIE
Mírně pikantní příběh týkající se každého z nás, zakázaný pro puritány a nevhodný pro děti… V této chytré komedii hrají: Světlana Nálepková, Oldřich
Navrátil, Jan Konečný /Ondřej Kavan, Karel Svoboda/ Ivo Kubeček.
28.05. /čtvrtek/ - 8:15 a 10 hodin
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Herec s herečkou, s využitím nejrůznějších triků a kouzel budou dětem vyprávět něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve skutečném světě v lásce zrovna dvakrát nemají. Divadelní představení pro děti připravilo Divadlo DRAK
Hradec Králové

KINO - SK RABŠTEJN
TEL: 494321588, rabstejn@wo.cz
7. 05. /čtvrtek/ - 19 hodin
MĚSTO EMBER
Film Město Ember byl natočen podle stejnojmenné úspěšné knihy americké
spisovatelky Jaenne DuPrau. Mládeži přístupné.
8. 05. /pátek/ - 19 hodin
EL PASO
Film „ El paso“ diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti.
Mládeži přístupné.
10. 05. /neděle/ - 19 hodin
STRÁŽCI - WATCHMEN
Akční/sci-ﬁ USA/Kanada - české titulky. Mládeži přístupné od 15 let.
15. 05. /pátek/ - 19 hodin
VÉVODKYNĚ
Historické drama USA, Anglie, Itálie, Francie, Dánsko. - české titulky.
Mládeži přístupné.
21.05. /čtvrtek/ - 16 a 18 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Dobrodružný animovaný ﬁlm USA - české znění.

JINÉ
3.05. / neděle/

16. ROČNÍK MÁJOVÉHO TURNAJE
V BLESKOVÉM ŠACHU
Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí. Prezentace 8.15 - 8.45 hodin;
zahájení 9 hodin; závěr kolem 13 hodin. Startovné: výdělečně činní 50,- Kč,
ostatní 30,- Kč. Přihlášky zasílejte do 30. 4.2009 na adresu DDM nebo e-mailem blanka.miklova@ddmkostelec.cz.
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.
23.05. /sobota/

13. ROČNÍK ŽÁKOVSKÉHO
ŠACHOVÉHO TURNAJE
O pohár města Kostelce nad Orlicí. Prezentace 8.15 - 8.45 hodin; zahájení 9
hodin, závěr kolem 16 hodin. Startovné: 30.- Kč. Přihlášky zasílejte do 20. 5.
2009na adresu DDM nebo e-mailem blanka.miklova@ddmkostelec.cz. Pořádá
Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí.
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.
23.05. /sobota/
UBROUSKOVÁ TECHNIKA
Nápady, které se hodí pro každou příležitost a roční období. Zdobení květináčů, textilu, porcelánu, svíček, dřevěných a kovových předmětů od 9 hodin
v DDM v parku. Poplatek: 20,- Kč vlastní materiál, 50,- Kč materiál z DDM. Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí.
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.
31.05. /neděle/
DĚTSKÝ DEN
Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí. Začátek od 14 hodin na koupališti. Program: loutkové divadlo, ukázka aerobic, hip hop, skákání na trampolíně, hry a soutěže … Občerstvení pro dospěláky a děti zajištěno.
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

TURISTÉ

28. 05. /čtvrtek/ - 19 hodin
PROMĚNY
Filmové drama Itálie /ČR. Režie: Tomáš Řehořek.

02.05. /sobota/
MLÁZOVICKÝ CHLUM
Sraz účastníků: v 7:00 na železniční zástavce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
vlakem 7:17 do zastávky ČD Kovač. Trasa pěšího výletu: Kovač, Maxinec - Libín,
Ostroměř. Délka pěší trasy 15 km. Návrat vlakem. Vedoucí akce: Oldřich
Zeman. Pořádá Sportovní klub Turista.

31. 05. /neděle/ - 16 a 18 hodin

09.05. /sobota/

24. 05. /neděle/ - 19 hodin
MARLEY A JÁ
Rodinná komedie USA – české titulky. Mládeži přístupné.

NA PŮDĚ, ANEB KDO MÁ
DNESKA NAROZENINY?
Česká animovaná pohádka - režie Jiří Bárta.

KONCERTY
10.05. /neděle/ - 15 hodin
JARNÍ KONCERT
Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. ZO Kostelec nad Orlicí srdečně
zve všechny zájemce na jarní koncert, pořádaný u příležitosti Dne matek. Koncert se bude konat v neděli 10.5.2009 v 15.00 hod. v kostelíku J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí. Účinkovat bude dětský sbor Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí.
Přijďte se potěšit krásou dětského zpěvu.

37. ROČNÍK
POCHODU PŘES TŘI HRADY
Pořádá KČT Sopotnice ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach
a obcí Potštejn. Poprvé 3. startovnímísto v Potštejně Pod lipami. Pořádá Sportovní klub Turista. Pěší trasy: 4 km, vhodné pro kočárky a malé děti (Potštejn
- Záměl a zpět) 8 km, vhodné pro rodiče a děti (Potštejn - Záměl - Vochtánka
- hrad - Potštejn), 12 km, zdatnější (Potštejn - Záměl - Velešov - Kapraď - Vochtánka - hrad - Potštejn). Start od 8 hodin na Bělisku v Potštejně, cíl do 17 hodin
tamtéž, startovné 20 Kč. Pořádá Sportovní klub Turista.

16.05. /sobota/ - 20 hodin
ZLATÁ SVATBA
Restaurace Střelnice v Česticích zve na zábavu se skupinou Zlatá svatba.

ZAPOMENUTÉ STOPY
Š. S. MAKLAKOVA
Sraz účastníků: v 8:00 u mostu na Skálu Kostelec nad Orlicí. Trasa cyklistického výletu: Číčová, Horní Jelení, Jaroslav, Tyništko, Rzy, Dobříkov, Zámrsk,
Nová Ves, Sedlačka, Kozodry, Kostelec nad Orlicí. Délka trasy 60 km. Pořádá
Sportovní klub Turista. Vedoucí akce: Jitka Jakubcová

30.05. /sobota/ - 15 hodin
ŠUMNEJ FEST
Šumnej fest aneb Pro každýho něco. Kostelec nad Orlicí - koupaliště. Vstupenky na Šumnej fest lze kupovat v předprodeji v Regionálním turistickém
a informačním centru. Ceny vstupenek a bližší informace na internetových
stránkách www.sumnejfest.cz.

23.05. /sobota/
KUJEBINA
Sraz účastníků: v 7:00 na železniční zástavce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
vlakem 7:17 do Chocně. Trasa pěšího výletu: Choceň, Chlum, Podrážek, Vinice,
Vysoké Mýto. Délka pěší trasy 11 km. Návrat vlakem. Pořádá Sportovní klub
Turista. Vedoucí akce:František Krch

CÍRKVE
Náboženská obec
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ v Kostelci nad Orlicí
Farářka - administrátorka Mgr Alena Naimanová ,bytem Rychnov n.Kn.,
Bezručova 16, tel.: 494 534 854 nebo 739 071 416 mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby v květnu 2009: 3. 5. a 17. 5. v 8,30 h.
Májové pobožnosti:
čtvrtek 14.5. v 16 h.
káže farářka J. Bohmová z Dobrušky
28.5. v 16 h. - káže vikář Aleš Tomčík z Nové Paky
Bližší informace na vývěsce u sboru.
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, POHLEDY, OBÁLKY,
BANKOVKY, TUZEXOVÉ BONY, CELÉ SBÍRKY - VĚTŠÍ
MNOŽSTVÍ - POZŮSTALOST PO SBĚRATELI.
PLATÍM V HOTOVOSTI NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY.
INFO NA TEL. 724229292

16.05. /sobota/

29.5. - 30.05. /pátek - sobota/
ŠUMNÁ ORLICE 2009
Pátek: SK Rabštejn promítání pořadů „Šumná města“ s Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem.
Sobota: 9:00 hodin výjezd směr Doudleby nad Orlicí - Záměl - Potštejn Vochtánka 11:00 - 13:30 hodin - Vochtánka - prezentace cyklostezek a zajímavostí regionu
Orlicko Třebovsko, oběd a překvapení 15 - 16 hodin - připojení se k účastníkům
akce Šumná Orlice na poutním místě HOMOL, občerstvení, koncert v kostele
Panny Marie Bolestné. Další program v souladu s akcí Šumná Orlice.

PŘIPRAVUJEME
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ v Kostelci nad Orlicí pořádá zájezd dne 13. 6.
2009 (sobota). Program: Plzeň. Prohlídka pivovaru Prazdroj (provoz), prohlídka města, zámek Kozel - Šťáhlavy.
Oběd: zajištěn v Plzni, odjezd: v 5 hodin z náměstí v Kostelci nad Orlicí. Návrat: po 21 hodině. Cena za dopravu: člen 300,- Kč, nečlen 350,- Kč. Závazné
přihlášky a zaplacení zájezdu od 8. května do 3. června přijímá paní Ludmila
Doležalová, Fügnerova 732 (za Sokolovnou), Kostelec nad Orlicí
(inf. na telefonu: 494 323 359).
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Z NAŠICH ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA – JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Č ten á ř s k ý mar at on
Ze dne 20. 3. 2009 na 21. 3. 2009 se
konala akce - projekt p. uč. Staré - Čtenářský maraton. Zúčastnilo se 37 žáků
obou pracovišť 6. a 7. roč., někteří z 8. B,
dozorem se podílely p. uč. N. Šabartová,
J. Nováková, v podvečerních hodinách
H. Adamcová. Cílem bylo přečíst knihu
v určitém časové sledu, tedy s možností nepřetržitě až do 2. dne do 8.30. Více
jak polovina zúčastněných vydržela,
hlavně musíme pochválit žáky 6. A, B,
C tříd a ze 7. B třídy Lukáše Charváta,
který se nechtěl ani podílet na hrách,
aby nepřerušil čtení, a mnoho dalších.
Hlavně také dívkám z devátých tříd je
třeba poděkovat - Míše Hradecké, Pavle Fröhlichové, Sandře Fialové, Adéle
Fridrichové a Katce Tomášové za přípravu her, předčítání a za různé večerní probouzející aktivity.
Děti si to užily včetně zábavy, poznávání se, dobře se najedly, neboť maminky
je vybavily jako vždy. Knihy si přinesly děti samy nebo měly možnost si půjčit
z knihovny. Autoři se četli různí, dobrodružná literatura, románky, objevil se
tam i L. N. Tolstoj a jeho Anna Karenina. Myslím, že fotograﬁe mluví za vše
a čtení svůj účel splnilo.
Posledním úkolem bylo zhodnocení, ilustrace, dopis napsat hrdinovi. A po teplém čaji se všichni rozcházeli a myslím, že přímo do pelíšků. A paní učitelky také.

R ebe l o v é n a Rab š t ej ně
Dnes 27. března jsme se my, žáci osmých a devátých tříd vydali na Rabštejn,
na představení Rebelové.
Toto představení pro nás připravili žáci Gymnázia z Ústí nad Orlicí v rámci divadelní přehlídky Audimafor.
Rabštejn není od školy tak daleko, tak už po chvilce sedíme v sále a netrpělivě
očekáváme začátek představení. Konečně!
Roztahuje se opona a my můžeme spatřit studenty gymnázia , kteří se prochází po jevišti v ,,dobových kostýmech“ (pro nás v nepředstavitelně příšerných
kouskách oblečení) a začínají hrát.
Představení bylo hráno na motivy stejnojmenného muzikálu Rebelové, který
jsme mohli spatřit například na televizních obrazovkách.
Přiblížilo nám dobu příchodu sovětských vojsk na naše území tak, že to pro
nás bylo (konečně) pochopitelné. Došlo nám, že 60. léta nebyla zase tak špatná, tedy do té doby, než nás obsadila spojenecká vojska.
Hra se nám velice líbila, neboť herecké, pěvecké i organizační schopnosti studentů i profesorů byly na velice profesionální úrovni.
Doufáme, že pro nás gymnazisti z Ústí v nejbližší době něco podobného znovu připraví!
Kateřina Tomášová a Adéla Fridrichová, 9.B
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Rádi jsme proto kývli na pozvání paní Žežulové do Domu s pečovatelskou
službou a klientům Domovinky, abychom se přišli 2. dubna podívat na velikonoční výstavu. Prohlédli jsme si ji a rádi si zakoupili jejich výrobky, které nás
„pohladily na duši i na srdci.“
Děkujeme paní Žežulové za hezké přijetí, příjemné prostředí, velkou trpělivost a těšíme se na další pozvání.
žáci III.C - Skála, H. Dosedlová, tř. uč.

Karne val ve ško lní družině

V pátek 27. března bylo ve školní družině rušno. Konal se zde karneval. Téměř všechny děti přišly v maskách. Soutěžilo se, hrály hry a nechyběla ani
diskotéka. Nešlo o to, aby se děti předháněly, kdo má nejhezčí masku, ale
o to, aby si odpoledne hezky užily. A to se určitě podařilo, protože se mnohým nechtělo domů.
A.Linková

Výsle dky zimního pě tibo je
Krajské závody - Hořice - 4. 4. 2009
Krajské závody „Zimního pětiboje“ se konaly tradičně v Hořicích. Naši žáci se
ve všech disciplínách poprali s výkony jak nejlépe dovedli a tomu také odpovídá jejich umístění.
ml. žákyně I.
Jedlinská Nikola

5. místo

ml. žákyně II.
Chadimová Kateřina
Linhartová Eliška
Koubová Magdaléna
Pavlíčková Denisa

1. místo
3. místo
10. místo
14. místo

St. žákyně I.
Niklová Monika
Hejčlová Nikola

9. místo
10. místo

St. žákyně II.
Charvátová Aneta
Hradecká Michaela

9. místo
12. místo

ml. žáci I.
Šeda Jiří

6. místo

ml. žáci II.
Chaloupka Jan
Linhart Dominik
Rejchrt Vojtěch

3. místo
4. místo
11. místo

St. žáci I.
Padrián David
Maňas Michal

8. místo
15. místo

Vel ik o n očn í p oh laz en í
Po veselém masopustu přišlo období půstu. Byl to čas přípravy na nejdůležitější křesťanský svátek - Velikonoce.
Pro nás jsou hlavně veselým jarním svátkem spojeným s malovanými vajíčky,
pomlázkou, velikonočními kuřátky a zajíčky.

Všem díky za reprezentaci školy!
H. Dosedlová
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Třídy 7. A a 8. B a romantismus
v Hradecké filharmonii
Dne 7. 4. se žáci tříd 7. A a 8. B naší školy zúčastnili koncertu Filharmonie
v Hradci Králové. Po příjezdu k Filharmonii se všichni přesunuli do hlavního
sálu, kde se pohodlně usadili a netrpělivě čekali na začátek koncertu.
Celé vystoupení se neslo v druhu romantismu 19. století a jako zpestření celého cyklu byly připraveny zábavné průpovídky ředitele symfonického orchestru pana PhDr. Ilji Šmída, který nás provázel celým programem spolu s kolegou
v našem věku, se kterým se dobře doplňovali. Jejich průpovídky byly nejen
zábavné, ale hlavně také poučné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Akce kvě te n 2 0 0 9
AKCE
3. května /neděle/

16. ROČNÍK MÁJOVÉHO TURNAJE
V BLESKOVÉM ŠACHU
prezentace:
8.15 - 8.45 hod.
zahájení:
9.00 hod.
závěr kolem:
13.00 hod.
startovné:
výdělečně činní 50,- Kč, Ostatní 30,- Kč
Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2009 na adresu DDM
nebo e-mailem blanka.miklova@ddmkostelec.cz
23. května /sobota/

13. ROČNÍK ŽÁKOVSKÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJE
O POHÁR MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
prezentace:
8.15 - 8.45 hod.
zahájení:
9.00 hod.
závěr kolem:
16.00 hod.
startovné:
30,- Kč
Přihlášky zasílejte do 20.5.2009 na adresu DDM
nebo e-mailem blanka.miklova@ddmkostelec.cz
23. května /sobota/
UBROUSKOVÁ TECHNIKA
Nápady, které se hodí pro každou příležitost a roční období. Zdobení květináčů,
textilu, porcelánu, svíček, dřevěných a kovových předmětů.
zahájení:
od 9 hodin v DDM v parku
poplatek:
20,- Kč - vlastní materiál, 50,- Kč - materiál z DDM
31. května /neděle/
Program:
Sálem se rozléhaly skladby známých skladatelů, např. M. I. Glinky a F. Chopina
a další, které byly doprovázeny Královéhradeckým dětským sborem Jitro, kde
o vtip a sólo nebyla nouze. Navíc jsme se dozvěděli spoustu poznatků z konce
19. století nejen z hudby, ale také z dějepisu, došlo i na lokomotivu.
Celý program jsme si velice užili a bylo to příjemné zpestření našeho dopoledne.
Veronika Polednová, Kamila Štěpařová, Pavlína Jakubcová a Martina Svoradová
z 8. B ZŠ Gutha Jarkovského v Kostelci nad Orlicí.

VOŠ, SOŠ A SOU
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Vý bě r o v é ř í z e n í
Ředitelka vypisuje výběrové řízení na pozici ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
Požadavky: VŠ vzdělání, pedagogické vzdělání
ped. praxe min. 5 let podmínkou
zkušenosti s vedením lidí výhodou
Nabídky zasílejte poštou nebo elektronicky do 15. května 2009 na adresu školy.
Dále přijmeme UČITELE MATEMATIKY A FYZIKY
Vzdělání:
VŠ pedagogické nebo VŠ + pedagogické
a učitele předmětu ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Vzdělání:
VŠ nebo SŠ s maturitou + pedagogické profesní osvědčení pro
výuku a výcvik řízení motorových vozidel sk. B, T, další osvědčení
výhodou
Nástup:
srpen 2009
Nabídky posílejte poštou nebo elektronicky na adresu školy:
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
v Kostelci nad Orlicí, Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
e-mail: szes@szeskostelec.cz

D en Z e m ě v Sey k or ově p ar k u
Město Kostelec nad
Orlicí oslavilo i v letošním roce ve spolupráci
s VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí a DDM
Kostelec nad Orlicí Dne
Země. Akce proběhla
v pondělí 20. dubna
2009 od 8 do 12 hodin
v Seykorově parku. Po
celé dopoledne byl pro
děti z mateřské školy a žáky 1. stupně připraven bohatý program, ve kterém
děti soutěžily v přírodovědných i sportovních disciplínách. Den Země byl
zaměřen zejména na aktivity a výchovu dětí v oblasti životního prostředí.
Společnost EKO-KOM, a. s. zábavnou formou učila děti správnému třídění
odpadů. K vidění dále byla ukázka cvičených psů, ukázka zvířat a mnoho dalšího. Tímto děkujeme organizátorům akce, díky nimž a pěknému počasí se
tento den vydařil.

DĚTSKÝ DEN OD 14 HODIN NA KOUPALIŠTI
loutkové divadlo, ukázka aerobic, hip hop, skákání
na trampolíně, hry a soutěže …
Občerstvení pro dospěláky a děti zajištěno.
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.

PRODEJNA

OKRASNÝCH ROSTLIN
Frošova ul. (za mostem směr Skála)
Nabízí: velké solitérní dřeviny,
jehličnaté a listnaté keře,
plotové tuje, traviny a vodní rostliny,
mulčovací kůru.

Otvírací doba:
Po - Pá 12 - 18 h
So
8 - 13 h

Kontakt: 776 636 700 Tlustá Eva
N E B A N K OV N Í PŮ J Č 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.

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

parapety
dveøe a zárubnì
tìsnìní oken
sítì proti hmyzu

http: www.zaluzie-mares.cz
e-mail: mares@zaluzie-mares.cz
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HISTORIE
Vzp o m í n k a
na Ne t í k o v o pek ař s t v í a k olon i ál
v K ost e l c i n a d Or li c í
Klub Rodáků a přátel města Kostelce nad Orlicí
přivítal na jednom ze svých setkání velmi milou
návštěvu - manžele Matějusovy, paní Hovorkovou
roz. Netíkovou a paní Mališovou, roz. taktéž Netíkovou, aby si společně s nimi zavzpomínali na historii
Netíkova pekařství a koloniálu v Kostelci nad Orlicí,
které se nacházelo na náměstí č.p. 52 (rohový dům
naproti samoobsluze U Gina).
Sedíme v příjemném prostředí starobylého domu vedle kostela sv. Jiří (dnes
Klub důchodců) a společně s potomky rodu Netíkových jdeme proti proudu
času a necháváme unášet milým vyprávěním do doby více jak o sto let zpátky,
do doby Rakouska - Uherska, kdy na českém trůně seděl rakouský císař a český král - František Josef I.

„Všechno to započal už náš dědeček Vojtěch Netík, narozen 1875, který začal
s pekařinou“, říká vnučka paní Helenka Matějusová roz. Netíková. Po vzoru
svého otce převzal později živnost jeho syn, Miroslav, který se narodil v roce
1907. Druhý ze synů - Bohumil narozen 1905 vystudoval místní reálku, kde
maturoval v roce 1923 a stal se obchodníkem.
„Babička s dědečkem původně bydleli v části Kostelce zvaném Betlém, kde
také provozovali pekařskou živnost. Vzhledem k tomu, že se jim naskytla možnost koupě domku na kosteleckém náměstí, neváhali a počátkem dvacátého
století si jej pořídili. Pekárna byla vybudována v zadním traktu domu. Tam se
kromě pece nacházely také díže, dělička, lopatky, ošatky, vlažátka a další věci,
které pekaři potřebují ke svému řemeslu. Tak to bylo království našeho dědečka, kterému pomáhal jeho syn, později ještě jeden pekař a učedník.“

PŮJČKY - ÚVĚRY

tel.: 494530204 a 739510082

Půjčky až do 400 000 Kč pro rodinu bez ručitele.
-

žádné poplatky předem
zpracování žádostí do 24 hod.
peníze za 3 - 5 dnů na Vašem účtu
ke schválené půjčce dárek
půjčka 200 000 Kč se splátkou
jen 3.350,- Kč

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
americká hypotéka
- peníze do 14 dnů
klasická hypotéka
- peníze do 30 dnů

MÁTE MNOHO MALÝCH A DRAHÝCH PŮJČEK ?
NABÍZÍME MOŽNOST PŘEFINANCOVÁNÍ !

KAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictvi-raska.cz, email: kamenictvi.raska@seznam.cz
nejlevnější světlou žulu v regionu
pomníky moderních a klasických tvarů
v různých barvách a nejnižších cenách
hotové pomníky skladem
schody, parapety, obklady
České Libchavy 89, 561 14
tel. fax. +420 465 582 130, mobil +420 603 281 830 - 1
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A jakýže to sortiment výroby si mohli lidé od „Netíků“ koupit? Byly to rohlíky
ve tvaru podkovy, koláče, loupáčky, dalamánky z chlebového těsta, v období Vánoc to byla vánočka a na Velikonoce to byl mazanec. Dokonce se v tyto
sváteční doby poskytovala i taková služba, že hospodyňky si mohly přinést
těsto a nechat si upéct svůj výrobek v pekařské dílně. Pro představu uvádíme
i prvorepublikové ceny: rohlík stával 20 hal., chléb kilový Kč 2,80; chléb dvoukilový Kč 5,60 a koláč 50 hal.
Naskýtá se otázka jak to vypadalo s moukou, protože každý pekař chce mít
přeci prvotřídní výrobky. „Fungovalo to podobně jako dneska“, říká paní Matějusová. „Mouku k nám vozili obchodní zástupci a dědeček se strýčkem ji testovali na lepek. Na základě obsahu lepku v mouce se poté rozhodovali, od které
výrobny si ji vezmou. Čím více lepku, tím kvalitnější mouka.“

A jak taková výroba probíhala? „Dědeček pekař vstával už v jednu hodinu ráno,
aby začal zadělávat. Kvásek už měl však připravený předem. V díži se umíchalo
těsto, které se nechalo vykynout, když se dělal chleba, tak se těsto odvažovalo na kilové a dvoukilové bochníky, pokud se pekly rohlíky, těsto se dělilo na
části, které se dávaly do tzv. děličky. Dělička - to bylo takové zařízení z litiny
s nádobou nahoře, kam se vpravilo odvážené těsto a poklopem se zavřelo. Pomocí páky se z ní vytlačovaly za pomoci ostrých nožů, které byly uvnitř, stejné
kousky, ze kterých se tvarovaly rohlíky. Později bylo toto zařízení na elektriku.
„Naše babička pekařka měla v Kolíně bratra, který pracoval v drožďárně,
takže nám posílal čerstvé kvasnice a my jsme je rozváželi i dalším pekárnám
a obchodníkům v Kostelci a okolí.“ Pro úplnost přidáváme seznam pekařství,
nacházejících se ve třicátých letech dvacátého století v Kostelci nad Orlicí.
Byli to Kyselovi (Skála), p. Provazník (Skála), Hejhalovi, Prudičovi, Koutovi,
Ústřední konzum p. Pražák, Cabalkovi, Rolnické družstevní podniky, Dolanovi
a p. Krupka.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.

NOVÌ GELOVÉ NEHTY
ZA SUPER CENU !!!
UV gel nové nehty
Doplnìní
Gel na nohy

450 Kè
300 Kè
300 Kè

Objednávky na tel. 604 944 749 pí. Bartošová
Tìším se na nové zákaznice.

ZE SPORTU
SOKOLOVNA V KOSTELCI A ROK 2008

-

Ta budova stojí uprostřed města. Ať chcete nebo nechcete a máte namířeno kamkoliv, většinou kolem ní často procházíte. Na první pohled tichý, nezúčastněný monument, ale zdání klame. Uvnitř panuje čilý ruch, každý den
v týdnu po celý rok. A tak tomu bylo i v uplynulém roce.
Rok 2008 - rok jako každý jiný. Pravidelná cvičení, pořádání pravidelných akcí,
tradiční každoroční úpravy a opravy. TJ Sokol se zkrátka snaží držet krok, nabízet možnosti pestrého sportovního vyžití, spolupodílet se aktivně na kulturním dění ve městě. Daří se? Nedaří?
Pěkně po pořádku. TJ Sokol Kostelec nad Orlicí je jednou z nejpočetnějších
dobrovolných organizací v regionu.

-

TJ Sokol Hradec Králové
TJ Sokol Pardubice
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
TJ Sokol Týniště nad Orlicí
TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou

1286 členů
566 členů
452 členů
407 členů
288 členů

Uvedených přibližně 450 členů kostelecké TJ pracuje v 16 oddílech (atletika,
aikido, stolní tenis, karate, aerobik, basketbal, cvičení rodičů s dětmi, cvičení
žactva, volejbal, nohejbal, jóga, sálové sporty, pálkovací sporty, všestrannost
ženy a muži, badminton, kulturistika). Téměř polovina oddílů TJ se účastní pravidelných soutěží, převážně na krajské úrovni - volejbal, karate, atletika (účast
na MČR - kadetky), aikido, nohejbal. Oddíl stolního tenisu aktuálně slaví postup do ligové soutěže. GRATULUJEME !!!
Téměř každý oddíl pořádá tradiční a vyhledávané sportovní turnaje.
-

stolní tenis
nohejbal
volejbal

-

ﬂorbal
všestrannost muži
vybíjená, přehazovaná

-

basketbal

vánoční a velikonoční turnaj
„Platfus“ + vánoční turnaj
turnaj „mix“ dospělí, turnaj mladších žaček,
vánoční turnaj
vánoční a velikonoční turnaj
Silvestrovský běh
turnaje žactva dokonale pořádané Janou
Hartmanovou a jejími věrnými (spolupráce
s ASPV, AŠSK)
vánoční turnaj

Tradicí je již původně letní, v současnosti podzimní míčový desetiboj, pořádaný partou nadšenců, vlastně nadšenkyň jako součást doprovodnéh programu
Kosteleckého posvícení. Každým rokem přibývá nových družstev, věhlas se šíří.
V Kostelci nad Orlicí je život sportovní úzce spojen s životem kulturním. Totéž
platí i o životě sokolském.
Kulturní akce TJ:
-

taneční večer na ukončení cvičitelského roku
dětské šibřinky (pořádané tradičně SK Klackaři)
Valná hromada TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Den dětí v Sokolovně
tajné výlety rodičů a dětí
akademie TJ

Vystoupení a reprezentace města:
-

účast na Dnu sportu - Praha
účast na župních akademiích - HK, Praha, Liberec ( skladba žen)
účast na mezinárodních dnech gymnastiky - Praha
vystoupení na kulturních akcích v okolí - Vrbice, Doudleby nad Orlicí,
Týniště nad Orlicí
akademie TJ
organizační článek Setkání Kostelců v Kostelci nad Orlicí
Šumná Orlice 2008, tématicky zaměřená na sportoviště v Kostelci nad Orlicí
a okolí, ve spolupráci s SK Rabštejn

Vzdělávací akce:
-

semináře cvičitelů ČSO - muži z celé České republiky, 2x
semináře se cvičiteli TJ
náborové akce jednotlivých oddílů
sportovní dopoledne dětí

Ostatní akce v Sokolovně:
Plesy -

věneček tanečních kurzů SK Rabštejn
Český rybářský svaz
Český svaz zahrádkářů
Szeš
dětské šibřinky
ples města Kostelec nad Orlicí
ples ZŠ G. Jarkovského
ples COP

Sportovní soustředění volejbalového klubu Réma Rychnov nad Kněžnou
- 1 týden v srpnu
Mistrovská utkání oddílu stolního tenisu
Soustředění - aerobik žen
Soustředění - odbíjená, žactvo Kostelec nad Orlicí
Celoroční turnaj OA TGM - ﬂorbal
V sokolovně probíhá také pravidelná tělesná výchova ZŠ a OA TGM Kostelec nad Orlicí. Právě s obchodní akademií funguje na základě dlouholeté
spolupráce optimální výměnný model a žákovské složky některých oddílů
TJ, badmintonoví nadšenci využívají prostory její tělocvičny.

Sokolovna je nejvíce využívaným sportovištěm ve městě. Za pohybem a sportem přijde do sokolovny ročně přes 100 000 lidí.
ČINNOST
TJ Sokol
Žáci ZŠ
Žáci OA
DDM
Kulturní akce
Sportovní akce
Soustřed., seminář
Celkem

POČET

V TÝDNU

MĚSÍČNĚ

ROČNĚ

450
30x30 hod.
30x20 hod.
30x2 hod.

2x450
900
600
60

12x3600
8x3600
8x2400
240

43 200
28 800
19 200
1 440
4000
2000
1000
99 640

Historie je sice pěkná věc a věk Sokolovny úctihodný, ale je rok od roku náročnější udržet „stařenku“ v provozu. Teplo, světlo, voda, pojištění, nezbytné
revize všeho druhu nabývají téměř podoby noční můry členů výboru TJ.
Náklady na provoz sálu Sokolovny závisí na klimatických podmínkách (topná
sezóna, šetření energie, nárůst cen služeb…). Nárůst nákladů změnou sazby vodného a stočného, energií se pohybuje cca 10% = 70 000 na rok 2009
(odhad). Nájemné základních škol tvoří cca ¼ nákladů na provoz, druhá část
nákladů je hrazena z členských příspěvků TJ, pronájmů sálu na kulturní akce
a pronájmu restauračních prostor. Nárůstem nákladů na provoz se nevytváří
fond na investice a větší opravy a úpravy. Tuto problematiku řeší TJ Sokol
žádostmi o dotace a granty, které se ne vždy a ne v plné výši podaří zajistit !!!
Nejprve výčet nákladů na provoz sálu Sokolovny, konkrétně v roce 2008. I tak
si lze udělat přesnější představu „co stojí sport“.
Vodné + stočné
90 000
Elektrická energie - osvětlení
160 000
Plyn + topení
160 000
Úklid sálu + opravy
60 000
Revize TV zařízení
10 000
Pojištění budovy
30 000
Revize - rozvody elektrické energie
20 000
- komín
4 000
- kotelna
4 000
- hromosvod
4 000
- hasící přístroje
6 000
servis kotelna
10 000
fond údržby (oprava podlah, střechy, fasády)
100 000
odpad svoz
6 000
Celkem
664 000
V uplynulém roce 2008 byly v Sokolovně provedeny
především tyto úpravy a opravy:
Oprava podlahy
Oprava, instalace vstupů
Generální oprava, výměna výbojek, udržba světel
Demontáž nefunkčního nářadí
Opravy oken
Oprava, zajištění inovace sprchy, WC
Celkem

40 000
5 000
25 000
7 000
6 000
5 000
88 000

Financování probíhá z grantů České obce sokolské s 30 % účastí naší TJ Sokol. Na
rozdíl od roku 2007 odpadla v loňském roce výrazná investice do výmalby sálu
a přísálí. Jenže je tu spousta dalších problémů, které se stabilně drží na žebříčku
„rádi bychom, ale za co?“. Některé opravy mohly tak nějak „ještě počkat“ či musely dobrovolně ustoupit záležitostem ožehavějším, souvisejících převážně s každodenním provozem Sokolovny. O opravu si už léta říká čelní fasáda a vstup
do Sokolovny, schody a terasa. Zároveň po zkušenostech s loňskými rozmary
počasí je nutné provést radikální úpravy zeleně před budovou Sokolovny. Je to
především otázka bezpečnosti. Chtěli bychom konečně realizovat dlouho odkládaný projekt přestavby balkonu na sále Sokolovny na tělocvičnu, která by
měla sloužit především základní gymnastice, aerobiku, oddílům aikida atd.. Deﬁnitivní generální opravu či inovaci neodkladně potřebuje celý systém osvětlení
Sokolovny a cvičitelé či vedoucí oddílů si konečně zaslouží funkční kabinet.
Uplynulý rok byl v Kostelci nad Orlicí byl o poznání bouřlivější. Celková plánovaná rekonstrukce SK Rabštejn vyvolala mezi občany rozdílné názory. TJ Sokol nabídl prostory Sokolovny jako alternativní řešení. Jde opravdu o řešení náhradní
a pohotové s jediným cílem - zachovat úroveň kulturního dění, která je Sdruženým klubem optimálně nastavena. Na druhou stranu je nutné poctivě přiznat,
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že toto varianta i pro TJ přináší několik problémů, které musí konstruktivně řešit.
Jedná se především o sladění pořádání kulturních akcí s činností sportovních
oddílů (akce v termínech příprav a konání), zajištění odpovídajícího vybavení
cca 300 - 400 židlí a stolů. Před 25 lety město nakoupilo přibližně 500 kusů židlí
a věnovalo je na akce na sále Sokolovny. Zub času vykonal své a v současné
době je více jak jejich polovina vyřazena. Sokol, ač nerad, musí improvizovat,
proto ta pestrost. Není ve ﬁnančních silách tuto reálnou situaci změnit.
Vstřícnost TJ již utrpěla nejeden šrám a nejsou výjimkou ani ignorovaná nepsaná pravidla korektního jednání. Zajišťování velkých akcí se v Kostelci bere jako
samozřejmost, ale to neznamená, že není nutné je ﬁnančně podpořit. Otázka
se sama nabízí. Není právě teď konečně čas na změnu v přístupu města?!
Ať už plánovaný projekt dopadne jakkoliv („Rekonstrukce SK Rabštejn ohrožena“),
v kostelecké Sokolovně se stále bude sportovat, cvičit, organizovat, opravovat,
upravovat, setkávat, plánovat do budoucna. Otázka ale zůstává. A reakce na ni?
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Ž á ci S K K l a c k a ř i v y h r áli n a S lov ensku
da l š í t u r n a j
V sobotu 21. března se družstvo žáků SK Klackaři zúčastnilo mezinárodního
halového T-ballového turnaje ve slovenském Pezinku. Účast byla těsně před
turnajem ohrožena, chyběli nám hráči a také doprava se nám dost komplikovala. Nakonec se ale všechno zdárně vyřešilo, 9 hráčů se dalo dohromady,
s dopravou ochotně pomohl Petr Martinec, a tak jsme brzy ráno vyrazili na
dlouhou cestu. Turnaj pořádal softballový oddíl MaSK Pezinok, ale hrálo se
v hale úplně nového společenského domu v malé obci Viničné, asi 5 km za
Pezinkem.
Hned po příjezdu na místo nám bylo oznámeno, že náš rozpisem daný první
soupeř – BK Desperados Levice, na turnaj bohužel nedorazí. Pořadatelé svižně
upravili rozpis i systém naší základní skupiny, takže jsme se postupně utkali se
zbylými dvěma soupeři vždy dvakrát.
Prvním soupeřem na turnaji nám byli Trnavští Panteři. Po dvou směnách boje
s nevyzpytatelným soupeřem bylo skóre nerozhodné 3:3, pak se naši kluci konečně rozpálili a v dalších směnách přidali 18 bodů. Panteři výsledek už jen
korigovali v poslední směně. V poli se blýskl dvěma dvojauty Šimon Urbánek.
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
- TJ STU Trnava Panthers
21 : 8
(body: Cabalka 5, Müller 3, Urbánek 3, Bolehovský 2, Preclík 2, Čermák 2, Přibyl 2,
Kocourek, Vejnar)
Jako druzí proti nám nastoupili hráči družstva BK Apollo Bratislava. V tomto
utkání naši kluci útočili dobře už od začátku, snad jen s výjimkou druhé, bodově slabší směny. Soupeř se dokázal bodově prosadit jen ve dvou směnách,
když jsme dost jejich bodů zastavili až autováním na domácí metě. Díky Michalovi Preclíkovi a Vojtovi Vejnarovi jsme i tentokrát zahráli dva dvojauty.
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
- BK Apollo Bratislava
26 : 5
(body: Bolehovský 4, Müller 4, Cabalka 4, Vejnar 4, Přibyl 3, Kocourek 2, Preclík 2,
Čermák 2, Urbánek)
Odveta proti Panterům byla téměř naší exhibicí. Nebýt tří našich errorů v poslední směně, neudělal by soupeř přes veškerou svou snahu ani jediný bod.
Tak dobře zahrála prvních pět směn naše obrana. V útoku se nám také velmi
dařilo - soupeř nám během šesti směn vyautoval pouze 12 pálkařů.
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
- TJ STU Trnava Panthers
26 : 2
(body: Cabalka 5, Preclík 4, Müller 3, Kocourek 3, Přibyl 3, Vejnar 3, Čermák 2, Urbánek 2, Bolehovský)

ZATEPLENÍ
FASÁD

Naším posledním utkáním základní skupiny byla odveta proti Apollu. I tento
zápas rozhodl náš silný útok a téměř bezchybná hra v obraně. Soupeři se
podařilo bodovat jen jednou v první směně, pak už jsme mu to nedovolili.
Pěkný dvojaut zahrál Honza Cabalka. Naše hra na pálce byla zdrcující a čtyři
z šesti našich útoků skončili předčasně po dosažení maximálního počtu pěti
bodů.
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
- BK Apollo Bratislava
27 : 1
(body: Čermák 5, Preclík 4, Müller 3, Cabalka 3, Kocourek 3, Urbánek 3, Přibyl 3,
Bolehovský 2, Vejnar)
V semiﬁnále turnaje nás čekala silná ostravská Katalpa. A byl to boj přímo infarktový. Začínali jsme na pálce. Naši tři první pálkaři narazili na šikovného
hráče na druhé metě, který je všechny vyautoval. Katalpa naopak v dohrávce
první směny dosáhla maximálních pěti bodů. Ve druhé směně jsme snížili na
2:5 a tím se trochu vrátili do zápasu. Další změny skóre: začátek 3. směny – 7:5,
dohrávka 3. směny – 7:8, začátek 4. směny – 12:8, dohrávka 4. směny – 12:13,
začátek 5. směny – 14:13, dohrávka 5. směny – 14:18. Před poslední směnou
to s námi vypadalo dost bledě a postup do ﬁnále byl už téměř ztracen. Začínáme poslední útok koncem line-upu. Snažíme se pálit ostré odpaly do země
a taktika vychází – daří se nám dělat plný počet bodů. Do dohrávky Katalpy
jdeme tedy s jednobodovým náskokem. Soupeři vychází i line-up, začínají
útok od prvního pálkaře. Ten pálí přes střed - Šimon chytá a autuje. Druhý
pálkař dobře odpaluje do našeho zadního pole. Třetí pálkař pálí opět středem
a Šimon s Michalem autují běžce na druhé metě. Máme 2 auty, obsazenou
první metu, vedeme o bod a na pálku přichází nejlepší hráčka turnaje Nikola
Tabačková. Její tvrdý odpal letí vysoko a daleko, Vojta vyráží za ním, míč se
odráží od stropu do zábrany mezi oběma hřišti, padá k zemi a Vojta ho skoro
zázračně chytá. Jsme ve ﬁnále!!!
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
- Katalpa Ostrava
19 : 18
(body: Kocourek 4, Müller 3, Preclík 3, Cabalka 2, Urbánek 2, Přibyl 2, Bolehovský,
Čermák, Vejnar)
Finále proti vítězi druhé základní skupiny, týmu Wild Cats Presel´any, bylo neméně napínavé. Jedinou výhodou byl úspěch při losování o výhodu dohrávky.
Hráčky soupeře budily oprávněný respekt už svými fyzickými parametry, některé byly o více než hlavu vyšší než někteří naši kluci. Opět jsme nezachytili
začátek utkání a na čtyři body soupeře jsme odpověděli jen jedním. Ve druhé směně jsme otočili skóre na 5:4, ale následující dvě směny kluci přestali
poslouchat pokyny kaučů a oba naše útoky „vyhořely“ bez bodu. Děvčata
z Presel´an se dostala do vedení 7:5. V dohrávce páté směny naštěstí plně bodujeme a opět otáčíme skóre ve svůj prospěch v poměru 10:5. Soupeřky na
začátku šesté směny srovnávají stav na 10:10 a my jdeme do dohrávky utkání.
Teprve nyní oceníme štěstí při losování. Michal hitem do zadního pole obsazuje druhou metu a Šimon jej dalším hitem posílá pro vítězný bod v utkání i
turnaji.
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
- Wild Cats Presel´any
11 : 10
(body: Müller 3, Čermák 2, Bolehovský, Kocourek, Preclík, Urbánek, Přibyl, Vejnar)
Podařilo se nám tedy zvítězit v dalším turnaji a to i přes absenci několika
zkušených hráčů kádru. Evergreenem je bohužel již „tradičně“ herní nekázeň
hráčů v některých herních situacích. Přesto bylo vidět i zlepšení, především
na pálce a u některých hráčů i v poli. Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen
Michal Preclík. Každopádně jsou takovéto turnaje velkým přínosem pro herní
růst všech našich hráčů a každé vítězství je velmi cenné a důležité pro motivaci.

Výpočetní a telekomunikační technika

HASCOM

zateplení paneláků a činžáků - poradenství možnost zajištění veškeré dokumentace až po financování infrakamera - rozpočet ZDARMA

www.vyskovepracesova.cz
tel.: 774 103 995

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE !!!

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
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