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Máte potíže s chátrajícím panelovým či
cihlovým domem? Ve spolupráci s Centrem
regenerace panelových domů nabízíme řešení.
Navštivte naše poradenské středisko.
Výhody
• Poradíme v oblasti financování a úvěrů
• Zajistíme objektové analýzy, energetické audity,
statické posudky, projektové dokumentace,
technické dozory a výběrová řízení.
Více informací
ČSOB, Rychnov nad Kněžnou, Staré nám. 47
Telefon: 494 510 320 (314, 325, 340)
E-mail: rskalicky@csob.cz, vestuchlikova@csob.cz
www.csob.cz
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
VZNIKÁ I V KRAJI OBOU ORLIC
Kostelec nad Orlicí – 13. února 2007 byla jedenácti zakladateli založena obecně prospěšná společnost
Orlice, o.p.s., základ vznikající Místní akční skupiny pro tvorbu a naplňování společné strategie rozvoje
venkovského regionu. Místní akční skupina se hodlá spolu s dalšími asi 160 „MAS“ již tento rok ucházet
o zdroje evropského programu LEADER.
13. února ve 13:30 h zakladatelé z nejrůznějších subjektů venkovského života našeho regionu svými podpisy založili obecně
prospěšnou společnost pro rodící se tzv. Místní akční skupiny programu Leader. Pestré složení zakládajících subjektů jen vyjadřuje
celkové poslání programu LEADER – propojení aktivit pro rozvoje venkova: občanské sdružení, větší zemědělské firmy i samostatně
hospodařící rolníci, řemeslní podnikatelé, obce a další.
Nyní i aktéři z kraje obou Orlic nastupují cestu ke spolupráci a uplatnění společné Strategie, která je při omezených zdrojích pro
venkov v příští „evropské sedmiletce“ klíčovou šancí pro venkovské regiony. „Ano, jsme spíše mezi posledními regiony, ale vše má
svůj čas, třeba jsme jen čekali na ten správný impuls, který konečně přišel. Venkov mezi Orlicemi má co nabídnout a rozvíjet a určitě je
tu řada projektů, pro které je LEADER dobrou šancí. Věřím, že je tu i dost aktivních lidí,“ uvedl Petr Kulíšek z občanského sdružení
z Kosteleckých Horek.
Členství v MAS není ovšem uzavřeno, naopak zakladatelé vyzývají neziskové organizace, obce i podnikatele z území svazků obcí
Orlice a Poorlicko, kteří mají zájem svými projekty přispívat k rozvoji venkova a nebo se chtějí podílet na společné strategii regionu.
„Znovu se sejdeme 20. února v 17h v hospodě na Vrbici a určíme si další postup k vytčenému cíli. Kdo se chce přidat a aktivně pomoci
s dotvářením společné strategie a nebo má zajímavé projektové náměty, může přijít také“, říká podnikatel Pavel Hubálek z Kostelecké
Lhoty, předseda správní rady založené OPS.
Kontaktní osoba: Pavel Hubálek, předseda
Telefon: 604 201 113
E-mail: hubalek@adeva.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kulíšek, manažer
Telefon: 603 549 061
E-mail: petr.kulisek@kosteleckehorky.cz

Výzva
Místní akþní skupiny
Zveme všechny zájemce z Ĝad obcí, neziskových
organizací i podnikatelĤ na venkovČ, muže i ženy,
aktivní obþany našeho regionu
k þlenství ve vznikající Místní akþní skupinČ v regionu Orlice a Poorlicko.








Proþ být þlenem MAS?:

Máte vizi? Uplatníte ji.
MĤžete pomáhat s definováním problémĤ venkova pro spoleþnou strategii pro LEADER EU.
MĤžete „být u toho“ a prosazovat své námČty a priority.
MĤžete najít finanþní zdroje pro Vaše projektové zámČry nebo jen vize na dalších 7 let.
MĤžete využívat služeb naší obecnČ prospČšné spoleþnosti – Orlice, o.p.s.
Budete informováni o aktualitách programu LEADER EU a tvorbČ strategie našeho regionu.
MĤžete se úþastnit aktivit MAS – semináĜe, exkurze za zajímavými projekty, aj..

Kontaktujte nás:
Pavel Hubálek (pĜedseda), 603.549.061, hubalek@adeva.cz
Petr Kulíšek (manažer), 604.201.113, petr.kulisek@kosteleckehorky.cz
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VÝTAHY Z USNESENÍ RADY MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Výtah z usnesení RM Kostelce nad Orlicí
ze dne 8. 1. 2007 (č.1/7/2007)
RM souhlasí
 s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 951020 ze dne 25. 10. 2002 se společností Marius Pedersen,
a. s., Hradec Králové s platností od 1. 1. 2007
 s uzavřením smlouvy mezi Společností Petra Parléře, o. p. s., Praha 6 a městem Kostelec nad
Orlicí o bezplatném poskytnutí architektonického návrhu na řešení centra města Kostelec nad
Orlicí v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře
 s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na NTL plynovodní přípojku vedenou po pozemku města parc. č. 1049/1 v obci a k. ú. Kostelecká Lhota. Účastníky
smlouvy budou Město Kostelec nad Orlicí, firma STATING s. r. o. Kostelec nad Orlicí a Východočeská plynárenská, a. s. Hradec Králové.
 s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 1248, ul. Frošova v k. ú. Kostelec nad
Orlicí za účelem využití jako kadeřnictví s účinnosti od 9. 1. 2007 do 31. 1. 2007
 se směrnicí č. 4 odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kostelec nad Orlicí
s účinností od 1. 1. 2007
 s výší osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007
dle předloženého návrhu
 s výší příplatků za vedení ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2007 dle předloženého návrhu
 s novými platovými výměry ředitelů škol a školských zařízení Kostelec nad Orlicí s účinností
od 1. 1. 2007
 s uzavřením Smlouvy se společností GARP HK, spol. s r. o., Hradec Králové na bezplatné
zpracování propagační brožury města
RM schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a. s. Praha na poskytnutí 21 ks nádob
na tříděný sběr s tím, že se Město Kostelec nad Orlicí zavazuje, že si do dvou let ode dne převzetí poskytnutých nádob na svoje vlastní náklady zajistí na dobu trvání této smlouvy dodatečné
nádoby na sběr využitelných složek komunálních odpadů v počtu 1 ks (do konce roku 2008)
RM bere na vědomí
 zápis z jednání dozorčí rady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, s. r. o. ze dne 19. 12.
2006 zápis z jednání komise výstavby a dopravy č. 4/2006

ze dne 22. 1. 2007 (č.2/8/2007)
RM souhlasí
 s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 1070, ulice Tyršova, Kostelec n.O. s účinností od 1.2.2007 do 31.1.2008
 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem sklepního prostoru o výměře 2,21 m2 , Rudé armády 1459, v k.ú. Kostelec nad Orlicí na dobu určitou s účinnosti od 23.1.2007 do 30.11.2007
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Českému zahrádkářskému svazu, ZO Kostelec nad Orlicí
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Clubu Caribic
v Kostelci nad Orlicí
 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona o přestupcích na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2010 s městysi Častolovice a Doudleby
nad Orlicí a obcemi Borovnice, Čestice, Hřibiny-Ledská, Chleny, Kostelecké Horky, Krchleby,
Olešnice, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Zdelov včetně samostatného ceníku v příloze
 s tím, aby se pracovní cesty do Velké Británie konané ve dnech 15. a 20. března 2007 zúčastnili
tito zástupci města: PaedDr. František Dosedla, Ing. Ivana Červinková, Jan Šeda.
Inzerci objednávejte:
na MÚ v Kostelci n. Orl., 494 337 284, e-mail: zpravodaj@muko.cz, nebo Milan Perger tel.: 603 219 978.

Uzávěrka dubnového čísla 15. 3. 2007

www.kostelecno.cz
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 s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi
Správou uprchlických zařízení a Městem Kostelec nad Orlicí
od 1.1.2007 na dobu určitou do 31.12.2007
 s úpravou provozních hodin úřadu s účinností od 1.3.2007 dle
předloženého návrhu
 s převodem Oddělení regionálního rozvoje z podřízenosti
vedoucí ÚPSÚ do podřízenosti tajemníka úřadu s účinností
od 1.2.2007 dle předloženého návrhu
 s tím, aby město Kostelec nad Orlicí podalo žádost na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí
a zemědělství na vyhlášení kategorií lesů pro lesní majetek
města Kostelec nad Orlicí: - ochranných podle §7, odstavec
1, písmeno a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích,
- zvláštního určení dle §8, odstavec 2, písmeno c) lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, - zvláštního určení dle §8, odstavec 1, písmeno a) lesy v pásmech hygienické
ochrany vodních zdrojů dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb
RM schvaluje
 uzavření nájemní smlouvy na byt č.7 v čp.1459, ulice Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 31.1.2009
s účinností od 1.2.2007, a to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu
 uzavření nájemní smlouvy na byt č.9 v čp.1456, ulice Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 31.1.2009
s účinností od 1.2.2007 a to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu
 uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v čp.1459, ulice Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 30.11.2007
s účinností předání bytu č.5, a to za předpokladu, že nájemce
splňuje podmínky dotačního programu
 příspěvek ve výši 5.000,-- Kč pro SK Klackaři Kostelec n. Orl.
z grantu Federal Mogul Friction Products, a.s. Kostelec nad
Orlicí na akci pod názvem: Mezinárodní halový turnaj pro
děti do 10 let - Mikulášský tee-ball
 poskytnutí finanční částky ve výši 138.000,-Kč na zajištění
osobní asistence (pro nezl. Jana Šenka) Občanskému sdružení
rodičů a přátel dětí s handicapem, se sídlem Rychnov nad
Kněžnou, Javornická 1581 z rozpočtu roku 2007 s tím, že do doby schválení rozpočtu lze vyplatit pouze 1/10 schválené částky
h) uzavření smluv s TS s.r.o Kostelec nad Orlicí
ch) předložený návrh smlouvy č. 2006/146 s firmou Vema,
a.s., Okružní 871/3a, Brno na pronájem softwarových
aplikací Mzdy – PAM, Personalistika, ELD, RNP,
Excelent, ISP a konverzního modulu HB0019 pro rozhraní České spořitelny v předloženém znění
RM neschvaluje
 převedení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 1453 v ulici
K Tabulkám a odkládá posouzení žádosti na dobu, kdy bude
ukončen nájemní vztah
RM bere na vědomí
 přehled kulturních akcí, které budou pořádány v průběhu
roku 2007 v Kostelci nad Orlicí a zápis kulturní komise ze dne
9. a 17. ledna 2007
 zrušení živnostenských oprávnění Kosteleckého bytového
podniku, s.r.o. k 11. lednu 2007 dle předloženého seznamu
RM ukládá
 finančnímu odboru zajistit uhrazení dlužné částky na nájemném a ukončit nájemní vztah
 tajemníkovi města připravit na příští jednání RM definitivní
návrh Smlouvy o pronájmu a užívání programového vybavení
Radnice VERA® s firmou Vera, s.r.o., Praha 6 - Vokovice
RM jmenuje
 na návrh tajemníka úřadu pana Milana FURDU do funkce
VO DSH s účinností od 1.2.2007
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RM uděluje
 pověření a zplnomocnění starostce města Ing. Ivanu
Červinkovou k podpisu příslušného notářského zápisu

ze dne 5. 2. 2007 (č.3/9/2007)
RM souhlasí
 s převodem členských práv a povinností k bytu č. B3/1 v objektu 58 b.j. v ulici K Tabulkám čp. 1449
 se zveřejněním záměru na prodej části par. č. 2215 (ostatní
plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 180 m2 v ulici
Kaněrova ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Základní škole Kostelec nad Orlicí, Městu
Kostelec nad Orlicí a Hasičskému sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí
 s uzavřením smlouvy o spoluužívání přístavby sociálního zařízení v Sokolovně na dobu určitou do 30.6.2007
 s prodloužením platnosti ceníku vstupného do víceúčelové
haly do konce zimní sezony, to znamená do doby fungování
víceúčelové nafukovací haly
RM schvaluje
 podíl účasti nájemníků na nákladech za znalecký posudek
 uvedení bytů č. 1,2,4 do uživatelného stavu likvidací plísní
nátěrem SUPERCOMFORT na náklady nájemníků
 Smlouvu SWRp/06/35 o pronájmu a užívání programového
vybavení Radnice VERA® s firmou Vera, s.r.o., Praha 6Vokovice
 předložené návrhy Servisní a materiálové smlouvy č. 42522790
a č. 42522800 s firmou Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o. Brno
RM bere na vědomí
 informaci o plánované výstavbě v Jungmannově ul.
 dopis současných a budoucích obyvatel ulice Na Pekajně
a přilehlých ulic
 informace a postup navržený odborem sociálních věcí ve věci
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
 zápis z jednání komise pro prevenci kriminality
RM jmenuje
 na návrh tajemníka úřadu Bc. Irenu Kubcovou do funkce vedoucí správního a organizačního odboru s účinností od 1. března
2007
RM pověřuje
 odbor správy majetku města zařadit lokalitu Na Pekajně do
výhledového investičního záměru města.

Výtah z usnesení ZM Kostelce nad Orlicí
ze dne 29. 1. 2007
ZM souhlasí
 prodej pozemku parc. č. 2523/16 (orná půda) o výměře 44 m2
dle schválené cenové mapy města. Jedná se o pozemek v lokalitě Na Vyšehradě pod vodojemem ve městě a k. ú. Kostelec
nad Orlicí a bude sloužit k rozšíření pozemku kupujících.
Záměr města prodat uvedenou nemovitost byl na úřední desce
vyvěšen od 27.11. do 12. 12. 2006.
 prodej původních bytů bez bytových nástaveb v bytových domech č. p. 1043 na pozemku parc. č. 725 o výměře 241 m2, č.
p. 1044 na pozemku parc. č. 726 o výměře 319 m2, č. p. 1045
na pozemku parc. č. 727 o výměře 242 m2, č. p. 1059 na pozemku parc. č. 728 o výměře 223 m2, č. p. 1060 na pozemku
parc. č. 729 o výměře 223 m2 a č. p. 1061 na pozemku parc.
č. 730 o výměře 242 m2, to vše v ulici Rudé armády ve městě
a k. ú. Kostelec nad Orlicí za výchozí cenu pro jednání se stá-
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vajícími nájemníky ve výši 2.100,-- Kč/ m2 podlahové plochy
bytu s tím, že v případě jednorázové úhrady kupní ceny bytu
bude poskytnuta sleva 5% z kupní ceny, v případě koupě bytů v těchto bytových domech na splátky bude uplatněn roční
úrok 15%.
 zapojení katastrálních území Kostelce nad Orlicí a Kostelecké Lhoty obce Kostelec nad Orlicí do nově vznikající Místní
akční skupiny.
 výši členského příspěvku DSO Orlice ve výši Kč 20,-- na
obyvatele, tj. na rok 2007 ve výši Kč 123 000,--.
ZM neschvaluje
 prodej rodinného domu č.. p. 437 o obytné ploše 156,13 m2
v ulici Riegrova včetně stavebního pozemku parc. č. 211 o výměře 287 m2 v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí za nabídnutou
cenu 379.000,-- Kč.
ZM souhlasí
 se zněním smlouvy o bezúplatném převodu. domu č. p 420
na pozemku p. č. 1383 a pozemky parc. č. 1383, 1384 a 1385
v k. ú. Kostelec nad Orlicí od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na město Kostelec
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nad Orlicí a zároveň souhlasí s podmínkami vyplývajícími
z této smlouvy, které se týkají vydání demoličního výměru na
č. p. 420.
 s tím, že město Kostelec nad Orlicí v Dobrovolném svazku
obcí Orlice zastupuje Ing. Ivana Červinková, starostka města
 s prodejem par. č. 1533/2 v ulici Nová ve městě a kat. území
Kostelec nad Orlicí. Předmětný pozemek v majetku města
bude v souladu se schváleným územním plánem využíván
pro veřejnou zeleň se sportovním a rekreačním využitím
ZM bere na vědomí
 informaci finančního odboru o tvorbě rozpočtu na rok 2007
 informaci starostky města o dokončovacích pracích na tvorbě
Strategického plánu rozvoje města
 zprávu o činnosti RM přednesenou tajemníkem Městského
úřadu
 informaci o schválení smluv s TS s.r.o. Kostelec nad Orlicí
týkající se údržby města
ZM ukládá
 vedení města vyvolat jednání s podnikem Česká pošta o možnosti úpravy stávající otevírací doby.

INFORMACE Z RADNICE
TAJEMNÍK INFORMUJE
Vážení občané města Kostelec nad Orlicí, rád bych vás opět
informoval, co nového se událo na Úřadě města.
Asi nejdůležitějšími změnami bylo jmenování nových vedoucích odborů, a to usnesením RM ze dne 22.1.2007 byl s účinností
od 1.2.2007 jmenován do funkce vedoucího odboru dopravy
a silničního hospodářství pan Milan FURDA a usnesením RM
ze dne 5.2.2007 byla s účinností od 1.3.2007 jmenována do
funkce vedoucí odboru správního a organizačního paní Bc. Irena
KUBCOVÁ.

pan Milan FURDA
paní
Bc. Irena KUBCOVÁ
Oběma nově jmenovaným vedoucím bych rád
ještě i touto cestou popřál,
aby se jim v nových postech
dařilo.

Další, i když nepatrnou změnou bylo provedení nového označení prostor a aktualizace informačních tabulí u odboru dopravy
a silničního hospodářství. Tato obměna proběhla za laskavého
přispění firmy Reklamy Špaček, kterou místní, ale i turisté znají
zejména přes panely městského informačního – orientačního
systému (MIOS).
Ing. Jan Volný, tajemník

str. 6

Zpravodaj města

Březen 2007

NĚCO O NOVÉM RADARU
U MĚSTSKÉ POLICIE
Zařízení PROLASER III ( radar) slouží k měření
rychlosti motorových vozidel. Při překročení určeného rychlostního limitu je zcela automaticky pořízena
digitální fotografie se všemi údaji potřebnými k zadokumentování a vyřízení přestupku. Výhodou zařízení je nízká váha, malé rozměry, bateriové napájení
a značný dosah. Uvedené skutečnosti toto zařízení předurčují
k rychlému a operativnímu použití. Další výhodou je, že zařízení
může používat i jednočlenná hlídka. Má vyšší dosah než ostatní
radary ( řádově ve stovkách metrů). Měření je možno provádět
přímo z vozidla přes skla a je velmi špatně odhalitelné tzv. antiradarem.
Vybraní strážníci byli proškoleni k obsluze zařízení a vyhodnocování snímků v PC. Měření jsou prováděna nepravidelně
v různých částech města. Hlavně v okolí škol, kde je v ranních
a odpoledních hodinách nejvíce mládeže. Dále v místech se
sníženou rychlostí a hlavně na komunikaci I/11, která prochází
centrem města a je zde největší pohyb obyvatel. Po zpracování
přestupku v PC je informace kompletně postoupena na odbor
dopravy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí k vyřízení.
Používání radaru hlídkou městské policie je provozováno v návaznosti na práci hlídek PČR, ale také společně s nimi jsou
prováděny kontroly na místech určených PČR. Dále dochází
k jednání se starosty okolních obcí, kteří projevili přání, aby
Městská policie Kostelec i v jejich obci prováděla měření rychlosti. Toto bude možné až ve chvíli podepsání veřejnoprávních
smluv mezi obcemi.

- kapalná a tabletová, tyčinková, minerální, organominerální hnojiva
(NPK, cererit, ledek, superfosfát atd.)

Paulus Petr, Velitel MP

INFORMACE PRO OBČANY
POBYTOVÉ STŘEDISKO KOSTELEC N. ORL.
Vážení čtenáři, na tomto místě vás pravidelně
seznamujeme s děním v Pobytovém středisku.
V jistých ohledech je život v uprchlickém táboře
stereotypní, občas však k nějaké změně dojde.
V polovině února byl v PoS zahájen „režim samostatného vaření“. Co to znamená? Místo každodenního docházení
na snídani, oběd a večeři do jídelny dostávají žadatelé o udělení
mezinárodní ochrany každý týden finanční částku – přesněji podíl
životního minima - určenou na nákup stravy. Tento systém je
oboustranně výhodný. Pro PoS odpadají starosti s chodem jídelny,
především s vytvářením jídelníčku. Přestože byla strava v jídelně
rozdělena do tří skupin: A bez výběru, B s vyloučením vepřového
pro klienty muslimského vyznání a vegetariánské C, úpravy jídel
byly přece jen více méně středoevropské. Vyhovět potřebám
klientů pocházejících z nejrůznějších koutů světa je nesmírně náročné. Ostatně kterého z nás českých labužníků by uspokojila tradiční kuchyně centrální Afriky nebo středoasijské stepi? S novým
systémem stravování tedy očekáváme vetší spokojenost žadatelů
o azyl a tím i prevenci zbytečných nedorozumění.
Ale nemluvme jen o jídle. Další z nových (a velmi vítaných)
služeb nabízených klientům PoS je připojení k internetu. Ten
byl zaveden do místní knihovny již na začátku prosince. Bohatá
nabídka volnočasových aktivit, které přispívají k důstojnosti života běženců, je již samozřejmostí. Oblíbené jsou především výlety
– třeba do Deštného v Orlických horách.
Správa uprchlických zařízení MV ČR

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí.
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
v sobotu 31. března 2007 od 8:00 do 11:00 hodin,
„stará šatlava“ za Městským úřadem
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace podá kancelář starostky: 494 337 269
Více na www: diakoniebroumov.org

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

SbČrná místa + termíny pĜistavení velkoobjemových kontejnerĤ pro rok 2007
Termíny pĜistavení
vždy od 14.00 do 17.00 hodin (mimo TS)
SbČrná místa
DRUHY ODPADģ
Z

OO

Z

ul. Ptáþkova
(pĜedm. 5. KvČtna)

2. 4.

16. 4.

30. 4.

2.

ul. ýermákova
(sídlištČ U Váhy)

3. 4.

17. 4.

3.

ul. Pelclova
(výdejna plynu)

4. 4.

18. 4.

4.

ul. Masarykova
(u hĜištČ TJ Sokol)

5. 4.

5.

ul. Proškova
(u trafostanice)

6. 4.

1.

Z

Z

15. 10. - 31. 12. 2007

15. 10.

29. 10.

16. 10.

30. 10.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

2. 5.

Provozní doba:

17. 10.

31. 10.

Provozní doba:

19. 4.

3. 5.

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

18. 10.

1. 11.

20. 4.

4. 5.

19. 10.

2. 11.

22. 10.

5. 11.

23. 10.

6. 11.

Sobota:

ul. RybáĜská
(vánoþní ozdoby)

7.

ul. Trávnická
(u firmy Renovak)

8.

Skála– námČstíþko
Skála – sídlištČ

9.

Kostelecká Lhota
-horní (prodejna)

12. 4.

26. 4.

10. 5.

10.

Kostelecká Lhota
- dolní (u þp. 81)

13. 4.

27. 4.

11. 5.

11.

Koryta
Kozodry

23. 4.
10. 4.

DRUHY ODPADģ

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

6.

LE G E NDA:

2. 4. – 13. 10. 2007

7. 5.

24. 4.
25. 4.

8:00 – 14:00 h

9. 5.

Z
(zdarma)
OO (zdarma)
EL (zdarma)

Sobota:

7. 11.
24. 10.

11. 4.
SO (za úhradu)
PN (za úhradu)

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

25. 10.

8. 11.

26. 10.

9. 11.

8:00 – 14:00 h

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

Na požádání

Z
OO
SO

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

PN - pneumatiky
EL - elektrospotĜebiþe

UPOZORNNÍ:
Na základČ výzvy odpovČdné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru) musí každý, kdo
ukládá odpad, pĜedložit prĤkaz totožnosti (obþanský prĤkaz, Ĝidiþský prĤkaz) nebo doklad o zaplacení
místního poplatku.
OBýANY ŽÁDÁME, ABY SVģJ ODPAD PěIVÁŽELI DO TECHNICKÝCH SLUŽEB JIŽ PěETěÍDċNÝ.
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SERIÁL O FIRMÁCH NAŠEHO MĚSTA

T.F.A. alfa, s.r.o.
Internetové stránky:

www.tfa.cz

Oblast podnikání:

strojírenská výroba

Provozní doba:
nepřetržitý provoz
Po - So od 6,00 do 6,00 hodin

Popis činnosti společnosti:
- výroba pneumatických tkalcovských stavů na tkaní skleněných vláken
- výroba nosičů řídících jednotek pro hydraulické systémy
traktorů Steyer a Fendt
- výroby technologicky náročných dílů dle dokumentace
zákazníka na zakázku
- výroba a montáž výrobních a montážních přípravků a zařízení
Počet zaměstnanců:

76

Oficiální sídlo subjektu: Procházkova 430, Kostelec n.Orl.
Pobočky společnosti:

nejsou

Kontaktní osoby:

Ing. Ješina Zdeněk, jednatel
Tel.: 494323575, Mobil: 603211519
E-mail: jesina@tfa.cz
Ing. Duchoň František, jednatel
Tel.: 494323575, Mobil: 603820975
E-mail: duchon@tfa.cz

Poznámka:
Firma přijme další pracovníky na profese mechaniků.
Zájemci, se mohou hlásilt v pracovních dnech od 7,00 do 15,30
hod. nebo na telefon 494323575.

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
ZE ZÁPISNÍKU VELITELE …
Pátek 19.01.2007
10:36:29 - Odstranění spadlého stromu
z komunikace
Dobrovolní hasiči Kostelec nad Orlicí – město vyjeli odstranit dva spadlé stromy, které
ohrožovaly provoz na silnici směrem k Obci Suchá Rybná.
Pomocí motorové pily byly stromy rozřezány a odstraněny mimo
vozovku. K místu události vyjela Tatra 815 CAS K24 (obsazení
1+3).
Pátek 19.01.2007
00:21:36 - Odstranění stromů z komunikace
Odstranit spadlé stromy, které ohrožovaly provoz na silnici
v oblasti komunikace Čermná nad Orlicí a místní oblasti Mírov,
vyjela jednotka dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí - město.
Pomocí motorové pily bylo rozřezáno a odstraněno mimo vozovku celkem 9 stromů. K místu události vyjela Tatra 815 CAS K24
(obsazení 1+5).
Čtvrtek 18.01.2007
23:48:18 - Požár rodinného domu
K požáru rodinného domku v katastru Města Vamberk (ulice
Janáčkova) vyjela jednotka dobrovolných hasičů Kostelec nad
Orlicí – město. K místu události vyjela Tatra 815 CAS K24 (obsazení 1+5) a Škoda 706 RTHP (obsazení 1+5).
Požár byl zlikvidován před příjezdem jednotek
PO. Škoda požáru byla vyčíslena na 100 tisíc
Kč. Pravděpodobnou příčinou požáru byly hořlavé látky v blízkosti otevřeného ohně (svíčky).

Čtvrtek 18.01.2007
21:09:38 - Odstranění stromů z komunikace
Odstranit spadlé stromy, které ohrožovaly provoz na silnici směr
Obec Zdelov, vyjela jednotka dobrovolných hasičů Kostelec nad
Orlicí - město. Pomocí motorové pily bylo rozřezáno a odstraněno
mimo vozovku celkem 10 stromů. K místu události vyjela Tatra
815 CAS K24 (obsazení 1+5).
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

KOUPÍME CHALUPU K REKREACI
v okolí Kostelce n. O.
Tel.: 602 762 770

Zpravodaj města
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REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
NABÍDKA
Nabízíme Vám neustále doplňovaný sortiment pohledů, turistických a cyklistických map, dále publikaci historických pohlednic
„Orlické hory a Podorlicko“ a další spoustu informačních materiálů
včetně kulturních kalendářů a upomínkových předmětů.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
07.03.2007 v 19:00 hodin (St):
Hradec Králové, KD Střelnice
Screamers - travesti show - MDŽ Speciál
Pořádá FAR produkční a umělecká agentura Hradec Králové
voucher - na místě bude vyměněno za místenkovou vstupenku
[Show 220.00 Kč]
15.03.2007 v 19:30 hodin (Čt):
Pardubice, KD Hronovická ul.
Halina Pawlovská
pořádá KD Dubina [Show 290.00 Kč]
15.03.2007 v 20:00 hodin (Čt):
Pardubice, ČEZ aréna
Manowar, Rhapsody, Hollyhell - NOVÝ TERMÍN
Pořádá: 79PROMOTION s.r.o. [Koncert 690.00 Kč]
20.03.2007 v 19:00 hodin (Út):
Hradec Králové, hala TJ SLAVIA
MIRO ŽBIRKA TURNÉ „30“
Pořádá FAR produkční a umělecká agentura Hradec Králové
[Koncert 270.00 Kč]
02.04.2007 v 19:30 hodin (Po):
Pardubice, KD Hronovická ul.
TRŮN MILOSRDENSTVÍ
(VILMA CIBULKOVÁ a MIROSLAV ETZLER) [i]
Milostný příběh odehrávající se v New Yorku dne 11.9. 2001
Pořádá Agentura Pierre [Divadlo 290.00 Kč]
18.04.2007 v 19:30 hodin (St):
Hradec Králové, MÉDIUM
SESTRY STEINOVY [i]
„Ženský protipól Simona a Garfunkela“
pořádá Agentura Pierre [Koncert 180.00 Kč]

AKTUÁLNÍ NABÍDKA CESTOVNÍ AGENTURY
V REGIONÁLNÍM TURISTICKÉM
A INFORMAČNÍM CENTRU:
Zajistěte si svou dovolenou včas
a získejte řadu slev a výhod:
Sleva 20% pro seniory nad 55 let
Na zájezdy po Čechách a Slovensku
Sleva 10% do 31. 3. 2007
na zájezdy po Čechách a Slovensku
Sleva 5% do 31. 3. 2007
Na luxusní pobytové zájezdy do Chorvatska
Speciální ceny pro rodiny s dětmi od 3 744 Kč
Hotel Ruskamen-Chorvatsko
Maďarsko-termální lázně 3 350 Kč
Ve vybraných termínech

HLEDÁTE NĚCO SPECIÁLNÍHO
PRO VAŠE DĚTI?
Pošlete je na tábor s jejich oblíbenými hrdiny
Harry Potterem a Pánem prstenů, kde se naučí kouzlit
a prožijí ty nejlepší prázdniny:
Nabízíme velmi výhodné letní tábory již od 2500 Kč
PŘI OBJEDNÁNÍ DOVOLENÉ V NAŠÍ AGENTUŘE
PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENÝ MALÝ DÁREK!!!
Kontakt:
Regionální turistické a informační centrum, o. p. s.
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 494 337 261, Fax: 494 337 262
E-mail: rtic@muko.cz,
web: www.rtic.kostelecno.cz
www.orlickehory-cz.info
Otevírací doba: Po – Pá:
So - Ne:

9:00 – 16:00
Zavřeno

NÁVRH VODÁCKÉHO VYUŽITÍ ŘEKY ORLICE
Jak projekt vznikl a kdo za ním stojí?
Dne 30. ledna 2007 se v Kostelci nad Orlicí na pozvání Regionálního
turistického a informačního centra, o.p.s. (dále jen RTIC) sešli
zástupci samosprávy, některé privátní subjekty v oblasti vodáckého sportu i představitelé státní správy ochrany přírody, tedy
všichni ti, kteří působí na toku Tiché, Divoké i spojené Orlice.
Zpracovatelé projektu z firmy OHGS s.r.o. Ústí n.Orl. představili
přítomným návrh nového pojetí vodáckého využití řeky Orlice.
Dnes se totiž na toku pohybuje okolo dvou tisíc vodáků ročně,
často živelně využívajících řeku v místech, kde nejsou žádné
oficiální přístupy k řece ani tábořiště, a na toku se navíc vyskytuje
několik velmi nebezpečných míst pro vodáky. Tato situace a záměr přiblížit veřejnosti dosud neobjevené krásy řeky Orlice vedly
zdejší samosprávu a RTIC k impulsu vytvořit lepší a pro místní
přírodu citlivější podmínky k vodáckému využití řeky.
Jaké možnosti skýtá řeka Orlice?
Pracovníci z firmy OHGS s.r.o. představili návrh zabývající se
využitím řeky v celé plejádě možností. A je jich hned několik.
Vedle klasické vodácké turistiky, kterou však lze v hlavní letní
sezoně provozovat pro nízké vodní stavy většinou jen na dolních
úsecích toků a zejména na spojené Orlici, se nabízí sezonní využití vodácky velice zajímavých horních úseků. Adrenalinové sjezdy
divoké vody po jarním tání jsou již dnes obrovským zážitkem pro
užší skupiny zkušených vodáků. Kromě toho jsou jednou za rok,
vždy v květnu, uměle zvýšeny průtoky odpouštěním vody z Pastvinské přehrady, a tuto lahůdku si v rámci tradičně pořádaných
závodů 15 km po Divoké Orlici každoročně vychutnávají stovky
vodáků. Dosud neobjeveným produktem je využití nadjezových
úseků pro romantické veslování, spojené s dalším programem,
jako je piknik v trávě s hudbou, hra petangue, aj.
Jaké jsou návrhy na zlepšení pro přírodu šetrného vodáckého využití řeky?
Pro klasickou vodáckou turistiku je zejména nezbytné doplnit
a legalizovat vstupy do vody a dobudovat několik tábořišť tak,
aby byla vždy u řeky možnost legálního přenocování při jejím pu-
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tovním sjíždění. Uvažuje se o lokalitách okolo Chocně, Čermné,
Albrechtic a Třebechovic. Důležité je označení nebezpečných
míst, přístupů k řece, tábořišť a turistických atraktivit. Nová tábořiště, půjčovny loděk u jezů a víceúčelová sportovně – rekreační
zařízení při toku nabízející často i širší než vodácké aktivity jsou
věcí soukromých podnikatelských i neziskových subjektů. Ve
spolupráci s Povodím Labe s.p. by bylo možné řešit čistotu koryta a břehů. To, co však musí učinit samospráva, je celý proces rozhýbat, zajistit základní informovanost o nabídce produktů a aktuální sjízdnosti řeky, musí se postarat o bezpečnost a informační
značení na toku a pokusit se vyjednat příznivější podmínky pro
odpouštění vody z přehrady. Plánuje se základní propagace spojená s vydáním vodácké mapy, komunikace s médii a dále bude
nezbytné iniciovat a konsultačně pomoci privátním subjektům,
realizujícím investice do vodácké infrastruktury, vodácké akce
a programy na toku.

KOSTELECKÉ RTIC V PRAZE

Co dál?
V prvé řadě je nutné uceleně sestavený návrh projednat se
správcem toku a orgány státní správy na úseku ochrany přírody
a krajiny a specifikovat podmínky proveditelnosti záměru. Dále
je potřeba vytvořit organizační strukturu, dlouhodobé smluvní
vztahy mezi spolufinancujícími samosprávnými i soukromými
subjekty, zajistit financování projektu a podrobně rozpracovat
konkrétní dílčí projekty. Společnými silami všech zainteresovaných „domácích“ subjektů a při dobré koordinaci lze hlavní část
projektu zvládnout zhruba do tří let. A tak by roce 2010 mohla
být řeka Orlice v povědomí turistické a vodácké veřejnosti známa jako krásná a přívětivá řeka, nabízející potřebné zabezpečení
pro neopakovatelné sportovní a rekreační zážitky.
Kontakt pro další informace:
RNDr. Renata Šedová (603 956 870), RNDr. Svatopluk Šeda,
OHGS s.r.o. Ústí n.Orl., tel.465 526 075
sedova@ohgs.cz, seda@ohgs.cz
Jana Židová, RTIC o.p.s. Kostelec nad Orlicí,
tel. 494 337 261, zidova.jana@muko.cz

Největší domácí přehlídka cestovního ruchu, mezinárodní
veletrh Holiday World 2007 se již po šestnácté uskutečnil v areálu INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice, tentokrát
ve dnech 15. – 18. února 2007. Veletrh se postupem let vyprofiloval v největší událost cestovního ruchu ve střední Evropě.
Na tomto významném veletrhu cestovního ruchu nechyběla ani
Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko. Účast turistické oblasti zajišťovalo a koordinovalo Regionální turistické a informační
centrum, o. p. s. v Kostelci nad Orlicí, které v oblasti působí jako
destinační společnost. Prostřednictvím informačního centra byla
zajištěna účast Města Kostelec nad Orlicí a dobrovolných svazků
obcí Orlice a Poorlicko. Dále se pod hlavičkou turistické oblasti
prezentovali Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, Město
Dobruška, Město Choceň, Město Opočno, Muzeum řemesel
Letohrad a Svazek obcí Orlicko.
Za Turistickou oblast Orlické hory a Podorlicko
Jana Židová, vedoucí RTIC

ZAUJALO NÁS
PLÁNOVANÁ VÝSADBA DŘEVIN
Vážení občané města Kostelce nad Orlicí,
ráda bych Vás prostřednictvím tohoto příspěvku blíže seznámila s naší prací v oblasti realizací plánovaných výsadeb dřevit
v posledním období, tedy v průběhu podzimu roku 2006.
Jako první byla již koncem léta provedena celková nová
výsadba živého plotu vymezujícího prostranství u domu č.p.
1453 v ulici K Tabulkám. Bylo zde vysazeno 18 druhů stále zelených i opadavých dřevin v celkovém počtu téměř 200 ks rostlin.
Některé z vysazovaných rostlin jsou našimi vlastními výpěstky.
Pouze s nimi bychom však nevystačili, proto byl v průběhu října
zabezpečen a doplněn sortiment dřevin pro další plánované výsadby nákupem v Ovocných a okrasných školkách v Litomyšli.
Z prostředků města bylo na tento nákup uvolněno více než
40 000,-- Kč.
V ulici Barákova bylo nutno nejdříve odstranit původní
vzrostlé dřeviny, které byly vzápětí nahrazeny novou výsadbou
především před domem čp. 1204.
Další akcí bylo dosazení stromů a části živého plotu okolo stadionu. Zde našlo své místo 7 jerlínů (Sophora japonica), 11 javorů
(Acer globosa) a 80 ptačích zobů (Ligustrum vulgare). Pozornosti
neunikla i některá menší veřejná prostranství v samém centu města. Řezem byla upravena a ošetřena stávající zeleň v zákoutí ul.

Tyršova (naproti prodejně Pomněnka). Následně byla doplněna
asi 25 zlatolistými dřišťály. Také pod schody vedoucími ke kostelu
sv. Jiří byla provedena podsadba vzrostlé sakury. Tentokrát 50
půdopokryvnými růžemi, které svými květy potěší kolemjdoucí
občany už v letošním létě. Podél schodů od Vesny byl dosazen
luxusový plůtek 15 mladými keříky. Dále pak na náměstí a v ulici
Husova bylo dosazeno 60 keřových růží – polyantek.
V rámci rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti U Váhy
byl osazen svah nad novou opěrnou zídkou v celé šíři skalníky.
Stromořadí v horní partii svahu bylo mimo mladou lípu doplněno
také o živý plot z několika druhů opadavých dřevin (např. rakytníku, hlošiny, tamaryšku). S výsadbou se zde bude pokračovat
ještě v jarním období. Nezvykle příznivý průběh počasí loňského
podzimu dovolil ještě realizaci živého plotu v ulici Rudé Armády.
Pro zpestření byl před každý z domů použit odlišný druh dřevin.
Jako celek pak jistě dobře poslouží jako prachová a hluboká clona
blízké komunikace a přispěje tak ke zlepšení životního prostředí
v tomto místě.
I na dalších místech byla současná výsadba doplněna novými
rostlinami. Za tuto sezonu přibylo v našem městě téměř 40 stromů a 1300 keřů.
Doufám, že se všem nově vysazeným stromům a keřům bude
dobře dařit a porostou do krásy a ke spokojenosti nás všech.
Za městské zahradníky Technických služeb, Jana Tomíčková
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ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2007
VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC 2007 (Životní podmínky 2007),
které navazuje na šetření SILC z let 2005 a 2006. Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich
příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca
11 600 domácnostech, z nichž některé se zúčastnily již předcházejících vln. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru.
Vlastní šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna
2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření
budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu
sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní,
poskytování sociálních dávek atd., a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddělení
terénních zjišťování ČSÚ v Královéhradeckém kraji. Ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních úřadů je zajištěna v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o státní statistické službě. Všechny
osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16
uvedeného zákona.
Považuji za vhodné informovat Vás o tom, že do výběru pro
šetření Životní podmínky 2007 se v našem okrese dostala též
obec Kostelec nad Orlicí.

O NÁS, NÁŠ CÍL „ŠŤASTNÝ DOMOV“
Občanské sdružení Šťastný domov, se
sídlem ve Svídnici oslaví druhé narozeniny.
Je to krátký čas, přesto, nebo spíše právě
proto, naši členové a dobrovolníci udělali
velký kus práce.
V roce 2006 se každý měsíc scházeli a organizovali pro děti
z pěstounských rodin a pro děti s handicapem výtvarné arteterapeutické dílny. A o prázdninách tyto dílny byly týdenní.
Průměrně se účastnilo 15 dětí, nejvíce dětí se zúčastnilo 18 + 5
maminek + 5 dobrovolníků + 1 sociální pracovnice a 1 psycholog.
A co jsme dělali?
Tvořili jsme z hlíny, papíru, malovali jsme na sklo, látky, papír, keramiku, hedvábí. Program dílen je vždy pestrý – výtvarnou
činnost střídá cvičení, tanec, hry, poznávání přírody a života na
vesnici.
Děti pracují pod vedením odborníků a za vydatné pomoci
maminek a dobrovolníků.
A kde jsou naše výtvory vidět?
V Klokánku v Pardubicích, kde děti pomohly vyzdobit nový
domov pro opuštěné děti.
Výstavy děl dětí proběhly v Líšnici v Sokolovně při příležitosti
besídky MŠ a ZŠ Líšnice a při příležitosti oslav Sokola v Líšnici.
A při benefičním koncertu „DĚTEM“ v kostele sv. Václava
v Žamberku
Můžete se též podívat na internet:
Zpravodaj Šťastného domova: www.stastny-domov.cz
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Proč to děláme?
Pomáháme dětem překonat citovou deprivaci z ústavního
prostředí, pomáháme podpořit jejich tvořivost a osobní rozvoj
a chceme pomoci dětem v náhradních rodinách k snadnějšímu
začlenění do běžné populace.
Kdo nám pomáhá a kdo za námi stojí?
Obecní úřad Líšnice, MŠ a ZŠ Líšnice, Nadační fond Rozum
a Cit, Speciální škola Žamberk, Nadace Terezy Maxové, Speciální
pedagogické centrum Srdce Opava, Centrum pro rodinu Hradec
Králové, Nadace umění pro zdraví, Nadace Naše dítě, Fond
ohrožených dětí Praha, Červený kříž Rybná nad Zdobnicí a firmy: Isolit-Bravo spol.s.r.o., Dibaq a.s., Pewag s.r.o., Telefónica
O2 Czech Republic,a.s., a mnoho jednotlivců a rodin, tímto Vám
moc děkujeme a velmi si vážíme Vaší pomoci.
Děkujeme Vám Všem, že nejste lhostejní…., děkujeme Vám
za snahu pomoci nám řešit osudy „našich“ dětí.
Za členy občanského sdružení Šťastný domov
Ing.Ivana Holková, místopředseda

Dukelských hrdinů 900
(vedle České pošty),

Nabízíme:

517 41
Kostelec nad Orlicí
Tel./Fax: 494 323 493
Mobil: 776 098 069
E-mail: info@tanus.cz
www.tanus.cz

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
letecké, autokarem i vlastní dopravou
apartmány, chaty, stany a karavany v Chorvatsku a Itálii
chaty a chalupy v Čechách a na Slovensku
ZÁJEZDY
poznávací, cyklo, rafting, lyžařské, rybářské, expediční
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
doprava vlastní nebo autokarem
ZÁJEZDY NA POSLEDNÍ CHVÍLI
LETENKY, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, VSTUPENKY
NA KULTURNÍ AKCE, KNIŽNÍ PRŮVODCE, MAPY

Zastupujeme 85 pojištěných cestovních kanceláří !!!
AKVILA TRAVEL, ALEX, ALEXANDRIA, ALPIN TOUR,
AMERICA TOURS, ANCORA, ATIS, AZUR REIZEN, BEST
REISEN, BLUE STYLE, BULGARIATOUR, CANARIA TRAVEL,
CKL LITOMYŠL, ČEDOK, ESO TRAVEL, EXIM TOURS,
FIRO TOUR, FISCHER, GALATEA, GGT, INEX, INTERTRANS,
KALOUSEK, KO-TOUR, KOVOTOUR PLUS, LUDOR, MILE,
NEV-DAMA, OSVĚTA, PARKAM, POZNÁNÍ, PRESSBURG,
REDOK, SPORT-S, SUNNY DAYS, VIAMARE, VICTORIA,
VÍTKOVICE TOURS, VTT, WORLD TRAVEL a další.

SHÁNÍM RODINNÝ DŮM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ,
nejlépe kolem 1 mil. Kč. Tel.: 602 121 807

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY

Dne 2. března oslavila své
90. narozeniny naše babička a prababička paní Emílie
Lepšová. Do dalších let ji
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstíčka a životní spokojenosti.

Kateřinu Havlovou
Daniela Šimona
Rodičům srdečně blahopřejeme!

JUBILEA ČLENŮ KLUBU DŮCHODCŮ
A OBČANŮ MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
V BŘEZNU 2007
70 let oslaví

Marie Musilová
Jiřina Chaloupková
Zdenka Kainová
Zdeněk Bartoš

75 let oslaví

Josef Rautenkranc

90 let oslaví

Emilie Lepšová

93 let oslaví

Karel Hlaváč

Dne 10. března t.r. uplyne již 20 let ode
dne, kdy nás nečekaně opustil pan Vladimír
Macháň.
Stálou vzpomínku mu věnují manželka
a dcery s rodinami.

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

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Jiřina Packová
Stanislav Stejskal

Všichni, kteří ji máme rádi

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary paní
starostce ing. Ivaně Červinkové, místostarostce ing. Ireně
Weisserové a všem spoluobčanům, kteří
se přišli rozloučit s mým manželem a tatínkem panem Stanislavem Stejskalem
a věnovali mu tichou vzpomínku.
Děkujeme též za vzácná slova útěchy panu vikáři Pavlu Jandejskovi.

* 1930
* 1930

Marie Stejskalová a děti s rodinami.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout bezplatné zveřejnění narození Vašeho dítěte či Vašeho životního jubilea v této rubrice
Kosteleckého zpravodaje. Budete - li mít zájem o zveřejnění, můžete si vyzvednout potřebný formulář na městském úřadě, odboru školství,
kultury a tělovýchovy, nebo Vám jej zašleme na vaši adresu. Bližší informace na tel. č. 494 337 284, e-mail: sslezakova@muko.cz. Vyplněný
formulář můžete odeslat poštou, nebo jej můžete vhodit do schránky umístěné na vchodových dveřích budovy A městského úřadu nejpozději do 15. dne v příslušném měsíci na adresu: Městský úřad, Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí.

KULTURA
SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN

VSTUPENKY LZE OBJEDNAT:

Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 36, PSČ 517 41
Tel.: 494 321 588

osobně
telefonicky: 494 321 588
e-mail: rabstejn@wo.cz

PROGRAM BŘEZEN 2007
3. BŘEZEN 2007
9,00 hodin

SKAUTSKÁ BURZA

6. BŘEZEN 2007
SÁM V HIMÁLAJI
18,00 hodin
Poutavé vyprávění doplněné promítáním.
Účinkuje: KAREL KOCÚREK.
23.-25. BŘEZEN 2007 AUDIMAFOR
Oblastní přehlídka autorského divadla malých forem.
26.BŘEZEN 2007
KAREL HAŠLER
19,30 hodin
A RUDOLF FRIML
hudební pořad – účinkují členové Státní opery Praha.

KINO RABŠTEJN KOSTELEC NAD ORLICÍ
BŘEZEN 2007
BŘEZEN
2.3. 2007
SÓLOKAPR
19,00hodin
Studentka žurnalistiky získá za velmi neobvyklých okolností tip
na šokující odhalení masového vraha. Spolu s místním iluzionistou se pokusí získat usvědčující důkazy… Komedie USA – české
titulky. Hrají: Scarlett Johanson, Woody Allen, Hugh Jackman,
Ian McShane… Mládeži přístupné od 12 let.
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4. 3. 2007
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
19,00 hodin
Adaptace bestselleru o muži, jenž touží po vytvoření dokonalé
vůně tak zoufale, že se nezastaví před ničím. Originální film, odpudivý i přitažlivý zároveň… Film Německo/Francie/Španělsko
– české titulky. Režie: Tom Tykwer. Mládeži přístupné Od 12
let. Hrají: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel
Hurd-Wood, Andrés Herrera…
9. 3. 2007
ERAGON
19,00 hodin
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce..Po
Harrym Potterovi, Pánu prstenů a Letopisech Narmie přichází
další dobrodružné fantasy… Fantasy film USA – český dabing/
titulky. Režie: Stefen Fangmeier. Hrají: E. Spellers, J.Irons,
S.Guillory, R.Carlyle, D.Hounsou, G.Hedlund… Mládeži přístupné.
11. 3. 2007
MOJE SUPERBEJVALKA
19,00 hodin
Rozpad vztahu nebývá lehký ani pro jednu ze znesvářených
stran, ale v některých případech může být přímo nebezpečný.
V nové komedii Ivana Reitmana Moje superbejvalka Matt
Saunders (Luke Wilson) konečně najde ideální přítelkyni-krásnou Jenny Johnson (Uma Thurman), která je shodou okolností
také superhrdinkou G-Girl. Když ale jeho zdánlivě perfektní
přítelkyně začne být příliš majetnická, rozhodne se ze vztahu
vycouvat… Komedie USA – české titulky. Mládeži přístupné
od 12 let.
16. 3. 2007
NOC V MUZEU
19,00 hodin
Posvátné síně přípovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších
exponátů – divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, afrických zvířat a legendárních
historických hrdinů. – ti všichni zde nehnutě stojí, navždy zmrazené v čase. Nebo ne? ….. Dobrodružná komedie USA – český
dabing/ titulky. Mládeži přístupné. Režie: Shawn Levy. Hrají:
Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson
18. 3. 2007
KRVAVÝ DIAMANT
19,00 hodin
Film Edwarda Zwikcka se odehrává v divoké Africe a jeho hrdinové podnikají „ honbu za diamantem“ v autentických a drsných podmínkách Sierra Leone v devadesátých letech minulého
století v době občanské války…V hlavních rolích se představí:
Leonardo DiCaprio a Djimon Houns a Jennifer Connelly….
Mládeži přístupné od 12 let. Film USA – české titulky.
22. 3. 20007
PŘÍBĚH ZROZENÍ
19,00 hodin
Příběh popisující události kolem narození Krista… Film USA
– české titulky. Režie: Catherine Hardwicke. Mládeži přístupné.
Hrají: Keisha Kastle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass, Saun
Toub…
29. 3. 2007
OBSLUHOVAL JSEM
19,00 hodin
ANGLICKÉHO KRÁLE
V životních osudech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje,
konflikty, dramata a prohry, kterými prošly dějiny v minulém
století….. Hořká komedie ČR/SR/Německo/Maďarsko podle
knihy Bohumila Hrabala. Režie: Jiří Menzel. Mládeži přístupné
od 12 let. Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barev, Julia Jentsch, Martin
Huba, Marian Labuda, Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus,
Jaromír Dulava, Pavel Nový….
30. 3. 2007
17,00 a 20,00 hodin
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OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ v Kostelci n. Orl.

VYHLAŠUJE LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
jako doprovodnou akci k Šumné Orlici 2007

„ POZVÁNKA
DO NAŠEHO MĚSTA A OKOLÍ“
Soutěž je vyhlášena městem Kostelec nad Orlicí
ve spolupráci se ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci n. Orl.
Motto soutěže:
Zachování kulturního dědictví,
objevování krásy přírody místa, kde žijeme

Soutěž je určena:
Všem, kteří mají rádi své město a chtěli by pozvat
či oslovit k jeho návštěvě, věk účastníků není limitován

Cíl soutěže
Propagace našeho města a okolí za účelem rozvoje
cestovního ruchu a zvýšení počtu potencionálních návštěvníků.

Průběh soutěže
Vybrané práce zúčastněných předejte nebo zašlete
nejpozději do 30. dubna 2007
na adresu:
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec n. Orl.
Po - Pá: 9.00 - 16.00 hodin, e-mail:rtic@muko.cz
VOLNÝ LITERÁRNÍ ÚTVAR

Označení prací:
jméno a příjmení autora, věk, bydliště, kontakt
(e-mail, telefon) a název práce
Konečné vyhodnocení dne 26. 5. 2007
proběhne v rámci programu Šumné Orlice.
Hlavní porotci:
Mgr. Jana Albrechtová, Mgr. Jarmila Kánská, Mgr. Jana Fryčová

Ocenění nejlepších:
autoři porotou oceněných prací budou odměněni věcnými cenami.
Vybrané práce budou postupně zveřejňovány ve zpravodaji města
Kostelce nad Orlicí od 1. června 2007,
případně využity k tvorbě turistických produktů RTIC

Karneval pro nejmenší berušky a broučky

1. BROUČČÍ BÁL
aneb karneval pro nejmenší
berušky a broučky
Těšíme se na Vás v nových prostorách
v bývalé ZŠ Na Příkopech
v Kostelci nad Orlicí
v neděli 11. března 2007
od 15:00 hod.
Program:
• Soutěže pro děti od 1 roku
(prostě pro nejmenší)
• Tanečky a hudba pro nejmenší
• Přehlídka masek
• Tombola
Vstupné 15,-Kč/dospělý, 10,-Kč/dítě
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CÍRKVE

ZRAJEME PRÝ
JAKO VÍNO
Alespoň to tvrdí dr. Exnarová ve své recenzi na CECHY,
o níž jsme slíbili informovat.
„Pro Tejklovy autorské opusy a jevištní projev Černých
šviháků mám slabost-a tak jsem se na premiéru Pepíkovy nové
hry těšila, překonala původní zděšení z informace, že tentokrát
ve velké míře zapojují ženský element-a musím hned v úvodu
napsat, že jsem rozhodně nebyla zklamaná, celé představení jsem
sledovala se zájmem a zaujetím. Ale taky musím napsat, že z lecčeho jsem byla trochu zmatená, protože mi v tom množství slov,
obratů a narážek občas něco uniklo. A tak jsem jako berličku
vyškemrala text hry, abych si to aspoň trochu ujasnila…“
Dodejme, že na repríze 11. února-velmi pěkně navštívené
/cca 150 diváků/ bylo už leccos jinak, šestý závěrečný obraz
přepsán a vložena dvě intermezza pro mladé jeptišky a herectví
Purkmistra a hraběte Věžníka vyrostlo o třídu.
Dr. Exnarová dále píše: „Na příběhu z barokní Kutné Hory
se vyjevuje dnešní politická situace jako vyšitá.“ Dále ocenila
zlobivou voršilku s cigaretou /Žaneta Kimmerová/ a vynalézavost
Purkmistra /František Novák/, uzavřeného do kamene. Závěrem
své dlouhé recenze píše, že inscenace bude postupně zrát jako
víno a že má v úmyslu se o tom přesvědčit.
A nebyly by to naše dekorativní členky souboru v čele s Matkou představenou /Alexandra Kulhavá/, kdyby si nepustily ústa
na špacír. Jako víno prý možná zrají ony, pánská část souboru
zejména v zákulisí zraje spíše jako sýr.
Na invektivy dam obvykle nereagujeme-snad jen tolik, že sýr
k vínu /a víno k sýru/ se náramně šikuje, ba jde začasté o zážitek
gurmánský.
Zažádáno o krajský grant na vznik nové inscenace BYL
JSEM RAKEŤÁK. Uvidíme, jak se krajští konšelé pochlapí. Ve
výraznější podporu našich městských tajně doufáme.
Máte-li vzpomínky na staré rakeťácké časy, oslovte Pepu
Tejkla 602527076-nebo mail: pepa.tejkl@seznam.cz Zatím tak
excelentně učinil pouze pan Josef Rautenkranz.
BŘEZEN 2007 v kalendáři Černých šviháků:
Pátek 16. ve 20:00
Hostinné, sál kina

CECHY KRÁSNÉ, CECHY MÉ

Sobota 17. v 16:30
Červený Kostelec, divadlo

CECHY KRÁSNÉ, CECHY MÉ

PS: A dovolujeme si připomenout ve dnech 23.-25. března na
Rabštejně divadelní svátek AUDIMAFOR, a pokud jste příznivci tzv. tejklovin, nemůžete nevidět v pátek od 16:00 představení
GÉNIOVÉ, jež vzniklo tentokráte s královéhradeckým souborem „…PO MALINÁCH“.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Farář: Mgr. David Najbrt
Kurátorka: Ludmila Izáková

Bohoslužby každou neděli v 9.45
v kostele J. A. Komenského.
Farní úřad:
Štefánikova 753, Kostelec nad Orlicí
Úřední hodiny:
Čt 15.00 – 17.00
Shromáždění v týdnu (Štefánikova 753)
Biblická hodina:
Čt 17.00 hodin
Náboženství pro děti:
Pá 13.30 hodin
Tel.: 494 323 311; 739 702 567
Neděle 11. 3. 2007
Výroční sborové shromáždění

CÍRKEV
ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Farářka: Mgr. Alena Naimanová
5l6 0l Rychnov nad Kněžnou,Bezručova 16
Důvěrnice: Vlasta Valcová
tel.: 494 322 125
Pastorační asistentka: Petra Šenková
tel.: 739 937 714
Telefon: 494 534 854 * 739 071 416
e-mail: naina@quick.cz
Bohoslužby se konají každou 1. a 3.neděli v měsíci v 8,30 hodin
v kostelíku Jana Amose Komenského(na Rabštejně)

Bohoslužby v březnu 2007
4. 3. v 8,30 (2.postní neděle)
18. 3. v 8.30 (4.postní neděle)
Biblická hodina:
čtvrtek 15.3. v 16 hodin v klubu seniorů
Světový den modliteb(ekumenicky)
pátek 2.3.asi v 16 hodin
(bude upřesněno, sledujte vývěsku),
program z Paraguaye

-jt-

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Zpravodaj města
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ KRUPKOVA
CHYSTÁTE SE DO „ŠKOLIČKY ? “
Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro
získávání návyků, způsobů chování, základů životního stylu a celého života.
Mateřská škola je první výchovně-vzdělávací
institucí a prvním společenstvím dětí a dospělých,
s nimiž se dítě setkává mimo rodinu.
Předškolní dítě se učí téměř výlučně prožíváním a shromažďováním zkušeností. Děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své
činnosti – hře- celým srdcem. Dítěti v procesu výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění,bezpodmíněnečném přijetí dítěte, uznání a empatickému
naslouchání. Při hře se současně nejefektivněji a nejlépe učí.
Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru,orientaci na
jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti.
To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska
úspěšnosti jeho vzdělání klíčový význam. V plné řadě se musí
cítit spokojené a v bezpečí. Teprve pak se může rozvíjet.
Pedagog v naší
mateřské škole je
chápán jako autorita,především
však ve smyslu
vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše
partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho
cestě k poznávání, respektuje to,
Eliška Novotná, 6 let, MŠ Krupkova
že každé dítě má
právo být jiné. Každé má právo projevovat se jako jedinečná
osobnost, rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem.
Pedagogický tým poskytuje nástroje- pomůcky, podporu,vedení a zájem, aby se dítěti dostalo co nejpodnětnějšího prostředí
a pozitivní atmosféry ve třídě.
Co od dítěte při vstupu do MŠ očekáváme:
vše

pozdravit, poděkovat
základní hygienické návyky
samostatné stolování
základní prvky sebeobsluhy
ostatní až u nás……………..
Těší se děti a paní učitelky MŠ Krupkova

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2007 – 2008
Mateřská škola Krupkova zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2007 – 2008 , který se koná v úterý dne
27. března 2007 od 13:00 hodin do 17:00 hodin.
Rodiče nebo zákonní zástupci předloží u zápisu průkaz totožnosti. Zákonný zástupce musí podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Tuto žádost může zákonný zástupce
podat: písemně nebo ústně do protokolu. Poté ředitelka MŠ zahájí správní řízení. Formu podání si volí zákonný zástupce dítěte.
Tiskopis pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

vypracovaný mateřskou školou, si lze předem vyzvednout přímo
v mateřské škole Krupkova 1411 nebo na odboru školství městského úřadu.
Myšáková Eva
Ředitelka MŠ Kostelec nad Orlicí, Krupkova

MŠ MÁNESOVA
Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2007 – 2008
Den otevřených dveří spojený
se zápisem na školní rok 2007/08
proběhne ve středu 4. dubna 2007
od 9 do 16 hodin.
Mateřská škola Kostelec nad
Orlicí, Mánesova / bývalá MŠ Mír
/ leží nedaleko centra města v jeho
klidné části. Budovu obklopuje lesopark, který umožňuje dětem
vyžití ve stínu vzrostlých stromů a pozorování rozmanitých druhů
ptactva a veverek.
Přijďte si s vašimi dětmi pohrát a seznámit se s interiérem
školy i naší prací.
Jste srdečně zváni !
Jana Zemanová, ředitelka školy

ZŠ KOSTELEC NAD ORLICÍ
Zpráva o zápisu ze ZŠ Kostelec n.O.
V Základní škole na pracovišti Komenského panoval v úterý dne
6. února 2007 čilý ruch až do večerních hodin. Příčinou dění byl
probíhající zápis do prvních tříd. Ten se konal hned ve čtyřech
třídách, v nichž zapisovalo několik vyučujících. Zápisem ten den
prošlo 67 chlapců a děvčat, jež z větší části zasednou v příštím
školním roce do školních lavic poprvé. Přes počáteční ostych
se děti představily, zazpívaly písničku, přednášely básničku.
Prokázaly základní představu o tom, co je větší a co menší, co je
kulaté, co je trojúhelník. Kde je vpravo nahoře a kde je vlevo dole
některým hlavu zamotalo, zato v barvách měly přehled. Pyšní
rodiče s úsměvem sledovali malířské dovednosti svých ratolestí
a pořizovali fota do rodinných alb. Do začátku září chybí ještě několik měsíců, během nichž se děti mohou do školy nejen těšit, ale
spolu s rodiči a pod dohledem logopeda docvičovat správnou výslovnost, která je velice důležitá pro zdárné zvládání čtení i psaní.
V mateřských školách učiní také ještě mnohé pokroky, které jim
školní práci usnadní. Všem předškolákům i jejich rodičům přejeme, aby jim slavnostní nálada a spokojenost vydržely co nejdéle
a aby do školy chodili odhodlaně a s nadšením jako v den zápisu.
za pedagogický sbor ZŠ Mgr. Hana Stará

Bruselský projekt byl úspěšně ukončen
Od 1. července 2006 do 31. prosince 2006 byl na Základní škole Kostelec nad Orlicí realizován projekt pod názvem „Podpora
začleňování dětí uprchlíků do života naší společnosti“.
Projekt, který byl financován z prostředků Evropského fondu
pro uprchlíky, byl koncipován ve třech, vzájemně se prostupujících, rovinách. V rovině vzdělávací, prezentační a multikulturní.
Škola v něm zúročovala získané zkušenosti z několikaleté práce
s dětmi uprchlíků.
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V rámci projektu byly, mimo jiné,
uskutečněny následující akce:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

- „Dopoledne s azylanty“ (setkávání žáků školy s azylanty)
- „Letem světem“ – kulturní pásmo pro žáky a rodiče,
- výstavy prací žáků - malba, kresba, úpravy hedvábných
šátků atd.,
- výtvarné čtvrtky, které probíhaly od října do poloviny prosince.
Učitelé školy vypracovali metodické materiály:
- Poznáváme Českou republiku
- Volba povolání, možnosti zaměstnání cizinců na našem
území
- Matematika pro 2. stupeň základní školy – přehled pro
azylanty
V rámci projektu se škola vybavila rozličným spotřebním
materiálem pro výtvarné a vzdělávací činnosti a nezbytnými kancelářskými potřebami.
Kromě toho se podařilo doplnit techniku školy o notebook,
dataprojektor, digitální kameru, digitální fotoaparát, promítací
plátno a potřebný software.
HM

OBCHODNÍ AKADEMIE T.G.M.
Lyžařský kurz 1.C
Ve dnech 4.2. – 9.2.2007 byla 1.C s pedagogickým
dohledem třídního pana učitele Synka, pana učitele Sejkory a pana zástupce Pavelky na lyžařském
výcvikovém kurzu v Jánských Lázních. Byli jsme
ubytovaní v internátu tamější Obchodní akademie
pro tělesně postižené, která je v provozu od roku 1993.
Již od našeho příjezdu jsme měli hodně nabitý
program. Po „zabydlení“ jsme se vydali na noční
prohlídku města. Druhý den ráno jsme se rozdělili
do skupin lyžaři, snowboardisti začátečníci, pokročilí a běžkaři. Hned po snídani jsme vyrazili na
kopec. Začátečníci se učili jezdit, učitelé a pokročilí jim pomáhali zvládnout začátky. Třetí den jsme šli na prudší
a delší sjezdovku. A tak tomu bylo po zbytek pobytu. Každý
večer jsme měli nějaký program. Ať už to byla návštěva bazénu
nebo tělocvičny v areálu školy nebo zhlédnutí filmu o snowboardingu a lyžování.

Myslím, že budu mluvit za všechny, když napíši, že se nám
lyžařský kurz velmi líbil a už se moc těšíme na další společnou
akci. Dále bych chtěla za celou 1.C moc poděkovat našemu
učitelskému dozoru. Bylo to vážně super. Moc děkujeme za tak
krásný lyžařský výcvik.
Petra Hynková, 1.C

Dům dětí a mládeže
Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367
tel. 494 323 783 e-mail: ddmkostelec@unet.cz

Akce březen 2007
VÝSTAVA
Od 19.2. do 8.3 /kromě pátků/ 2007 je možno v prostorách Domu
dětí a mládeže v parku zhlédnout výstavu „Šaty dělají člověka„
Procházka módou ze staletí do staletí - od antiky k jeansům.
Vstupné: děti
5,- Kč
dospělí 10,- Kč
AKCE
24.3.2007 /sobota/ od 9 do 11,30 hodin
Výroba velikonočních svíček
poplatek 50,- Kč /s sebou kelímky od jogurtů/
TÁBOROVÉ LÉTO 2007
13.7. – 26.7.2007
Stanový tábor v Sopotnici zaměřený na přírodu, turistiku, tábornické dovednosti, hry a sport, spoustu zábavy a dobrodružství
Cena 2.860,- Kč na osobu
/strava, ubytování, doprava, pojištění, provozní náklady/
Dárek – CD plné fotek z průběhu tábora
20.8. – 24.8.2007
Tábor pro nejmenší
první krátké seznámení s táborovým programem konané v prostorách DDM pro prvňáčky a děti, které od září 2007 půjdou do školy
Cena 950,- Kč na osobu
/strava, ubytování, pojištění, provozní náklady/
Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323783

Ostruhy z vánočního šachového turnaje
z rapid šachu si odnesli i naši hráči
V sobotu 26. 12. 2006 se v DDM Kostelec n. O.
uskutečnil již 14. ročník vánočního šachového
turnaje v rapid šachu. Příznivci královské šachové hry si tak mohli změřit síly jak s ostřílenými
borci z různých klubů, tak i s kavárenskými hráči,
kteří neváhali a přijeli na tento vyhlášený turnaj z nejrůznějších míst VČ. Turnaje se tak zúčastnilo celkem čtyřicet osm
hráčů a nejlépe z nich uspěl František Fuch z Hronova, který
vybojoval ze sedmi kol celkem šest bodů a tento turnaj vyhrál.
Z našich hráčů obsadil nejlepší místo trenér rychnovské Pandy
Jiří Daniel (čtvrté místo), kterého dělil jen půl bod od stupňů
vítězů. Ostruhy dobrých hráčů si odnesli i další naši borci, jako
např. Vítězslav Chmelař ml. (šesté místo), Stanislav Musil (sedmé místo) a ing. Lubomír Matouš (osmé místo), kteří předvedli
velmi kvalitní hru. Dobře hrály i šachové naděje z řad dětí a mládeže. První z nich Tomáš Kracík z Třebechovic p. O. (třináct
let) skončil v celkovém hodnocení dokonce na obdivuhodném
druhém místě. Pochválit bych však chtěl nejen jeho, ale i ostatní
šachové naděje, tedy i druhého z hodnocení dětí Josefa Lorence
ze Žamberka a třetího Adama Ježka z Pandy Rychnov, kteří po
celou dobu turnaje byli nejen zdatnými hráči ale i vynalézavými
protivníky. Na závěr bych ještě rád poděkoval za možnost uspořádání vánočního turnaje a zajištění občerstvení DDM v Kostelci nad Orlicí, rozhodčímu turnaje ing. Mojmíru Jindráskovi
a rodině Hlávkových, kteří již poněkolikáté zajišťovali řízení
a organizaci celého turnaje.
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Pořadí dospělých: 1. Fuchs František 6 bodů (Hronov) 2. Kracík
Tomáš 5,5 (Třebechovice p. O.) 3. Němec Otakar 5,5 (Slávie
Hradec Králové) 4. Daniel Jiří 5 (Panda Rychnov n. K.) 5.
Sciranka Jan 5 (Třebechovice p. O.). 6. Chmelař Vítězslav
(DDM Kostelec nad Orlicí) 7. Musil Stanislav (DDM Kostelec
nad Orlicí) 8. ing. Matouš Lubomír (DDM Kostelec nad Orlicí)
9. Kotyza Bohumil (Spartak Rychnov n. K.) 10. Krása Marek
(Třebechovice p. O.) Pořadí dětí a mládeže: 1. Kracík Tomáš
(Třebechovic p. O.) 2. Jozef Lorenc (Žamberk) 3. Ježek Adam
(Panda Rychnov n. O.)
-SKOautor: Sláva Kožúšek, foto: ing. Lumír Matouš
(Na fotce J. Daniel, trenér rychnovské Pandy na první šachovnici)
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ZE SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SPCCH ČR - ZO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Prodejní výstavka
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČR
ZO KOSTELEC NAD ORLICÍ
srdečně zve na tradiční

nosti a různým dovednostem. Na naší skautské cestě nás provází
příhody Karafiátových Broučků.
Na pěší výpravy vyrážíme jednou za měsíc do okolí Kostelce.
Hledáme zajímavá místa, poznáváme přírodu, učíme se k ní ohleduplně chovat a prožíváme přitom dny plné překvapení. Některé
víkendy vyrážíme i za historií naší vlasti, vloni např. do Prahy,
Jilemnice, Poniklé.

PRODEJNÍ VÝSTAVKU VÝROBKŮ MLÁDEŽE
ÚSP KVASINY
Místo konání: Klub důchodců v Kostelci nad Orlicí
Kdy: Ve dnech 29. – 31. března 2007
Návštěvní doba:
čtvrtek: 12:00 – 17:00 hodin pátek: 9:00 – 17:00 hodin
sobota: 9:00 – 12:00 hodin
Zveme všechny příznivce krásných drobností s jarní tématikou,
aby se potěšili alespoň pohledem. Pokud budete chtít,
můžete si tyto drobnosti i zakoupit.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Školení řidičů
Ve středu 14. února zorganizoval výbor Svazu postižených civilizačními chorobami, základní organizace v Kostelci nad Orlicí,
pro řidiče, nejen z řad svých členů, školení.
Akce proběhla v Klubu důchodců a školení ochotně a zcela
bez nároků na honorář vedl provozovatel Autoškoly Josef Horák
mladší z Kostelce nad Orlicí.
První část věnoval pan Horák výkladu jednotlivých témat
nového zákona a bodového systému. Druhá část byla vedena
formou otázek a odpovědí. Všichni účastníci byli velmi spokojeni
s průběhem a panu Horákovi položili velké množství dotazů, na
které se jim vždy dostalo jasné odpovědi. Nakonec již vlastně
formou besedy byly probrány téměř všechny dopravní problémy
našeho města. Jen nás trochu mrzí, že nebyla všechna místa úplně
obsazena, přesto si myslíme, že jsme uspořádáním tohoto školení
přispěli k dodržování zákona a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu nejen v našem městě.
Ještě jednou děkujeme za ochotu školiteli panu Josefu
Horákovi mladšímu a možnost uspořádat tuto akci v prostorách
Klubu důchodců.
Za výbor SPCCH - J.B.

JUNÁK KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kontakt:
e-mail: středisko@wo.cz
http://www.mujweb.cz/www/stredisko-kostelec/

Představují se naši nejmladší:
1. ROJ SVĚTLUŠEK
vedoucí:
Romana Navrátilová
zástupce:
Lenka Uhnavá
světlušky – děvčata ve věku od 6 do 10 let

Zbožňujeme naše „rukodělky“ – sobotní odpoledne, kdy
můžeme vymýšlet, tvořit a vyrábět z hlíny, vosku, papíru, drátu,
z těsta, přírodních materiálů…. Na ně zveme i naše kamarádky
a kamarády, kteří nejsou členy naší organizace.
Každý rok se těšíme na tábor. Spíme ve stanech, pomáháme
s vařením v táborové kuchyni, hrajeme dobrodružné hry, poznáváme zajímavosti a krásy naší země. Dokonce v noci i celý tábor
hlídáme. Zažijeme spoustu legrace při celotáborové hře. Minulý
rok jsme tábořily v Mastech u Dobrušky. V krásné přírodě u Zlatého potoka jsme zachránily pohádkové Království písniček před
úklady zlého kouzelníka Zababy. Letos pojedeme na tábor společně se skautkami.

Zajímavé akce:
Noční pochod 19. 5. 2006
Opravdu se dá jít nočním lesem bez baterky? Vyzkoušejte si
to sami! Prošly jsme cestou plnou černé tmy, lesního ticha i tajemného šepotu. Z Potštejna přes Vrbici do Kostelce nás provázelo
jen světlo měsíce. Domů jsme dorazily po jedenácté v noci.
Nové Město vánoční
16. 12. 2006
K vánoční náladě nám
chyběl sníh, ale vynahradila
nám to zajímavá výstava na
zdejším zámku. Tam jsme
nakoupily vánoční dárečky
pro své nejbližší. V oboře
kousek za městem jsme se
potkaly s divokými prasaty
a vysokou zvěří, pak celé
zmrzlé spěchaly do voňavého tepla cukrárny.
Co čeká světlušky letos?

My jsme šestka hnědá, ta se jen tak nedá.
Máme barvu matky Země, na ní stůjme nohou pevně!

Výprava do Prahy za Lovci mamutů, Den Země pod Kunětickou
horou, výpravy za poznáváním přírody Orlických hor a další akce.

Nás, světlušky, najdete každý pátek v 16 hod. na skautské základně v lomu. Naše schůzky jsou plné her a soutěžení. Teprve
se rozkoukáváme a poznáváme svět kolem sebe, učíme se šikov-

Děvčata, pokud byste chtěla být jednou z nás, kontakt najdete ve vývěsce (Palackého náměstí - vedle prodejny hraček), na
stránkách střediska nebo se přijďte do lomu podívat.
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VELIKONOCE V ČASTOLOVICÍCH
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích

pořádá ve dnech 30. 3. až 1. 4. 2007
jarní velikonoční výstavu, která má název

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
Výstava se uskuteční ve výstavním areálu v Častolovicích
v době od 9,00 hod. do 17,00 hod.
Bližší informace na tel. 721 311 719, www.zahradkari.com

KLUB RODÁKŮ PRAHA
V letošním roce 2007 slavíme 75 let od založení Klubu
rodáků a přátel města Kostelce nad Orlicí žijících v Praze.
Popud k založení Klubu rodáků a přátel města Kostelce nad
Orlicí v Praze dala rozhodně hospodářská krize okolo 30. let první
republiky, kdy byla ve městě Kostelci značná nezaměstnanost.
Nezaměstnaní Kostelečáci a nejen rodáci z tohoto města se proto
hromadně přesídlovali do Prahy, kde snáze dostali zaměstnání.
Nemáme dochovaných zpráv, jak Klub rodáků a přátel vznikl, ale
za pomoci městského úřadu, starších rodáků a členů skautingu
jsme zjistili, že klub založil prof. František Bíl (* 1889) v roce
1932 a měl v prvopočátku asi 350 členů.
Ustavující schůze se konala původně ve Veletržní restauraci
Veletržního paláce v Praze 7. Později se schůzování přestěhovalo
do hotelu „Belvedere“ na dnešní tř. Milady Horákové v Praze 7,
kde byl velký sál s tanečním parketem a velkým balkonem v 1.
patře, protože účast 350 rodáků si to zasloužila. Kostelečáci měli
vlastní kapelu a po programu se tancovalo. Chodil jsem vždy s rodiči a jako kluk jsem se dobře bavil. Otec hrál v kapele. Bohatý
program schůzky byl obohacen povídáním, co nového v Kostelci
a čím bychom Kostelci mohli vypomoci. Předseda prof. Bíl napsal několik povídání o Kostelci jednak s historickým námětem
a nebo námětem o současnosti. Předsedoval Klubu rodáků a přátel až do roku 1967-68.
Druhý předseda Klubu byl prof. František Němec
* 3. 6. 1907, + 17. 12. 1984.
Vedl Klub rodáků a přátel 1967 – 68
– 12. 1984. Narodil se v Čejově okres
Humpolec. Když jeho otec padl v první
světové válce, r. 1917 se vrací se svou
matkou roz. Bísovou do Kostelce nad
Orlicí, odkud matka pochází. V roce 1924
dokončil reálku v Kostelci a odchází na
studie profesůry do Prahy, kam nebyl
přijat, proto absolvoval s prospěchem
Vysoké učení technické fakultu speciálních nauk a Univerzitu Karlovu – fakultu
přírodovědeckou. V roce 1931 nastoupil
jako zatímní profesor v Kroměříži na tamější gymnázium. V roce 1932 se oženil
s Doubravkou Benešovou a je přeložen
na reálku do Hodonína, kde působil do
roku 1936 a od tohoto roku až do roku
1942 vyučoval matematiku a deskriptivní geometrii na reálním
gymnáziu v Brně. V roce 1942 byl vyšetřován na gestapu pro jeho
členství v ilegální skupině „Hnutí za svobodu“. Potom jeho členové této skupiny zařídili jeho přeložení do Prahy na reálku v Praze
7, kde přečkal protektorát. Po revoluci , jako profesor a tajemník
reálného gymnázia v Praze 7, kde působil až do svého zatčení.
Učil celkem 20 roků, byl 4 roky tajemníkem ředitele, přednášel 6
roků na večerní škole práce, byl zkušebním komisařem pro učitele
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měšťanské školy a po celá léta pracoval s mládeží. V roce 1951 byl
zatčen a vězněn do r. 1960. Propuštěn na amnestii v roce 1960. Jeho
žena měla zakázanou Prahu a pracovala ve Špindlerově Mlýně jako
pradlena. On se stěhuje za ní, a pracuje v kinu jako promítač do
roku 1967, kdy odchází do důchodu a vrací se do Prahy.
Od roku 1918 byl členem Svazu skautů a skautek RČS
– později JUNÁKA, prošel všemi stupni výchovy a zastával řadu
funkcí. Byl po 3 roky náčelníkem ÚKSM a po roce 1945 zemským organizačním zpravodaje v Čechách a ředitelem zemské
kanceláře JUNÁKA. Byl nositelem nejvyššího vyznamenání
JUNÁKA – řád Stříbrného Vlka a dalších vyznamenání jako řád
sv. Václava, Skautská láska, Tří prutů bratrství, Junácká medaile
díků, Jubilejní medaile za službu vlasti atd. Po propuštění z vězení v roce 1968 po obnovení JUNÁKA byl zvolen do ústřední rady
českého JUNÁKA a pověřen funkcí místostarosty. V roce 1968
byl též povolán do ústředního výboru Svazu protifašistických bojovníků a na sjezdu SPB byl zvolen do ústředního výboru a stal se
členem předsednictva i členem Federálního výboru SPB.
Zastával též funkci předsedy českého národního povstání až
do roku 1971, kdy na funkci rezignoval. Za odbojovou činnost
dostal řadu diplomů, medailí a vyznamenání. Prožil krásné mládí
ve skautském oddíle v duchu zákona lesní moudrosti ve službě
své vlasti.
Za jeho předsednictví Klubu rodáků a přátel se spolek scházel
po letech 1970 v Letenské restauraci v letenských sadech v Praze
7 a scházelo se nás 120 až 150 členů. Program byl pečlivě připravován a jednou nás také navštívila delegace tehdejšího Národního
výboru z Kostelce v čele s předsedou Stanislavem Forchem.
Nikdy nezapomenu na jedna poslední slova Františka Němce
ke mně: „Rudo, nenech nikdy padnout Klub rodáků a přátel
města Kostelce nad Orlicí v Praze“. – „Nikdy nenechám“!
V průběhu let se také stalo, že projevili zájem také Rychnováci
a Častolováci a společné schůzky s námi. Nikdy s postupem let
k tomu však nedošlo.
Po smrti Františka Němce byl zvolen předsedou
Pavel Švec * 29. 6. 1904, + 2. 9. 1988.
Vedl Klub od 1. 1. 1985 – 9. 1988. Byl zaměstnancem školské
správy a za jeho předsednictví jsme se scházeli v r. 1986 v Letenské restauraci tř. Obr. míru, Praha 7, v r. 1987 v restauraci Slezská
ulice, Praha 2, v r. 1988 v restauraci „U Sojků“, tř. Obránců míru,
Praha 7, V této době se účast Kostelečáků začala rapidně zmenšovat vzhledem k přibývajícímu stáří. V tuto dobu se nás scházelo
již jen 30 – 40.
Po Pavlu Švecovi byl zvolen předsedou
Rudolf Bolehovský * 22. 12. 1921.
Vede Klub rodáků a přátel od 11. 1988 dosud. Narodil se
v Praze. Vystupoval reálku J. Nerudy na Malé Straně a průmyslovou školu obor tepelné zdroje v Praze – Karlíně. Vzhledem k
tomu, že jeho otec byl zaměstnancem ČSD, všechny prázdniny
a svátky trávil u babičky a strýce Františka Bolehovského v Kostelci. Po otci zdědil krásný vztah k městu Kostelci nad Orlicí. Za
války byl jako 21. ročník narození totálně nasazen do Německa
do Frankfurtu nad Mohanem. Úzce spolupracuje nyní s Klubem
rodáků a přátel Kostelce nad Orlicí.
Protože jeho obor byl tepelné zdroje, projektoval tyto po
celé republice a jako projektant n. p. ČKD Dukla projektoval
i mazutovou kotelnu n. p. Osinek v Kostelci a vedle v ZVÚ
Hradec Králové, zdroj „Piana Petrof“ v Hradci a Závodech Ant.
Zápotockého ve Vamberku. Již jako důchodce projekt územního
plánu tepla v Rychnově nad Kněžnou. Územní plán v Kostelci
nebyl zadán fy. pro kterou pracoval.
Za jeho předsedání se Klub scházel v roce 1988 v restauraci
u Sojků, tř. Obr. Míru, Praha 7, v roce 1990 v restauraci Plzeňský
dvůr, tř. Obr. Míru, Praha 67, v roce 1991 – 94 v restauraci
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U Pomníku, Palackého nám., Praha 2, v roce 1995 – 2001 v restauraci U tří bojovníků, Vyšehradská , Praha 2, od roku 2001
– dosud kavárna „Fantazie“, Ladova 1, Praha 2.
Účast se stále zmenšuje a dnes se nás schází hrstka do je 6 -10
posledně žijících.

Klub rodáků a přátel města Kostelce nad Orlicí vlastnil krásný almanach, kde byl zaznamenán veškerý program, účast atd.
vše krasopisně vedeno. Půjčovali si ho členové a také si ho asi
v roce 1986 půjčila dcera ředitele Hadravy – zemřela a pozůstalí
tento almanach nikomu již nepředali a tím pro nás zanikl.
Proto jsme vyhotovili toto sepsání, při kterém nám pomáhali
dnešní rodáci Kostelce a to:
Dcera Frant. Němce, pí Božena Veselá, Vilová 1, Praha 10
pí Šárka Slezáková, Městský úřad, Kostelec n. Orl.
p. Vladimír Sosna
p. Jaroslav Bíl, 1922 Liberec
pí. Drahomíra Paulusová, Pelclova 509, Kostelec n. Orl.
p. ing. arch. Zdeněk Beneš, Pelclova, Kostelec n. Orl.
informace pohřební ústav Charón, starý zámek,
Kostelec nad Orlicí
Všem za pomoc děkujeme, Rudolf Bolehovský
Ladova 2045/1- Praha 2, Gallova 1042- Kostelec nad Orlicí

ještě doplněna zážitky z překrásně kvetoucí přírody, zvláště strání kolem Vltavy.
Za měsíc jsme navštívili Perlu Moravy – město Telč, o kterém se psalo a píše jen v superlativech. I když se náměstí upravovalo, na celkový dojem to nemělo vliv. A hrad Roštejn? Pravý
opak na skále v lesích a stejně půvabný.
A bylo léto, léto velmi teplé. My starší jsme jej těžko snášeli.
Byla to doba hlídání vnoučat, dovolených a odpočinku.
Srpen pro nás připravil opak. Chladno, déšť. Za tohoto počasí
jsme se vydali na třetí výlet. Dobříkov, Vysoké Mýto, Litomyšl,
Nové Hrady, Růžový palouček. Nebyli jsme daleko, celkem jsme
ujeli 150 km. Viděli jsme však místa, která nikdy neomrzí. Že
máme krásu na dosah ruky ? Srpnová setkání na Penaltě v Kostelecké Lhotě se stávají vítanou změnou o prázdninách, kdy
z města utíkáme do přírody. Dobré jídlo málo kdo z nás odmítne,
obzvláště je-li z domácí udírny.
Tradice se mají ctít – budeme se dobře mít.
Tradicí se stala zářijová „Slíváková odpoledne“. Od rána
se členky našeho výboru činily, aby švestkové buchty byly co
nejlepší a odpolední posezení našich členů dopadlo k úplné spokojenosti. A letošní úroda hub? Mohli jste jich uvidět 170 druhů
na výstavce v naší klubové místnosti.
Listopadový „Tajný výlet“ udělal tečku za celoročním cestováním. Tombola, občerstvení, hudba a tanec – každoroční program posledního výletu. A kde bylo to utajené místo? V Olešnici
u Rychnova nad Kněžnou.
Dvakrát za rok se setkáváme na Rabštejně u příležitosti
Dne matek a Vánoc. Obě tyto akce mimo občerstvení doplňuje
kulturní program s recitací našich nejmenších až po hudební
a taneční vystoupení starších žáků.
A poslední naše setkání? Bylo před koncem roku – 28. prosince.
Slavnostní výzdoba, něco dobrého, zpěv a dobrá nálada – to patří
k rozloučení se starým rokem.
Končíme svoji bilanci. Je to málo, nebo hodně ?
Důležitost není jen v počtu akcí, ale i v podané ruce, úsměvu,
pochopení – přátelství.
A proto přijměte upřímné pozvání k návštěvě našeho Klubu
důchodců v Kostelci nad Orlicí u kostela sv. Jiří.
Výbor KD Kostelec nad Orlicí

KLUB DŮCHODCŮ KOSTELEC NAD ORLICÍ
Na konci letopočtu píšeme číslo 6.
Rychle se točí ten náš svět.
Jen co dvanáct měsíců nás mine
Budeme psát číslo jiné.
Tímto veršem z kroniky našeho Klubu důchodců začínal první
zápis pro rok 2006. Dvanáct měsíců uplynulo, píšeme rok 2007.
Bilance se uzavírají v prosinci, v lednu již plánujeme, co bude
nového. Na nás čeká 45. výročí založení Klubu důchodců v Kostelci nad Orlicí. Vraťme se však k minulému roku. Jaká byla naše
minulá sezona?
Scházíme se pravidelně každé úterý v době od 13,00 – 15,30
hodin. Při dobré kávě, čaji ale i zákusku, má-li někdo z našich
členů oslavu, nám tento čas rychle utíká. I když jsou ženy ve
většině, občas máme i pánskou společnost.
Minulý měsíc leden uplynul a v únoru nás navštívil p. ing. Bartoš, místostarosta Kostelce nad Orlicí. Seznámil nás s programem
rozvoje našeho města a odpovídal na dotazy.
Další akcí tohoto měsíce bylo promítání filmu z cest manželů
Duškových po Anglii a Skotsku.
V březnu jsme si k výročí MDŽ udělali malou oslavu s občerstvením a hudbou. V tomto měsíci nás také navštívila p. redaktorka
Zálešáková z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Rozhovor s naší
předsedkyní p. Minaříkovou byl vysílán v pořadu pro seniory.
V květnu byl první z našich výletů. Roztoky u Prahy, Levý
Hradec, Lidice a Nelahozeves. Památná místa naší historie byla

TERCIA VOLTA
HLEDÁME

- SOPRÁN (jasný) - ALT (sametový)
- TENOR (svěží)
- BAS (hluboký)
do komorního smíšeného sboru REGINA

CHCEME:
• MAJITELE / MAJITELKU ZDRAVÉHO HLASU
• SCHOPNOST ZÁKLADNÍ ORIENTACE
V NOTOVÉM ZÁPISU
• NĚKOHO, KDO SE NEZALEKNE PŘEKÁŽEK
PŘI NÁCVIKU
• NĚKOHO, KDO SE CHCE ZDOKONALOVAT
VE ZPĚVU VÍCEHLASU
• OD 16 DO 50 LET (VÝJIMKY EXISTUJÍ)
NABÍZÍME:
•
•
•
•

ZAJÍMAVÉ VOKÁLNÍ ZÁŽITKY A SOUZVUKY
MOŽNOST KONCERTOVAT
NAJÍT NOVÉ ZNÁMÉ NEBO PŘÁTELE
MOŽNOST PODÍLET SE NA VÝVOJI SBORU

zkoušíme každé úterý od 18.15 do 19.30 v Kostelci n. Orl.
napište sms na č. 776 639 574
nebo se ozvěte na e-mail: tercia.volta@seznam.cz
NENÍ SE ČEHO BÁT, JEN TO VYZKOUŠET!
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TIPY NA VÝLET
POJĎTE - JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
VYSOKÝ ÚJEZD
10. března 2007
Sraz účastníků: v 7:00 hodin na zastávce ČD
Kostelec nad Orlicí v 7:16 odjezd vlakem do
Bolehoště
Trasa pěšího výletu: Bolehošť, Ledce, Klášter nad Dědinou, Vysoký
Újezd, Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem. Návrat vlakem. Délka
trasy cca 16 km.
Vedoucí akce: Jana Culková

A
5.

K
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C

20
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07

Jednatelství v Kostelci nad Orlicí,
Komenského 583 (budova Finančního úřadu),
otevřeno v pondělí a ve středu od 13,00 do 17,00
a v pátek od 13,00 do 16,30.
AKCE: od 5.2.2007 obdržíte k životnímu pojištění
hodnotný dárek
(nabídka platí 10 týdnů pro výše uvedené jednatelství).

Schůzku si můžete sjednat i mimo uvedené dny
na tel.: 605 789 771.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SMÍRČÍ KŘÍŽE NA CÍSAŘSKÉ CESTĚ
24. března 2007
novinka „nenáročná akce pro všechny“
Sraz účastníků: v 7:30 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí
v 7:45 odjezd vlakem do Vamberka
Trasa pěšího výletu: Vamberk, Vyhlídka, Smírčí kříže, Rybná nad
Zdobnicí, Záchlumí, Bohousová. Návrat vlakem ve 13:47 hodin. Délka
trasy cca 10 km.
Vedoucí akce: František Krch
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY U SV. PROKOPA
1. dubna 2007
Zahájení ve 14:00 hodin u studánky sv. Prokopa
(pod Vyhlídkou ve Vamberku).
Pořádá Sdružení turistů města Vamberk jako již 6. ročník
zahájení turistické sezony.

Z HISTORIE
DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO „ORLA“
A JEHO XI. OKRSKU SE SÍDLEM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Pokračování z předešlého čísla
Oprava z předešlého čísla Zpravodaje:
Obr. č.1: Eduard Jan Nep. Brynych, Biskup královéhradecký
zemřel 20. listopadu 1902
K záchraně situace v Čechách přispěl tehdy Hradec Králové
tím, že se postavil na stranu za osamostatnění východních Čech. Po
několika letech od sjezdu v Litomyšli došlo zde k založení dělnické organizace „Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva“
pro království České. Toto nové hnutí ve straně mělo své sídlo
a působnost v Hradci Králové. Organizace se setkávala nejen s nenávistí, ale byla jablkem častých svárů. Kromě výbojů proti ní byla
nucena čelit mnoha utrpením. Ale s podivem dělnictvo pochopilo
potřebu takovéto organizace, hojně do ní vstupovalo a nadšeně
v ní pracovalo. Z počátku byl vydáván časopis „Práce“, sice jen
v omezených nákladech, ve čtrnáctidenních intervalech. Později
se edice ustálila na týdeník v edičním nákladu 12.000 výtisků.
Když se organizace nového hnutí ve straně rozrůstaly, byla
snaha zapojit do nich mládež. V časopise Práce jim byla věnována
zvláštní rubrika a v r. 1906 byl utvořen z mládeže Odbor tělovýchovný. To byla odpověď na nepřátelství jak z vlastních řad, ale
i Sokolu, který byl tehdy velmi prokatolický. Začala tak éra, která
se stala organizačním činitelem a pracovníkem v novém hnutí.

Mapka jednotlivých jednot a okrsků v r. 1932.
Pokračování v příštím čísle.
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ZE SPORTU
ŽÁKYNĚ SK KLACKAŘI
VYHRÁLY DALŠÍ TURNAJ
Ve dnech 10. – 11. února se družstvo žákyň
SK Klackaři zúčastnilo 11. ročníku halového softballového turnaje „O pohár starosty města Dvora
Králové nad Labem“. Po dvoudenním vítězném
klání naše hráčky tento turnaj bez jediné prohry
vyhrály.
Před započetím turnaje jsme řešili marodku v týmu.
Chřipková epidemie trenérům nedávala klidu do samotného
odjezdu. Z tohoto důvodu jsme v rámci velmi dobrých vztahů
s oddílem Krč Altron Praha požádali o hráčskou výpomoc. Ze
čtyř slíbených hráček přijely tři, ale bez problémů se hned
od prvního zápasu začlenily do našeho týmu. První výhra nad
týmem ZŠ J.Wericha Praha v poměru 37:5 naznačila, že zimní
důkladná příprava nese své ovoce. Dalších pět vyhraných sobotních zápasů, nad ZŠ Dvůr Králové nad Labem 34:20, 2x Arrows
Ostrava 35:19 a 20:10, SC Merklín 37:5 a ZŠ J.Wericha Praha
45:11, bylo toho jenom důkazem. Nedělní ráno se rovněž neslo
ve vítězném duchu. První zápas dívky vyhrály nad SC Merklín
28:6 a potom již čekaly na poslední polední zápas s týmem domácích. Dvůr Králové nad Labem měl zatím jen jednu prohru,
a to právě s našimi děvčaty.
Jednalo se o finále s velkým „F“. Neočekávali jsme jednoduché utkání a rozhodně se nedalo brát za předem vyhrané.
Tým domácích byl velmi silně motivován a po celou dobu

zápasu hlasitě podporován svými fanoušky. Vzhledem k tomu,
že se zápas hrál pouze na čtyři směny, nemohli jsme si dovolit
žádné zaváhání. První a druhou směnu jsme však jen dotahovali
náskok soupeře na 11:13. Ve třetí směně jsme prolomili smůlu
na pálce a zápas otočili ve svůj prospěch. Konečné vítězství nad
domácím týmem 28:20 bylo tedy zaslouženým vyvrcholením
celého turnaje.

Velkou poctou bylo nejen získání celkového prvního místa,
ale i získání ocenění pro nejlepší pálkařku turnaje Michaelu
Krajčovičovou, nejlepší polařku turnaje Julii Havlíkovou a nejmladší hráčku turnaje Klárku Vavruškovou.
Trenéři P. Kameník a B. Dostál
touto cestou děkují všem zúčastněným.

R EN OVAC E KO U P ELN OV ÝC H VA N
S M A LT E M
Renovace provádím na místě bez bourání
a poškození obkladu.
Na ceně se vždy dohodneme.
Dále provádím různé opravy v domácnostech,
údržbářské práce a jiné práce dle dohody.

Pro důchodce 10% sleva.
Tel. 777 895 352, 608 907 238.

KADEŘNICTVÍ - KOSMETIKA
ZVEME VÁS K PŘÍJEMNÉ RELAXACI
ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY
KADEŘNICTVÍ
Veronika

Janáčková

Tel. 776 306 253

KOSMETIKA
Dana

Pohlová

605 922 617

Frošova ul. Panelové domy za mostem na Skále

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Firma RACIO s. r. o. Kostelec nad Orlicí
se sídlem v Častolovicích

Zahajuje od 1. 3. 2007
dodávku a montáž ochranných mříží z materiálu

Objednávky na adrese firmy:

Masarykova 318, 517 50 Častolovice,
nebo telefonem 494 323 542
e-mail: racio.kostelec@tiscali.cz

do oken, dveří, výkladů, balkonů
– zábradlí, plotů apod.
* Z a m ě ř í m e a z p ra c u j e m e n a b í d k u .

stavební práce
zateplovací fasády
výroba betonového zboží
odborný prodej stavebního materiálu
BAUMIT + MUREXIN
zemní práce rypadlem KRAMER
zapůjčování stavební mechanizace

