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CO NOVÉHO V ČINNOSTI DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ORLICE?

Dobrovolný svazek obcí Orlice neustále pokračuje ve svých aktivitách
zaměřených především na podporu
rozvoje cyklodopravy a cestovního
ruchu v území. Dále pro zkvalitnění
pořádání kulturních a sportovních
akcí v členských obcích pořídil zastřešené pódium za více než 600
tisíc Kč. Tento projekt je ﬁnancován
dotačními prostředky z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje a z členských příspěvků obcí. Postavené pódium bylo možné poprvé zhlédnout na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí při konání tradičního
Kosteleckého posvícení.
Ing. Pavlína Kotoučová, oddělení regionálního rozvoje

UDĚLENÍ ČESTNÉHO NÁZVU ŠKOLE
Zá
Základní
škole Kostelec nad Orlicí byl MŠMT udělen čestný název Základní škola Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí.
O udělení názvu usilovala škola společně s městem. V názvu je použito jméno významné osobnosti, Gutha-Jarkovského,
který svými životními činy významně přispěl k zachování a rozvoji vzdělanosti národa. S touto významnou osobností
jsou spjata pravidla státních obřadů i je doprovázející vrcholné etikety, jisté stránky slušnosti, stěsnané do určitých pravidel. Gymnazijní profesor, spisovatel a turistický
organizátor Guth-Jarkovský prohlašoval Kostelec
nad Orlicí za své město a sám sebe považoval za
jeho občana. Se školou bude jeho jméno spojováno při výuce etiky, společenské výchovy a dalších
společensko-vědních disciplín, které jako lektor vyučoval
č
na Karlově univerzitě a dále pak při rozsáhlých
volnočasových aktivitách školy zasahujících do kulturního,
společenského a sportovního dění ve městě a jeho okolí.
Slavnostní odhalení loga na budově školy, pracovišti Palackého proběhlo 2. 9. za přítomnosti vedení školy, zástupců zřizovatele a žáků zdejší školy spolu se zahájením nového školní roku 2008/2009.
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Foto: I. Matyášová

INFORMACE Z RADNICE
VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 1. 9. 2008 č. 21/61/2008
RM schvaluje
 vuzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Skatepark jako jedna z forem využití volného času mladých
žadatelů o mezinárodní ochranu - II. etapa“
v Kostelci nad Orlicí s firmou Karel Macháček
ROCKPLAST
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. NP č.p. 530 Příkopy
v Kostelci nad Orlicí o celkové podlahové
ploše 32,95 m2 s firmou HASCOM OK s. r. o.
na dobu určitou od 2. 9. 2008 do 1. 9. 2009.
 uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č.
251 ze dne 27. 1. 2003 s Farmou Tichý a spol.
a. s., kterým se zvyšuje nájemné z pronajatých pozemků
 zveřejnění záměru obce na pronájem pozemků parc. č. 1956/50, 1956/55, 2402/7,
2402/8, 2669/14, 2669/15, 2674/10, 2705/25,
2705/39, 2705/40, 3064 a 3086/5 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
 smlouvu o nájmu vývěsní skříňky č. 14 se
Svazem postižených civilizačními chorobami ČR – občanským sdružením, základní organizací Kostelec nad Orlicí
 smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Zdelov.
 vyřazení a odprodej 6 kusů krátkých střelných
zbraní městské policie
 obnovu strojového parku z prostředků společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí,
spol. s r. o. s využitím dotace z EU
 vyplacení odměny za druhé čtvrtletí roku
2008 jednateli společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí spol. s r. o. Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy o výkonu funkce jednatele
ve výši 15%
 ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí,
IČO 26011247 rozšíření předmětu podnikání
o následující činnost: „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“
RM souhlasí
 se zveřejněním záměru na pronájem části
pozemku par. č. 2020/10 v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí
 se zveřejněním záměru na prodej části pozemku par. č. 1065 v kat. ú. Kostelecká Lhota.
 s prodloužením podnájemního vztahu
k bytu E4 v č.p. 1452 v ul. K Tabulkám do 30.
8. 2009
 se zveřejněním záměru na směnu pozemků par. č. 2643/2 o výměře 787 m2 za par. č.
1696/1 o výměře 645 m2 vše v kat. ú. Kostelec n/Orl
 s podáním žádosti Ministerstvu financí ČR
o schválení nájemní smlouvy na pronájem
víceúčelového sportoviště s Orlickým tenisovým klubem Žamberk
 s vyvěšením záměru obce na pronájem nebytových prostor (objektu bývalé uhelny)
o celkové podlahové ploše 191,59 m2 v Solnické ul. v Kostelci nad Orlicí
 s odložením prodeje bytu č. 5 v č.p. 1061 v ul.
Rudé armády. Záležitost je v šetření a konečné rozhodnutí se pozdržuje
 se snížením nájemného o 25%, byt Rudé
armády 1045, Kostelec nad Orlicí z důvodu
zatékání do bytu, a to od 1. 10. 2008 do doby
provedení řádné opravy střechy
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 s vyhlášením prací na rozpočtu města na rok
2009
 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Automotoklubu Kostelec nad Orlicí na 20. setkání klubu
motodědků a Městskému úřadu – Odboru
školství, kultury a tělovýchovy v Kostelci nad
Orlicí na akci pod názvem Kostelecké posvícení
 s rozmístěním betonových trub – plocha pro
výlep volebních plakátů - dne 01. 10. 2008
na Palackého náměstí v počtu kusů 3
 s výpovědí smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 30. 6. 2004 uzavřené mezi
městem Kostelec nad Orlicí a firmou ŠUMBOR-Kostelec nad Orlicí s. r. o.
RM doporučuje
 zastupitelstvu města schválit prodej bytu č.
3 v č.p. 1044 v ul. Rudé armády o podlahové
ploše 104,47 m2 panu Janu Kubíčkovi, Kostelec nad Orlicí
 zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 6. 2006,
bod 1. d) ve znění: „Zastupitelstvo města
schvaluje prodej bytů v bytovém domě č.p.
1069 a č.p. 1070 v ulici Tyršova včetně stavebních pozemků parc. č. 760/2 o výměře
208 m2 a parc. č. 761 o výměře 210 m2, to
vše ve městě a katastrálním území Kostelec
nad Orlicí za cenu 1.500,-- Kč/m2 podlahové
plochy bytu. Záměr města prodat uvedené
nemovitosti byl na úřední desce zveřejněn
od 25. 5. do 9. 6. 2006
 zastupitelstvu města schválit způsob prodeje domu č.p. 1069 a č.p. 1070 v ulici Tyršova
jako celku s nájemníky včetně stavebních
pozemků, tj. zpracování notářského zápisu
na zrušení prohlášení vlastníka s vymezením
bytových jednotek, schválení zveřejnění záměru obce na prodej domu č.p. 1069 a č.p.
1070 v ulici Tyršova jako celku s nájemníky
včetně stavebních pozemků v RM a schválení prodeje konkrétní osobě a uzavření kupní
smlouvy v ZM
 zastupitelstvu města pověřit ORI vést kroky
směřující k prodeji bytového domu č.p. 1069
a č.p. 1070 v ulici Tyršova jako celku s nájemníky včetně stavebních pozemků
 zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2338/14 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
v lokalitě Na Tabulkách firmě Kostelecké Tabulky, s. r. o.
 zastupitelstvu města schválit zadání změny
č. 2 územního plánu města Kostelec n. Orl.
dle § 47 odst. 5) v souladu s § 55 odst. 2) zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
 zastupitelstvu města prodej pozemku par. č.
233/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 47 m2 v kat. ú. Kostelec n/Orl. paní Halině
Sehnoutkové, Vamberk. Pozemek bude využíván jako h) dvůr u č.p. 539. Záměr města
byl na veřejné desce zveřejněn od 28. 5. do
12. 6. 2008
 zastupitelstvu města prodej pozemku par. č.
1049/38 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2 v kat. ú. Kostelecká Lhota
1/2 paní Miroslavě Zelenkové, bytem Kostelecká Lhota a 1/2 panu Josefu Kundrátovi,
bytem rovněž Kostelecká Lhota. Pozemek
bude u RD č.p. 81 využíván jako zahrada.
Záměr města byl na veřejné desce zveřejněn
od 28. 5. do 12. 6. 2008

 zastupitelstvu města prodej pozemku par. č.
136 (zahrada) o výměře 298 m2 v kat. ú. Kostelecká
 Lhota panu Jaroslavu Pavlíčkovi, bytem Kostelecká Lhota. Záměr města prodat uvedenou nemovitost byl zveřejněn na veřejné
desce od 28. 5. do 12. 6. 2008. Pozemek
bude u RD č.p. 27 využíván jako zahrada
 zastupitelstvu města prodej pozemku par. č.
2561/21 (travní porost) o výměře 249 m2 v kat.
ú. Kostelec n/Orl. paní Mgr. Zdeňce Tomšové,
Kostelec n/Orl. Záměr města na veřejné desce
byl zveřejněn od 28. 5. do 12. 6. 2008. Pozemek bude u RD využíván na zahrádku
 zastupitelstvu města odkoupení pozemků
par. č.2585/2 (travní porost) o výměře 1111
m2 a par. č. 2585/8 (travní porost) o výměře
46 m2 od p. Jindřicha Hostinského, Kostelec
n/Orl. za účelem zřízení místní komunikace
v budoucím sídlišti RD Na Pekajně. Pozemky
byly odděleny GP č. 1900-57/2008 ze dne 28.
7. 2008
 zastupitelstvu města odkoupení nemovitostí
tj. RD č.p. 381 ve Frošově ul. a pozemků par.
č. 1847/3 (zastavěná plocha) o výměře 101
m2, par. č. 1848/2 (zahrada) o výměře 41 m2
a par. č. 1847/4 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 31 m2 (dle GP č. 1898-55/2008) vše
v kat. ú. Kostelec n/Orl. od vlastníků p. Karla
Pražáka a Libuše Mergancové, oba bytem
Kostelec n/Orl.
 získané nemovitosti budou sloužit pro vybudování nového chodníku ve Frošově ul.
v min. šíři 250 cm s možností umístění ocelových svodidel zajišťující bezpečnost chodců
 zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1686/2 (zahrada) o výměře 44 m2
v ulici Chaloupkova ve městě a k. ú. Kostelec
nad Orlicí panu Jindřichu Hostinskému, Kostelec nad Orlicí. Pozemek bude sloužit jako
zahrada u rodinného domu. Záměr města
prodat uvedenou nemovitost byl zveřejněn
na úřední desce v termínu od 4. 6. do 19. 6.
2008
 zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 1686/3 (zahrada) o výměře 27 m2
v ulici Chaloupkova ve městě a k. ú. Kostelec
nad Orlicí panu Pavlu Kaplanovi, Kostelec
nad Orlicí
 pozemek bude sloužit jako zahrada u rodinného domu. Záměr města prodat uvedenou
nemovitost byl zveřejněn na úřední desce
v termínu od 4. 6. do 19. 6. 2008
 zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 2
v č.p. 1091 v ul. Seifertova v Kostelci nad
Orlicí o podlahové ploše 56,50 m 2 nejvyšší
nabídce obálkovou metodou bez uvedení
minimální ceny s tím, že si město vyhrazuje právo neprodat byt v případě obdržení
nízkých nabídek
 zastupitelstvu města pověřit ORI vést kroky
směřující k prodeji bytu č. 2 v č.p. 1091 v ul.
Seifertova obálkovou metodou
 zastupitelstvu města pověřit odbor rozvoje
a investic ve spolupráci se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. vypracovat přehled o aktuálním stavu městského
bytového fondu, tj. stáří, stav, nutné investice a předpokládané výše nájemného
 zastupitelstvu města prodej pozemků parc. č.
683/1 (zahrada) o výměře 2128 m2 a parc. č.
683/2 (ostatní plocha – manipulační plocha)
o výměře 296 m2 v ulici Jungmannova ve městě a k. ú. Kostelci nad Orlicí formou dražby

RM bere na vědomí
 informaci o žádosti o změnu využití krajské
dotace na akci „Skatepark jako jedna z forem
využití volného času mladých žadatelů o mezinárodní ochranu - II. etapa“
 plnění rozpočtu města ke dni 30. 6. 2008
 zprávu o činnosti pečovatelské služby za rok
2007
 zprávu o činnosti městské policie za 1. pololetí r. 2008.
 poděkování MSK TRIAL CLUB za spolupráci
při přípravě a realizaci akce M. V. Rallye
 Kostelec nad Orlicí 2008 a předběžně souhlasí
s realizací druhého ročníku této akce v r. 2009

 že Domy s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí, ul. Frošova č.p. 763 a č.p. 1414
jsou domy zvláštního určení, ve kterých se
dále nacházejí čtyři byty zvláštního určení.
U těchto bytů dle § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů nelze zvyšování nájemného uplatnit

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

v pondělí 13. 10. 2008
od 18:00 hodin.

Vý zv a k v ý mě n ě ob č an sk ý c h p růkazů
Upozorňujeme občany, že 31.prosince 2008 končí doba platnosti všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.prosince 2003. Občané,
kteří mají do tohoto data vydané OP, jsou povinni si je vyměnit do 31.prosince 2008. Žádost o jejich výměnu je nutné podat nejpozději do 30. listopadu 2008.
Spolu se žádostí je nutné předložit OP, 1x foto ze současné doby, případně další doklady, které jsou třeba pro zapsání nepovinných údajů do OP /titul, dítě mladší
18-ti let/.
Tato povinnost se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud v jejich OP není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
Petra Čermáková, tel.: 494 337 280, Správní a organizační odbor – občanské průkazy

N ový z pů s o b k om u n i k ac e s e z as tupite li
Vážení občané, usnesením zastupitelstva města ze dne 23. června 2008 bylo rozhodnuto o zrušení diskusního fóra na stránkách města (www.kostelecno.cz).
Vyjádřit se k dění v našem městě a poskytnout tak voleným funkcionářům zpětnou vazbu můžete však i nyní. Své dotazy, náměty a názory k chodu a dění
ve městě zasílejte v podobě emailové zprávy konkrétní osobě dle její kompetence viz tabulka níže, další informace naleznete na stránce: www.kostelecno.
cz/mesto/dotazy .
Jméno příjmení

Email

Člen výboru, komise, kompetence

Ing. Jiří Bartoš

jbartos@muko.cz

Člen Komise pro prevenci kriminality.

Ing. Ivana Červinková

icervinkova@muko.cz

Předsedkyně Komise pro rozvoj města a regionu, cestovní ruch.
Kompetence (RM): Zahraniční spolupráce, partnerství, kontrolní činnost, RTIC, o.p.s., rozvoj
města a regionu, cestovního ruchu, investiční činnost, krizové řízení, Sbor dobrovolných
hasičů.

PaedDr. František Dosedla

fdosedla@muko.cz

Předseda Komise pro tělovýchovu a sport.
Kompetence (RM): Sport a tělovýchova, sportovní zařízení, rozvojové záležitosti v oblasti
sportu.

Luboš Faltys

lfaltys@muko.cz

Jednatel Komise pro tělovýchovu a sport.

Jiřina Furdová

jfurdova@muko.cz

Členka Komise sociální, zdravotní a komunitního plánování.

Ing. Jan Havránek

jhavranek@muko.cz

Předseda Komise pro životní prostředí a zemědělství, člen Povodňové komise města.

Rudolf Kameník

rkamenik@muko.cz

Člen Komise pro výstavbu, člen Komise pro hospodaření s byty.

Ing. Jaroslav Kovaříček CSc.

jkovaricek@muko.cz

Člen Finančního výboru. Předseda Komise pro hospodaření s byty, místopředseda Povodňové
komise města.

Ing. Luboš Lerch

llerch@muko.cz

Předseda Komise pro prevenci kriminality.

Ing. Mgr. Hynek Martinek Ph.D.

hmartinek@muko.cz

Předseda Komise pro výstavbu.
Kompetence (RM): Dopravní infrastruktura města, Technické služby města Kostelec nad
Orlicí, druhý jednatel Technických služeb Kostelec nad Orlicí.

Ing. Miroslav Matějus

mmatejus@muko.cz

Předseda a jednatel Kontrolního výboru.

Blanka Miklová

bmiklova@muko.cz

Členka Komise pro kulturu, členkou Komise pro výchovu a vzdělávání.

MVDr. Richard Minařík

rminarik@muko.cz

Ing. Luboš Mottl

lmottl@muko.cz

Člen Komise sociální, zdravotní a komunitního plánování, člen Komise pro prevenci
kriminality.
Kompetence (RM): Městská policie a bezpečnost města, informační systémy MÚ, Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. člen DR.

Mgr. Miroslava Sahulová

msahulova@muko.cz

Předsedkyně Finančního výboru.

Ing. Jiří Svátek

jsvatek@muko.cz

Člen Finančního výboru, člen DR Technických služeb

Iva Jelínková

ijelinkova@muko.cz

Členka Komise pro životní prostředí a zemědělství.
Kompetence (RM): Životní prostředí, volnočasové aktivity.

Ing. Pavlína Tamášová

ptamasova@muko.cz

Členka Komise pro hospodaření s byty, členka Komise pro rozvoj města a regionu,
cestovní ruch.

Václav Uhlíř

vuhlir@muko.cz

Předseda Komise pro kulturu.
Kompetence (RM): Kultura, spolupráce s podnikateli.

Ing. Irena Weisserová

iweisserova@muko.cz

Předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání, členka Komise pro hospodaření s byty,
předsedkyně Povodňové komise města.
Kompetence (RM): Kultura, spolupráce s podnikateli.

Mgr. Věra Žižková

vzizkova@muko.cz

Členka Komise sociální, zdravotní a komunitního plánování.
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Zdeněk Krištuf

Tel.: 605 97 27 47

Vážení občané,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o. oznamuje, že proběhne podzimní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na území města Kostelce nad Orlicí a to:

zasklívání
na místě
u zákazníka

Smetanovo nábřeží 745, Vamberk
Pracovní doba:
Út - Čt
8.30 - 12.00 hod
13.00 - 17.00 hod
Dle telefonické dohody i v sobotu.

Sbě r a svo z dro bné ho ne be zpeč ného
o dpadu v ro ce 2 0 0 8

zasklívání
oken, dveří
atd.

Sklenářství Vamberk

v pátek 10. října a v sobotu 11. října 2008
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.
!Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán!

broušení, vrtání
a jiné druhy
opracování
skla

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.

R ek o n s t r u k c e si ln i c e I/11
pr ů ta h K o s t e lc em n ad Or li c í
V roce 2007 - 08 byla provedena rekonstrukce silnice I/11 – průtah Kostelcem
nad Orlicí. Investorem opravy bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR–Hradec Králové, které zároveň zadalo vypracování projektové dokumentace této opravy.
Projektová dokumentace odpovídá normě ČSN 73 61 10, která řeší článkem
10.1.3.9 přecházení pozemní komunikace. Přechod pro chodce nebo místo
pro přecházení je stanoveno intenzitou počtu vozidel ve špičkové hodině
a počtu chodců ve špičkové hodině. O zřízení přechodů pro chodce rozhoduje vlastník pozemní komunikace (majetkový správce komunikace) ŘSD Hradec Králové po předchozím souhlasu POLICIE ČR. Vzhledem k počtu chodců
přecházejících silnici I. třídy byly odsouhlaseny v projektu rekonstrukce průtahu Kostelcem pouze přechody u škol a bývalého domu služeb. Místa pro
přecházení svým stavebním provedením umožňují přecházení silnice I. třídy
po polovinách a jistě přispívají k větší bezpečnosti pro chodce než bylo před
provedenou opravou.
ZF

Huma n i t á r n í s b í r k a
Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
Více na www. diakoniebroumov.org

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním/městským úřadem
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

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

Předem děkujeme
všem dárcům!

Věci, které opravdu brát nemůžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé

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 11. října
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
1.
Skála - náměstíčko
2.
Kostelecká Lhota - dolní (u čp. 81)
3.
Kostelecká Lhota - horní (u prodejny)
4.
Koryta - odbočka ke hřišti
5.
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., Merklovice 3, 517 54
Vamberk, tel.: 494 54 15 22, fax.: 494 54 40 14 a bude proveden za úplatu.
POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!!!!
Případné dotazy Vám zodpoví na odboru rozvoje a investic
tel.: 494 33 72 86 (pí Černohorská).
Město Kostelec nad Orlicí

PŮJČKY - ÚVĚRY

Svetry, silonové a dederonové oblečení
Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
Molitanové věci a jakékoliv odřezky
Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace

Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené
boty
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje,….), jízdní kola,
lampy, lustry

Předem děkujeme
všem dárcům !

SVOZOVÝ HARMONOGRAM
1. svozová trasa: v pátek 10. října
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
1.
Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)
2.
Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)
3.
U výdejny plynu (ul. Pelclova)
4.
U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)
5.
U trafostanice (ul. Proškova)
6.
Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)
7.
U ﬁrmy Renovak (ul. Trávnická)

Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice,….)
Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce,.…..), kufry, kočárky, školní
potřeby

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí
výrazně snižují hodnotu Vaší humanitární sbírky!

tel.: 494530204 a 739510082

Půjčky bankovní i nebankovní. Neomezená výše.
Řešíme exekuce.
ÚVĚRY NA BYDLENÍ
žádné poplatky předem
zpracování žádostí do 24 hod.
HLEDÁME NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY

americká hypotéka
- peníze do 14 dnů
klasická hypotéka
- peníze do 30 dnů

MÁTE MNOHO MALÝCH A DRAHÝCH PŮJČEK ?
NABÍZÍME MOŽNOST PŘEFINANCOVÁNÍ !

Sbírka se uskuteční
dne:

V sobotu 11. října 2008

místo:

čas :

od 8 do 11 hodin

v nové budově Městského úřadu
v Kostelci nad Orlicí (vstup od Rabštejna)

Bližší informace podá OÚ/MÚ tel. . . . . . . . . .
Bližší informace:
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203(fax).

494 337 269, Bc. Ivona Jasníková
nebo dispečink Diakonie Broumov:
224 316 800, 224 317 203 (fax)

Změna
pracovní doby!
Nebalte
prosím věci
do krabic, ale
do pytlů!

GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici: PŘEPÁŽKOVÝ PRACOVNÍK.
Bližší informace na Tel.: 494 620 044, Kostelec nad Orlicí.
UZÁVĚRKA 30.10.2008.
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Jednatelství v Kostelci nad Orlicí, Komenského 583
(budova Finančního úřadu).

Otevřeno: Po 14,00 – 17,00
St 14,00 – 17,00

Út 9,00 – 11,30
Čt 9,00 – 11,30

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

Vel ko o b j e mo v é k on t ej n er y
Sběrná místa + termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pro zbývající část roku 2008

Termíny pĜistavení
vždy od 14:00 do 17:00 hodin (mimo TS)

SbČrná místa
31. 3. – 11. 10. 2008
ul. Ptáþkova
(pĜedm. 5. kvČtna)
ul. ýermákova
(sídlištČ U Váhy)
ul. Pelclova
(výdejna plynu)

1.
2.
3.
4.

ul. Masarykova
(u hĜištČ TJ Sokol)

5.

ul. Proškova
(u trafostanice)

6.

ul. RybáĜská
(vánoþní ozdoby)

7.

ul. Trávnická
(u firmy Renovak)
Skála– námČstíþko
Skála – sídlištČ

8.
9.
10.
11.

Kostelecká Lhota
-horní (prodejna)
Kostelecká Lhota
- dolní (u þp. 81)
Koryta
Kozodry

LEGENDA:

Z
OO
SO

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

DRUHY ODPADģ

13. 10. - 31. 12. 2008

Z

Z

13. 10.

27. 10.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Kostelec nad Orlicí s.r.o.

14. 10.
15. 10.

29. 10.

16. 10.

30. 10.

17. 10.

31. 10.

20. 10.

3. 11.

21. 10.

4. 11.

Provozní doba:

Provozní doba:
PondČlí: 12:00 – 17:00 h
StĜeda: 12:00 – 16:00 h
Pátek: 12:00 – 17:00 h
Sobota: 8:00 – 14:00 h

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

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

22. 10.
5. 11.
23. 10.

6. 11.

24. 10.

7. 11.

8:00 – 14:00 h

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

24. 10.

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

PN - pneumatiky
EL - elektrospotĜebiþe

Do velkoobjemových kontejnerů bude na jednotlivých stanovištích po městě odebírán pod dohledem odpovědné osoby (pracovníka TS) pouze biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (zeleň). Objemný odpad a nefunkční elektrospotřebiče z domácností bude možné odložit pouze v areálu Technických služeb, a to ve
výše uvedených dnech a časech. Uložení tohoto odpadu je pro fyzické osoby Města Kostelce nad Orlicí a jeho částí (Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry),
které mají zaplacený místní poplatek, bezplatné.
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 tento odpad i nadále odebírán v areálu Technických služeb za předem stanovenou úhradu,
a to ve výše 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.
UPOZORNĚNÍ:
Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru) musí každý, kdo ukládá odpad, předložit průkaz totožnosti
(občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo doklad o zaplacení místního poplatku.
OBČANY ŽÁDÁME, ABY SVŮJ ODPAD PŘIVÁŽELI DO TECHNICKÝCH SLUŽEB JIŽ PŘETŘÍDĚNÝ.

PRO KLIENTY HLEDÁME KE KOUPI BYTY 1+1 A 3+1
V KOSTELCI NAD ORLICÍ. Reality Divíšek s.r.o., Vamberk.
TEL.: 777 154 474, WWW.REALITYDIVISEK.CZ

ZPĚV, FLÉTNU, KYTARU, TRUBKU A TROMBON.
Učím pro potěšení či kariéru dospělé i děti:
200,- Kč/30min. výuky. Irena Hurdová – Vamberk,
TEL. 775 322 041.

HLEDÁME PODNÁJEM 2+1 NEBO 3+1 V KOSTELCI N. O.,
TEL 724 500 886.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V KOSTELCI NAD ORLICÍ.
HORŠÍ STAV NEVADÍ! TEL: 602 121 807.
KOUPÍM BYT 3 + 1 (2+1) V KOSTELCI NAD ORLICÍ.
TEL.: 731 047 353.
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SENÁTNÍ VOLBY 2008
M g r . V l a d i m í r B en ák
k a nd i d á t d o S en át u se př ed s t av uje

Be dř ich C Hasák
kandidát do Se nátu se pře dstav uje

Milí přátelé, vážení občané,

Narozen:
Bydliště:
Vzdělání:
Rodina:
Zaměstnání:
Politická příslušnost:

jmenuji se Vladimír Benák, je mi 61
let a v našem volebním obvodě č. 48
kandiduji za ODS do Senátu. Od roku
1994 pracuji jako personální ředitel
východočeské policie, zároveň vyučuji na Univerzitě Hradec Králové.

Mé heslo: SLUŠNOST NENÍ SLABOST

Také v Senátu bych se rád věnoval
bezpečnostní problematice. Policie
musí být službou pro občany. Profesionální policie nebuzeruje slušné lidi,
ale honí darebáky. Lidi nejvíc trápí
to, co vidí okolo sebe – ukradené žlaby, kola, auta, zlodějny všeho druhu.
Chtějí se cítit bezpečně doma, na ulici i na silnicích. Reforma policie, na které
jsem se podílel, míří tímhle směrem.
Náš volební obvod se skládá z menších měst a obcí, sám bydlím v jedné z nich
– v Potštejně. Naším společným zájmem je, aby zde lidé měli práci, byli zdraví,
cítili se bezpečně a žili spokojený život se vším, co k tomu patří. Zákony musejí
vytvářet prostředí, ve kterém se vyplatí, aby práce šla za lidmi a ne aby se lidé
museli stěhovat za ní.
Listopad 1989 pro mě znamenal úlevu a naději. Velmi jsem se v té době angažoval. Jenže spousta ideálů sametové revoluce se kamsi vytratila. Nemám
rád, když lidé jenom nečinně přihlížejí a stěžují si. Proto se vracím do politiky,
proto kandiduji.
Vážení přátelé, jestli i Vy máte podobné pocity, přijďte, prosím, k volbám. Pokud mi svěříte svůj hlas, nezklamu Vás. Ručím za to celým svým dosavadním
bezúhonným životem.
Mgr. Vladimír Benák

MU D r . D r a h o m í r a Peři n ov á
k a nd i d á t d o S en át u se př ed s t av uje

č.
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11. června 1946 v Dětřichově u Moravské Třebové
Rychnov nad Kněžnou
středoškolské
ženatý od roku 1969 , 2 dospělé syny , 3 vnuky
předseda Krajské rady a Okresního výboru KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy

VOL BY DO SENÁTU 2008

Proč kandiduji ?
Vysvětlení toho, proč kandiduji do Senátu
a proč právě za Komunistickou stranu Čech
a Moravy, je jednoduché. Celý svůj produktivní život jsem věnoval politické činnosti a práci s lidmi. Jsem komunistou od roku 1964
a nebyl důvod ani po převratu v roce 1989
„převlékat kabát“. Patřil jsem vždy mezi komunisty tolerantní k jiným názorům a ubezpečuji Vás, že tomu tak je i v současnosti. Ctím
názory jiných, respektuji jejich přání, ale zároveň se snažím prosazovat to, co je a bude
ku prospěchu většiny občanů, zejména těch
nejpotřebnějších. V Senátě ta možnost jistě je, musí se však změnit jeho složení. V současnosti to možné není pro drtivou převahu pravice, zejména ODS.
Pokusím se tedy pomoci tento nenormální a demokratické principy ohrožující
stav v uvedené instituci změnit. S Vaší pomocí, jinak to nepůjde. Myslím si,
že nastala doba, kdy slušní a skromní lidé musí zvednout hlavu a začnou se
aktivně bránit proti lhaní a aroganci mocných. Dokažme, že slušnost a poctivost neznamená slabost, ale má převahu vždy, když se lidé spojí ve společném
zájmu.
Děkuji předem za Vaší přízeň a Vaše hlasy. Zkuste to se mnou, nezklamu!

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
pro každého Miloš Šafránek
Kostelec nad Orlicí
tel.: 603 777 404

zaměstnance,
důchodce,
podnikatele,
ženy na MD.

Bez ručitele, bez poplatku. Rychlé vyřízení.
OTEVŘENO
Po – Pá 7:00 – 16:00
V Areálu služeb se nachází
autoklempírna,
prodej koberců - PVC,
plastových oken, žaluzií,
parapetů a jiných doplňků.

Areál služeb
Jirchářská ulice
Kostelec nad Orlicí 517 41

mobil: +420 733 190 314
tel./fax/ +420 494 323 929
e-mail: info@daikarcz.cz
www.daikarcz.cz

SHÁNÍM CHALUPU NEBO MENŠÍ DOMEK
V OKOLÍ KOSTELCE NAD ORLICÍ TEL.: 602 762 770.

JSEM PŘIPRAVENA VÁM POMÁHAT
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA NA KANDIDÁTCE KDU–ČSL
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KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky,
tuzex. bony celé sbírky, větší množství i pozůstalost po
sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 2008
K a nd i d á t i p r o v olb y d o z as t u p i t elstva
K rá l o v é h r a d e ck éh o k r aj e
za náš o k r e s
3. PaedDr. Josef Lukášek

9. Mgr. Věra Žižková

Odpovŭdnost
p
za vŭci pĴíští
www.zeleni.nazory.cz

12. Ing. Jaroslav Grund

19.
22.
28.
33.
39.
40.
41.

MUDr. Jan Vaník
Ing. Antonín Kapucián
JUDr. Milan Novák
Marie Ondráčková
Miroslav Otčenášek
Jaroslav Divíšek
Jaroslav Brodina

Téze volebního programu
- Zdraví není zboží! Odmítáme placené zdravotní služby!
- Odmítáme kupovat svým dětem vzdělání!
- Jsme proti rušení železniční sítě! Preferujeme dopravu osob i zboží
po železnici!
- Dostavba dálnice D 11 je nutností!
- Jsme proti převodu krajských institucí a organizací do soukromých
rukou!
- Jsme proti nehospodárnému nakládání s ﬁnančními prostředky!
- Myslíme na budoucnost našich dětí!
- Zajištění a zkvalitňování zdravotní péče a sociální péče musí být
samozřejmostí!

Mgr. Jan
Balcar, Ph.D.
ÿeditel o.p.s. Království – Jestÿebí hory,
uťitel ZŠ Úpice – Lány,
zastupitel obce LibĚatov

So²a
Hladíková

Mgr.

ÿeditelka ZŠ a MŠ
Kocbeÿe

Martin
Hanousek

Mgr.

krajinný ekolog

Krajské volby
17. a 18. Āíjna 2008

Pro volby KZ

INFORMACE PRO OBČANY
Bezp e čn o s t n í řet í z k y p r o k li d
a b ez p eč í s e n i orů – ZDAR MA!

Inzerat_2.indd 1

Ob čanská po radna
Rychno v nad Kně žno u

16.9.2008 21:26

Město Kostelec nad Orlicí schválilo uvolnění ﬁnančních prostředků z rozpočtu
položky komunitní plánování sociálních služeb k nákupu a montáži bezpečnostních řetízků na vchodové dveře pro seniory s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí, Kostelecké Lhotě, Korytech, Kozodrech. Předběžně plánujeme,
podle zájmu, uspokojit cca 300-350 žadatelů.

člen Asociace občanských poraden
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 535 112
e-mail: oprk@wo.cz www.obcanske-poradny.cz, www.oprk.cz

Pro tento projekt jsme zvolili cílovou skupinu - seniory nad 65 let věku,
popř. osoby se zdravotním postižením (kde věk není rozhodující), kterým
bude zdarma nainstalován bezpečnostní řetízek na vchodové dveře.

Řešení problémů s dluhy přiblíží seminář pro širokou veřejnost
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou při AGAPÉ, o. s. chystá na pondělí
6. října 2008 seminář k tématu ﬁnanční gramotnost a problematika předlužování občanů v rámci zapojení do projektu Asociace občanských poraden
s názvem „Finanční gramotností proti dluhové pasti“. Seminář se uskuteční od
16 hodin v prostorách kosteleckého Klubu důchodců, bude otevřen široké veřejnosti a zaměřen zejména na obyvatele, kteří se s neschopností splácet své
dluhy potýkají. Na setkání - konaném pod záštitou Města Kostelce nad Orlicí
- budou mj. diskutována témata týkající se úskalí různých způsobů zadlužení,
nejasností ve smlouvách určených pro smluvní vztahy v oblasti ﬁnanční, komunikace s věřiteli, komunikace s exekutory, postupů exekutorů, splátkových
kalendářů, kroků k zajištění dluhu, ručení, insolvence atd. Cílem dluhového
poradenství OP je vedle podpory a pomoci při řešení obtíží souvisejících
s neschopností splácet stávající dluhy také důraz na preventivní stránku, tedy
posilování ﬁnanční gramotnosti občanů a podpora jejich zodpovědného přístupu při zvažování nejen první půjčky, ale i případných půjček následujících.
Projekt Asociace občanských poraden je realizován na základě ﬁnanční podpory ČSOB a. s. a Poštovní spořitelny a. s. V rámci projektu budou v měsících
říjen a listopad 2008 realizovány ještě další tři semináře – dva v Rychnově nad
Kněžnou a jeden v Dobrušce.

Cílem této akce je dosáhnout kvalitnějšího zabezpečení vstupních dveří do
domu či bytu a zvýšit pocit bezpečí u seniorů, protože právě oni se stávají
častým terčem falešných prodejců a kontrolorů. Mechanická zábrana umožní
pouze pootevřít vchodové dveře a zjistit totožnost návštěvníka – chrání proti
vniknutí cizích, nezvaných hostů do obydlí.
O instalaci bezpečnostních řetízků mohou senioři (popř. jejich rodinní příslušníci) požádat vyplněním žádosti, kterou lze vyzvednout na podatelně popř.
na odboru sociálních věcí (pí Kovaříčková, přízemí – kancelář č. 004) Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Žádost je uveřejněna i na webových stránkách
města – www.kostelecno.cz nebo nás můžete telefonicky kontaktovat na
čísle 494 337 211, 725 082 456 a žádost Vám ochotně zašleme poštou.
Žádosti budou posouzené podle výše popsaných kritérií a zájemci, kteří budou těmto požadavkům vyhovovat, budou následně kontaktování ohledně
termínu montáže, kterou bude provádět Městská policie ve spolupráci se
členy Sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Orlicí. Policisté nájemníky
upozorní na možná nebezpečí, která by neměli podceňovat, a zároveň předají
i samolepky s doporučením, jak se chovat v různých situacích.
V případě zájmu odevzdejte žádosti nejdéle do 10. listopadu 2008.

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
poskytuje své služby bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle v prostorách
rychnovského Společenského centra.
Bližší informace lze nalézt na
www.obcanskeporadny.cz nebo www.oprk.cz.
Objednat se lze na tel. 494535112.
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S tu d i j n í a věd ec k á k n i h ov n a
v H r a d c i K r á l ov é

HASIČI INFORMUJÍ

Vážení přátelé, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že od září 2008 sídlí
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v nových prostorách.
Nová adresa instituce:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2,
P.O.Box 7 500 03 Hradec Králové
TELEFONNÍ ČÍSLA:
vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondů
Mgr. Dana Novotná - 494 946 265
vedoucí akvizice
Mgr. Vlasta Havrdová - 494 946 264
pracovnice akvizice
Iveta Bergerová, Alena Pokorná, Lenka Špátová - 494 946 263
oddělení periodik Blanka Vavrová - 494 946 271
Mobilní telefonní čísla a e-adresy zůstávají stejné a nemění se.

Ze zápisníku ve lite le
10.9.2008 - Údajný požár rod.domu
Rychnov nad Kněžnou
Jednotka povolána k údajnému požáru střechy rodinného
domu v Rychnově nad Kněžnou. Cestou k požáru byla jednotka odvolána
a vrácena na základnu. Na místě zjištěno, že se jednalo o neohlášené pálení
klestí za domem, které způsobilo zakouření střešní konstrukce domu. Spolupráce s PČR.
30.8.2008 - Dopravní nehoda silniční
Kostelec nad Orlicí
Jednalo se o DN 3 osobních vozidel na silnici I/11. Nehoda bez zranění. Jednotka provedla zajištění vozidla proti požáru a úniku provozních kapalin. Po
vyšetření policií ČR byl proveden úklid vozovky a odstranění havarovaných
vozidel a vleku.

Najdete nás na této adrese:
http://www.mapy.cz/#st=s@ssq=id%3Apremise%20404329

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Mohou se rostlinné zbytky ze zahrádek v Kostelci nad Orlicí pálit,
nebo je to zakázáno? Komu hlásit bezohledné zamořování ovzduší?
Problematika pálení listí ze zahrádek a jiných rostlinných materiálů je ošetřena ze zákona. Město Kostelec nad Orlicí má likvidaci odpadu ze zahrádek
ošetřenou obecně závaznou vyhláškou.
Při podzimní likvidaci rostlinného odpadu ze zahrádek (listí, shrabaná tráva, části rostlin atd.) je nejlepší a nejekologičtější variantou odvoz do sběrného dvora nebo uložení do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Je tolerováno pálení suchého listí i jiných suchých rostlinných materiálů. Pálení by však nemělo obtěžovat okolí a v žádném případě nesmí překročit únosnou míru. Občan, který se rozhodne pálit suché listí, by při
něm měl brát ohled na své sousedy a zbytečně neprodlužovat dobu pálení. Měl by zvážit, jaký je směr větru a jaké je počasí. Vyjít při pálení vstříc
svému nejbližšímu okolí může také tím, že zvolí vhodný den a dobu.
Pálit jiný odpad (například plasty, pneumatiky atd.) je ze zákona zakázáno. Ten, kdo jakoukoliv část zákona nebo vyhlášky nerespektuje a porušuje, riskuje vysokou pokutu dle zákona č. 200/1991 Sb. Dodržování zákona
a vyhlášky kontroluje městská policie a osoby pověřené městským úřadem.
Případy porušování zákona nebo vyhlášky mohou občané hlásit přímo strážníkům městské policie na telefonním čísle 494 32 10 26.
Petr Černohorský, velitel MP Kostelec nad Orlicí

Sta ti s t i k a č i n n os t i Mě s t s k é p olicie
za m ě s í c s r p e n 2008
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

%

1871
152
35
6
9
0
1
9

100,0
19,0
35,0
17,0
26,0
0,0
3,0
54,0

161
22
139

100,0
14,0
86,0

3
2
1

100,0
67,0
33,0

23.8.2008 - Dopravní nehoda silniční
Kostelec nad Orlicí
Jednalo se o DN 1 os. vozidla RENOLT CLIO v ulici Zoubkova.1 osoba byla zraněna a odvezena k dalšímu ošetření do nemocnice v RK. Jednotka poskytla
zraněné osobě předlékařskou pomoc a zajistila místo nehody. Na místě spolupráce se ZZS a PČR.
23.8.2008 - Údajný požár v hypermarketu TESCO
Rychnov nad Kněžnou
Hypermarket TESCO - poplach spustila elektrická požární signalizace - jednalo
se o planý poplach.Naše jednotka vyjela na žádost operačního střediska RK
s jedním vozidlem v obsazení 1+5. Dalších 10 členů místní výjezdové jednotky
bylo ponecháno na základně jako záloha.
18.8.2008 - Požár v nemocnici v RK
Rychnov nad Kněžnou
Ohlášen požár v Oblastní nemocnici RK - na místě zjištěno, že se jednalo o zahoření zářivkového svítidla. Škoda 3 tis. Kč, bez zranění. Naše jednotka byla po
zjištění situace na místě zásahu ponechána v pohotovosti na základně.
14.8.2008 - Likvidace včelího roje
Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla na žádost obecní policie likvidaci včelího roje pomocí
výškové techniky Technických služeb města.
Více informací naleznete na: www.hasici.kostelecno.cz

Městská policie tel.: 494 321 026, 724 181 363, e-mail: mp@muko.cz

RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
I. J. PEŠINY 39, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
Pozor! Od října 2008 změna pracovní doby na zimní sezónu:
Po – Pá: 8 – 16 hod.
So – Ne: Zavřeno
Regionální turistické a informační centrum součástí velkého projektu

„C íle ná, pre ze ntace a pro pagac e
králo vé hrade cké ho kraje jako c el k u“
Marketingový projekt Královéhradeckého kraje pod názvem „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“, zacílený do ROP NUTS II
Severovýchod, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, uspěl v projektovém hodnocení a dne
30.června 2008 byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod doporučen k ﬁnancování.
Speciﬁkem projektu je přímé zapojení zástupců jednotlivých turisticky významných území do realizace projektových aktivit. Regionální turistické a informační centrum Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s Kulturou s.r.o. Rychnova
nad Kněžnou bude zajišťovat všechny níže uvedené aktivity za turisticky významné území Orlické hory a Podorlicko.
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Cílem dvouletého projektu, jehož celkový rozpočet čítá 33.607.154,- Kč a ze
zdrojů Evropské unie bude podpořen necelými 29 milióny, je především ucelení a sjednocení propagace atraktivit a aktivit pěti turisticky významných
území Královéhradeckého kraje (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské
pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko) a přilákat tak do kraje více turistů z České republiky i ze zahraničí.
V rámci projektu budou vydány nové komplexní propagační brožury, věnované takovým tématům jako je relaxace, aktivní dovolená, eko a agroturistika,
gastrospeciality, tipy na výlety nebo kulturní akce, vznikne nové prezentační
DVD, budou uspořádány press a fam tripy nebo zpracována studie na realizaci
nového krajského turistického informačního systému.
Poskytnuté ﬁnanční prostředky budou využity rovněž na zajištění účasti na
zahraničních veletrzích či prezentačních akcích a prezentaci kraje a jeho jednotlivých turisticky významných území formou infovláčku, nabídkou zaměřeného především na podporu domácí turistiky.
V neposlední řadě jsou v projektu zahrnuty také aktivity, spojené s prezentací Královéhradeckého kraje v době předsednictví České republiky v Radě EU,
spojené s životem a dílem malíře Františka Kupky.

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

Vý pů jč n í d o b a k n i h ov n y
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí
8.00 - 11.00
středa
7.00 - 11.00
čtvrtek
8.00 - 11.00

12.00 - 17.30 h
12.00 - 17.30 h
12.00 - 17.00 h

c

Vladimír Komárek

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
12.00 - 17.30 h
středa
12.00 - 17.30 h
pátek
12.00 - 16.00 h
Název výstavního souboru fotograﬁí „Chuť čaje = chuť zenu“ už leccos napovídá o tématu, kterým se známý fotograf, publicista a cestovatel Zdeněk Thoma
tentokrát zabývá. Natrpklý, tělo i mysl povzbuzující nápoj odedávna pomáhal
čínským i japonským zenovým mnichům, aby zůstali svěží při nekonečných meditacích. Postupem
času se čaj stal kultovním nápojem umělců a literátů. V Japonsku se kolem něho vytvořila svébytná
kultura, jež vyústila v originální čajový obřad.
Rodži je cesta
vzdálená od rušného světa
a jeho mnohých strastí.
Jak tato cesta odstraní
prach z vaší duše?
Čajový mistr Sen no Rikjú (1522-1591)
Zanechejme za sebou svět, jenž se v buddhistických pojmech nazývá hořící dům
a orosenou cestou – rodži, zavítejme alespoň na okamžik do krajiny čistoty a zjevení, tak jak nám to umožnili japonští čajoví mistři. Aby člověku pomohli dospět
k duševní harmonii a souladu s okolním světem, promýšleli do nejmenších podrobností nejen volbu čajového náčiní a sebemenší pohyb při přípravě čaje, ale
stejnou péči věnovali i výstavbě čajového domku a zahrady, která ho obklopuje.
Čajový domek má zpravidla navodit atmosféru poustevny ukryté hluboko
v horách a zahrada představuje stezku, která nás k ní dovede. Během této cesty účastníci obřadu osvobozují mysl od světských záležitostí, odpočívají a těší se
z prostých maličkostí, kterými je hostitel či zahrada překvapí. Zábleskem slunce ve
vodní nádržce, několika červenými javorovými listy na sytě zelené skvrně mechů
či ladnou křivkou věci tak prozaické, jakou je bambusové koště na zametání zahrady, kterým nám hostitel připomíná, že naší návštěvě věnoval patřičnou péči.
Důležitým prvkem je branka, jež má navodit poklidnou venkovskou atmosféru. Jejím
překročením odkládáme světskou pýchu a ocitáme se ve světě prostoty a skromnosti. Páteří zahrady je stezka dlážděná kameny, jež jsou vybírány a rozmístěny s velkou
pečlivostí. Určují délku a tempo vašich kroků a svým mírným vyvýšením nad povrch
stezky chrání nohy před vlhkostí z rosy či deště. K osvětlení stezky slouží kamenné
lampy – tóró, které na vás zapůsobí svým tajemným speciﬁckým kouzlem. Symbolizují v sobě poselství: „Nechť světlo poznání rozhání mračna nevědomosti.“
Duši i tělo symbolicky očistíte u nádržky s tekoucí vodou umístěné ve vnitřní zahradě. Vodní nádržky jsou různých tvarů, vždy však velmi promyšleně umístěné.
Půvabně omšelé zvnějšku, úzkostlivě čisté zevnitř.
Těsně před prostou venkovskou chatrčí vkročíte na poslední výrazně vyvýšený
balvan noriiši – kámen, po kterém se stoupá vzhůru. Záměrně nízkým vchodem
vejdete do prostého království čajových mistrů, kde, jak řekl čajový mistr Takuan:
…je přítomno cosi, co čajovou místnost zcela prostupuje a navozuje harmonický
soulad mezi všemi, kdo do ní vstoupí.

Dějiny čajového rituálu začínají v zenových klášterech a jsou tímto učením silně
ovlivněny, proto má zen v příběhu čaje jednu z hlavních rolí. V 15. a zvláště v 16.
století došlo v Japonsku k vytříbení a zdokonalení čajového umění. Kultura a svérázná ﬁlozoﬁe, jež se kolem čaje vytvořila, dostala s ohledem na těsné propojení
se zenovým buddhismem název čadó – cesta čaje.
Aby člověku pomohli dospět k duševní harmonii a souladu s okolním světem,
vypracovali čajoví mistři raﬁnované postupy. Čajový domek má zpravidla navodit atmosféru poustevny ukryté hluboko v horách a zahrada představuje stezku,
která nás k ní dovede. Během této cesty účastníci obřadu osvobozují mysl od
světských záležitostí, odpočívají a těší se z prostých maličkostí, kterými je hostitel
či zahrada překvapí. Zábleskem slunce ve vodní nádržce, několika červenými javorovými listy na sytě zelené skvrně mechů či ladnou křivkou věci tak prozaické,
jakou je bambusové koště na zametání zahrady, kterým nám hostitel připomíná,
že naší návštěvě věnoval patřičnou péči.
Vydejte se cestou čaje s námi a nechte se okouzlit jejím půvabem.¨
(autor článku Zdeněk Thoma)

Fotograﬁe jsou součástí rozsáhlého souboru, kterým znalec a milovník Orientu, Zdeněk Thoma, spolu s dalšími autory obsáhlé publikace „Příběh čaje“
(vydalo nakladatelství Argo v roce 2002), Soňou a Michalem Thomovými,
představuje kulturu a historii čaje v celé její šíři.
Druhou částí výstavy jsou japonské exponáty zapůjčené z Informačního centra Japonského velvyslanectví v Praze a sukulenty a bonsaje Jaroslavy Kalouskové-Pavlíkové.
S japonskou kulturou se seznámí i děti ze Základní školy v Kostelci nad Orlicí.
2. třídy ZŠ navštíví v úterý 14. října 2008 v 11.00 h divadelní představení s názvem Kousky loutkáře, výtvarníka, režiséra a performera žijícího v Čechách
pana Noriyuki Sawy.
5. třídy ZŠ se při výtvarné dílně s paní Hanou Kotlářovou z Prahy naučí skládat
Origami z pravého japonského papíru.
A 3., 4. a 5. třídy ZŠ se při interaktivních dramaticko-výtvarných dílnách pořádaných knihovnou seznámí s Japonskem hravou formou např. při dramatizaci
úryvku japonské pohádky, při malování kimona nebo při hře v čajový obřad.
Akce spojené s výstavou jsou hrazeny z grantu
Ministerstva kultury Knihovna 21. století.

NEUNIKLO NÁM
P o děko vání vrchního ve lite le
USA R-N L
Dne 30. května 2008 využil tým holandských záchranářů (USAR NL) pro
své cvičení prostory pro
ukládání odpadu v areálu technických služeb
v kasárnách. Tématem
cvičení bylo vyhledávání a vyprošťování osob
z trosek po živelných
katastrofách za pomoci speciálně cvičených
psů. Této akce se jako
pozorovatelé účastnili
také zástupci městské
policie a SDH-Město.
Na konci prázdnin starostka města obdržela
poděkování vrchního
velitele USAR-NL pana
Roba K. Bronse za dobrou spolupráci při organizaci této akce.
Bc. Ivona Jasníková

AUTOKOSMETIKA
ÈIŠTÌNÍ INTERIÉRÙ VOZIDEL
RENOVACE Z AŠLÝCH L AKÙ
KOMPLETNÍ ÚDR BA V ZHLEDU VOZIDL A

David Pochobradský
Areál slueb
Jircháøská ulice, 517 41 Kostelec n. Orl.
Tel.: 604 319 282
pochobradskydavid@gmail.com
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Z á vě r ečn ý ú č et sen át or a
Vážení a milí voliči!
Můj šestiletý mandát senátorky Parlamentu ČR, ke
kterému jste možná i vy přispěli svým hlasem, letos
na podzim končí. Dovolte tedy, abych vám alespoň
krátce složila závěrečný účet.
Před 6 lety jsem vám slibovala, že v Praze budu hájit zájmy venkova, a toho jsem se snažila držet. Venkovská problematika byla a je mou hlavní prioritou
a možná i proto jsem se stala před čtyřmi lety předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova,
stejně jako místopředsedkyní Spolku pro obnovu
venkova ČR. Jsem ráda, že i mou zásluhou se začalo vážně pracovat např. na změnách rozpočtového
určení daní obcí apod. Starostové obcí a měst nejen v mém volebním obvodu
byli a jsou mými hlavními partnery a je mi potěšením s nimi spolupracovat.
Slibovala jsem, že budu dohlížet na to, aby Parlamentem ČR neprocházely špatné
a nedomyšlené zákony. Věřte, že i to jsem se snažila, ale… Netušila jsem, že zdravý
selský rozum a logika věci v Praze příliš nefunguje a stranická kázeň je nade vše.
Ústavních stížností jsem se svými kolegy spolupodepsala hned několik, např.
ve věci výše zmiňovaného rozpočtového určení daní, odblokování církevních
pozemků, vytěsnění drobných akcionářů a dalších. Tím byl vytvořen zejména
potřebný tlak na to, aby se věci začaly řešit.
Nejen tím, že jsem 14 let předsedkyní Dobrovolného svazku obcí Region
Orlické hory, jsem se snažila pomáhat Orlickým horám a Podorlicku, a to jak
v programech rozvoje, tak v propagaci a dalších aktivitách.
Prezidenta Václava Klause jsem nevolila, avšak respektuji jej jako prezidenta
České republiky. Snažila jsem se prosadit přímou volbu. Stále si totiž myslím,
že každý občan naší republiky by měl mít právo si sám volit svého prezidenta
(popř. starostu či hejtmana).
To je obhajoba základních tezí mých slibů před 2. kolem senátních voleb před
šesti lety. Je nyní na vašem zvážení, zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na
mých webových stránkách www.domsova.cz se o mé senátní i mimosenátní
činnosti dozvíte podstatně více.
Věřte, že jsem si stále vědoma odpovědnosti vůči vám, voličům, a proto se
snažím svůj mandát vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Jsem stále nestraník, ale přesto straním: slušnosti, čestnosti, poctivosti, odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé rozhodování závisí na svobodě,
jak té vnitřní, tak i té kolem mne, na mém svědomí, smysluplnosti života, práce
a zejména na potřebě domluvit se a spolupracovat.
Na podzim se pokusím svůj senátorský mandát obhájit. Kandiduji jako nestraník za SNK ED, s podporou malých středových stran – Strana zelených (SZ),
Volba pro město (VPM), Unie svobody (US DEU), Strana pro otevřenou společnost (SOS), LiRA a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst.
Jsem přesvědčena o tom, že Senát odvádí kus dobré a poctivé práce, není zbytečný a zaslouží si větší pozornost. Měl by být protiváhou příliš zpolitizované
Poslanecké sněmovně. Proto přijďte volit! Nedopusťte, aby se volby staly záležitostí jen velkých politických stran a tudíž: „Nevolte levou ani pravou, volte
srdcem a hlavou!“

nevyhovuje požadavkům města. Je to opotřebovaný starý dům, který měl již
dříve projít důkladnou přestavbou. Každý, kdo zde delší dobu žije, ví, že město
nemá kromě rovněž opotřebované Sokolovny žádný jiný velký sál, který by
se dal použít pro větší společenské akce. Budova bývalého kina byla prodána soukromé osobě, příležitost získat do vlastnictví objekty bývalých kasáren
v době jejich opuštění armádou v devadesátých letech tehdejší vedení radnice nezvládlo- a jinou vhodnou budovu město nemá. Kultura a společenské
dění ve městě by mohly být daleko pestřejší a zajímavější, kdyby k tomu byly
vhodnější podmínky. A pokud by se spolu s rekonstrukcí budovy Rabštejna
provedla i rekonstrukce náměstí, pomohlo by to vzhledu i využití obojího,
a u náměstí by se navíc vyřešily i dlouhodobé závažné problémy s kanalizací
a vodovodem. Ano, taková akce vyžaduje úplně přerušit na určitou dobu provoz Rabštejna a omezit i provoz na náměstí, ale když se rekonstrukce podaří,
všechny potíže budou zapomenuty.
Na celé věci je samozřejmě nejdůležitější ekonomika. Bez peněz se nic vybudovat nedá. Odpůrci projektu neinformované lidi straší , že rozpočtová částka
necelých 141 milionů Kč je nadhodnocená, že se tím město na léta zadluží,
atd. Takové tvrzení mi v dnešní době, kdy průměrně velký byt v nové zástavbě
stojí 3 miliony a zdražuje se všechno, na co se podíváte, včetně lidské práce,
připadá poněkud groteskní. Spíš se obávám, že za rok bude potřeba na stejný
účel o 15 mil. víc. Nejedná se přece o žádnou maličkost, ale o rozsáhlou a náročnou stavební akci! A pokud je reálná možnost, že na těchto 141 mil. nákladů město dostane dotaci ve výši 116 milionů, byli bychom hlupáci, abychom
tuto šanci nevyužili. V každém případě máme jako občané právo a povinnost
po odpovědných pracovnících našeho města požadovat v případě realizace
projektu zdokumentování jednotlivých položek výdajů s možností kontroly.
Ostatně poskytnutí dotace z Evropských fondů je vázáno na tolik podmínek
a je tak průběžně kontrolováno, že by se na případné pochybení přišlo dost
brzy. Navíc by bylo jistě možné i účelné požádat o pomoc a spolupráci v této
věci Krajský úřad v Hradci Králové, který má ve věci rekonstrukcí starších objektů opravdu bohaté zkušenosti.
Ne, občané našeho města nejsou lhostejní, jen potřebují včas dostávat kvalitní informace, které je zaujmou. A určitě dovedou rozlišit dobré projekty od
špatných.
Ing. Eva Daníčková, Kostelec nad Orlicí

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

Nabízíme:
- pobytové a poznávací zájezdy do celého světa

KATALOGY

Vaše senátorka Václava Domšová

Js ou o bč a n é Kost elc e n ad Or li c í
k d ěn í v j e j i c h mě s tě lh ost ej n í ?
V minulých měsících se po několika letech opět rozvlnila poklidná hladina života v našem městě kvůli některým aktivitám městské radnice. Největší, pracovně
a ﬁnančně nejnáročnější z nich je bezesporu projekt rekonstrukce Kulturního
střediska Rabštejn spolu s rekonstrukcí Palackého náměstí a přilehlé Pešinovy
ulice, který se dotkne nejen všech občanů města v něm žijících, ale i těch, kteří
zde jen podnikají nebo u náměstí vlastní nějakou nemovitost. Zmíněný projekt
se připravuje již několik let. První konkrétně zpracované náměty jsme si mohli
pročíst v září r.2006 v pracovní verzi Strategického plánu rozvoje města Kostelec
nad Orlicí (viz podoblasti Kultura a Doprava uvnitř města ), v prosinci minulého
roku proběhla ve Sdruženém klubu Rabštejn dobře provedená prezentace celého projektu (i s uvedením rozpočtu a zprávou, že lze získat velké dotace z Evropských fondů) za přítomnosti hlavního architekta a dalších odborníků z této
oblasti. V květnu 2008 byl v Rabštejně prezentován na veřejném zasedání
zastupitelstva města ﬁnální stav tohoto projektu opět s uvedením rozpočtu.
Na žádost památkářů byl změněn původní návrh průčelí budovy Rabštejna.
Následně na to byl projekt s několika nákresy, stručným textem a rozpočtem
nebarevně zveřejněn ve Zpravodaji města č.6-7/2008.
Zdálo se, že až do té doby tento velkorysý projekt občany moc nezajímá - na
prezentaci v r.2007 i na veřejné zasedání letos v květnu přišlo jen několik občanů. Propagace projektu asi nebyla pracovníky radnice vedena příliš nápaditě
ani dostatečně, když změněný návrh průčelí Rabštejna
představili poněkud nedomyšleným jednoduchým nákresem , který nevypadá dobře a byl uveden i ve zmíněném Zpravodaji č.6-7. Toho se rádi chopili
odpůrci celého projektu, kteří nejdříve informačně zavádějící letákovou anketou a potom peticí teprve zvedli skutečnou vlnu zájmu občanů o celou akci.
Zní to sice poněkud komicky (nebo smutně - jak chcete), ale je to tak.
Naše město je velmi úhledné a Palackého náměstí s dřívějšími úpravami fasád
domů vypadá pěkně. Stávající neopravené průčelí Rabštejna pohled na tuto
část náměstí jen hyzdí. Ale to je maličkost proti tomu, že funkčnost budovy již
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- ZIMA 08/09
- EXOTIKA 08/09

Výpočetní a telekomunikační technika

HASCOM
OK
Připravujeme pro Vás

NOVOU PRODEJNU!!!

Příkopy, budova u hlavní silnice
směrem ke stadionu.
Kostelec nad Orlicí
Tel./fax: 494 321 809
hascom.ok@worldonline.cz
www.hascom.cz

PRODEJ JABLEK
K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ A NA USKLADNĚNÍ
O C H U T N ÁV K A Z DA R M A !

HLAVÁČEK - Sady Příkazy
Doudleby nad Orlicí 72
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00
So:
8.00 - 12.00
Tel.: 731 489 527, 494 383 056
http://www.sady-prikazy.cz

SPOLEČENKA
VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY
Zuzanu Kundrátovou
Jakuba Hrocha
Radka Baláče

Martinu Tillovou
Vanesu Tancošovou
Rodičům srdečně blahopřejeme !

JUBILEA V ŘÍJNU
70 let oslaví

Bohumil Felcman
Libuše Štěpařová
Marta Doubravová
Jaroslav Veselý
Cecílie Janečková
Jarmila Forchová

75 let oslaví
80 let oslaví
85 let oslaví

Milada Musilová
Milena Procházková
Karel Beneš
Františka Ludvíková
Marie Kašparová

93 let oslaví
94 let oslaví

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Jaroslav Bárta
Růžena Mazurová
Marta Zemanová
Marie Hudousková
Františka Jirešová
Miroslav Petrlák
Miroslava Vaňková
Hana Zimová

* 1944
* 1923
* 1922
* 1915
* 1911
* 1961
* 1923
* 1960

PhMr. Karel Ježek
Světlana Konečná
Anna Provazníková

* 1927
* 1946
* 1924

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

VZPOMÍNKA

Hanko,
za všechno moc děkujeme.

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

SŇATEK UZAVŘELI
MěÚ Kostelec nad Orlicí
Roman Hruška
zámek Kostelec nad Orlicí
Miroslav Hofman
Pavel Seidl
Jan Barvínek
David Luňáček
zámek Častolovice
Daniel Soukup
Martin Oberreiter
Jaroslav Müller
Tomáš Slanina

kostelecké volejbalistky a volejbalisté,
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

- Petra Militká
-

Donatela Fančová
Dagmar Dytrtová
Zdeňka Moravcová
Lucie Mihulková

-

Petra Maňasková
Kristýna Kašparová
Jindřiška Havlíčková
Iva Matějcová

JUBILEJNÍ SVATBA
Věra a Jaroslav Moravcovi - zlatá svatba
Přejeme hodně štěstí na společné cestě životem !

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

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI KOSTELCE NAD ORLICÍ

P O S L A N C I Z A KO S TELE C
A P R A Ž SK Á P OLY TECHNIK A
Těm z Kostelce, kteří mají vztah k pražské technice.
V letošním dubnovém čísle zpravodaje Orlice jsem informovala o kosteleckém rodáku Josefu Erbenovi (1830-1910), který mimo jiné působil v letech
1862-71 jako docent průmyslové statistiky na Polytechnickém ústavu království Českého (dnešní České vysoké učení technické) v Praze. Ráda bych nyní
připomenula, že J. Erben nepředstavuje jediný společný bod Kostelce nad Orlicí a pedagogického sboru pražské techniky v druhé polovině 19. století. Dva
jeho kolegové, oba ročník narození 1826 a oba po jistou dobu stojící v čele
školy jako rektoři a velmi aktivní v mnoha dalších oblastech, byli totiž poslanci
zemského sněmu za Kostelec!
Co byl zemský sněm?
Český zemský sněm vzniká již ve 13. století jako shromáždění šlechticů a představitelů církve a měst. Sněm rozhodoval zejména o daních a o vojenské pomoci panovníkovi. Předsedal mu panovník nebo jeho zástupce, zpravidla
nejvyšší pražský purkrabí. Projednávaly se návrhy podané panovníkem, po
schválení se zapisovaly do zemských desek, čímž se staly zákonem. Sněm také
volil panovníka. Organizace zemského sněmu byla upravena v době habsburské monarchie tzv. Obnoveným zřízením zemským v roce 1627. Činnost
sněmu byla pak přerušena po revolučním roce 1848 a obnovena v roce 1861.
Jeho značně omezené kompetence se týkaly zemských ﬁnancí, zemědělství
a sociální oblasti, částečně školství, obecních a církevních záležitostí. Ostatní
kompetence spadaly v rámci centrálního rozhodování Říšské radě. Ta se skládala z horní komory, Panské sněmovny, a dolní komory, Poslanecké sněmovny.
Panská sněmovna byla tvořena dědičnými členy a členy doživotně jmenovanými za zásluhy (z Čechů jako první František Palacký, dále například architekt
Josef Hlávka, sochař Josef Myslbek, hudební skladatel Antonín Dvořák a další

představitelé vědy, umění a průmyslu). Poslanecká sněmovna byla voleným
orgánem. Její zástupci byli voleni nepřímo z poslanců zemských sněmů jednotlivých částí monarchie a od roku 1873 přímo. Čeští poslanci se však v rámci
protestu proti neuznání historického státoprávního postavení Českého království v letech 1863-79 neúčastnili jednání Říšské rady. Český sněm existoval
do roku 1913, kdy byl rozpuštěn.
A kdo byli zmínění dva poslanci?
Čeněk Haussmann se narodil 3.2.1826 ve Vrbně
u Mělníka. Studoval piaristickou školu v Praze
a tamtéž stavovskou reálku. Ta byla přípravkou pro
polytechnický ústav, kde ve studiích pokračoval
do roku 1845. Krátce pracoval na c.k. stavebním
ředitelství v Praze a od října 1847 je adjunktem
mechaniky na polytechnice, kde přednáší deskriptivní geometrii. Ve stejné době si doplňuje vzdělání na ﬁlosoﬁcké fakultě pražské univerzity. V říjnu
1852 ho povolává ministr vyučování hrabě Thun
k výuce mechaniky, nauky o strojích a deskriptivní
geometrie na c.k. technickou akademii do Lvova, kde se stal řádným profesorem. V roce 1857 přešel jako profesor mechaniky a stavby strojů do Budapešti
a v roce 1863 do Štýrského Hradce na akademii Johanneum. Již rok nato se
uchází o profesuru technické mechaniky a nauky o strojích s vyučovací řečí
českou na pražské polytechnice a v listopadu 1864 získává dekret řádného
profesora. Po rozdělení vysokého učení na český a německý ústav v roce 1869
se stává pro školní rok 1869/70 prvním rektorem samostatné české techniky. Stejnou funkci zastával i v roce 1880/81. Krom toho byl v letech 1871/72,
1875/76 a 1877/78 přednostou strojnického odboru školy.
Mnoho cestoval, navštívil například nejvýznamnější centra britského průmyslu Manchester, Liverpool, Londýn a Birmingham. Roku 1867 byl zvolen
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poslancem zemského sněmu ve volebním okresu měst Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Kostelec nad Orlicí a Dobruška. Zastupoval je až do roku
1876, kdy vrátil mandát, protože staročeská strana, k níž náležel, se neúčastnila sněmovního jednání. Byl též členem zastupitelstva královského
hlavního města Prahy (1872-76) a různých komisí (vodárenská, pro výstavbu Palackého mostu aj.) V roce 1876 se všech úřadů vzdal a věnoval veškeré síly pouze pedagogickému působení na technice. Byl velmi přísný při
zkouškách a při přednáškách vyžadoval naprosté ticho a pozornost, přesto
byl u studentů oblíben pro schopnost objasnit i nejsložitější problémy mechaniky. V roce 1884 odešel na radu lékařů na odpočinek, při té příležitosti
byl vyznamenán titulem vládního rady. Zemřel 13.11.1896.
Jan Baptista Lambl se narodil 9. 8. 1826 v západočeské obci Letiny, studoval na gymnáziích v Plzni a v Praze a poté farmacii na pražské
univerzitě, kterou absolvoval v roce 1849. Dva
roky byl zaměstnán jako chemik v závodě firmy Batka v Praze a roku 1851 přijímá místo
profesora chemie a fyziky na vojensko-technické škole v Bělehradě. Do Čech se vrací
v roce 1855 a začíná učit chemii, technologii
a přírodní vědy na německé hospodářské škole v Libverdě. Doplnil si tam vzdělání, takže se

mohl habilitovat pro obor polního hospodářství a správovědy na pražské polytechnice. Od roku 1867 tam byl mimořádným a v letech 1882-97
řádným profesorem. Přednášel česky i německy. Po rozdělení školy v roce
1869 působil na českém ústavu, ve školním roce 1891/92 jako jeho rektor.
Když byl zvolen poslancem zemského sněmu za Rychnov nad Kněžnou
a Kostelec nad Orlicí, obrátil pozornost k problémům organizace zemědělského školství a v roce 1864 předkládá zemskému výboru osnovu
pro tento typ škol. V Kostelci byl čestným členem Hospodářsko-průmyslového spolku založeného roku 1869, ve Vamberku čestným měšťanem.
Pracoval v řadě dalších funkcí například jako člen centrálního výboru c.
k. Vlastenecko-hospodářské společnosti v království Českém a kuratorií
hospodářských škol v Táboře a v Chrudimi, přísežný znalec hospodářský
při c.k. zemském soudu v Praze a náčelník odhadních komisí pro královskou českou banku hypoteční. V roce 1870 založil v Praze-Troji pomologicko-vinařský ústav, od roku 1883 byl předsedou zkušební komise pro
učitelství na českých zemědělských školách a inspektorem těchto škol. Za
své zásluhy v oboru zemědělství a polnohospodářského vzdělávání byl
vyznamenán ruským Řádem sv. Stanislava (1869) a Řádem železné koruny (1888). Roku 1897 odchází na odpočinek s titulem c.k. dvorního rady.
Zemřel 7.11.1909.
Jitka Zichová

KULTURNÍ POZVÁNKY V ŘÍJNU 2008
DIVADLA - KONCERTY
TEL: 494321588, rabstejn@wo.cz
11. 10. /sobota/ - 19:30 hodin

F. F. ŠAMBERK:
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Divadelní komedie v podání DS Zdobničan Vamberk.
21. 10. /úterý/ - 19:30 hodin
SESTRY STEINOVY
České hudební duo tvořené sestrami Karolinou Kamberskou a Lucií Steinhauserovou (obě kytara a zpěv). Působily spolu již od mládí v dětských sborech
i v děčínských rockových skupinách, od roku 1999 vystupují jako dvojice. Jejich
účast na folkovém festivalu Zahrada vzbudila zájem posluchačů i odborných
kritiků, roku 2001 vyšlo první album Lilie polní. Po následném koncertování
nastala roční pauza, od roku 2003 Sestry Steinovy opět vystupují na veřejnosti.
Diskograﬁe: lilie polní (2001), Můj tanec (2004), Jen děcko se bojí (2006).
30. 10. /čtvrtek/ - 19:30 hodin
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské uvádí francouzskou komedií Marca
Camolettiho. Hrají: Ivana Andrlová/ Lucie Zedníčková, Vladislav Beneš/ Marcel
Vašinka, Milena Dvorská/Ludmila Molínová, Lucie Benešová/Olga Želenská, Zbyšek Pantůček/Petr Pospíchal, Adéla Gondíková/ Veronika Jeníková/ Jana Zenáhlíková, Petr Gelner/Martin Sobotka.
7. 11. /sobota/ – 19:00 hodin
HARMONIKÁŘI NA RABŠTEJNĚ
ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ - Tradiční setkání harmonikářů a heligonkářů.

KINO - SK RABŠTEJN
TEL: 494321588, rabstejn@wo.cz
3. 10. /pátek/ – 19:00 hodin
SIROTČINEC
Hrají: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Princep.. Režie: Juan Antonio Bayona.
Mládeži přístupné od 12 let.
5. 10. /neděle/ - 19:00 hodin
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Sci-ﬁ thriller USA – české titulky. Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson,
Amanda Peet, Billy Connolly… Režie: Chris Carter. Mládeži přístupné od 12 let.
9. 10. /čtvrtek/ – 19:00 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
Hrají: Christian Bale, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal… Režie:
Christopher Nolan. Mládeži přístupné od 12 let. Film USA – české titulky.
10. 10. /pátek/ - 19:00 hodin
BATHORY
Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Vincent Regan… Režie: Juraj
Jakubisko. Mládeži přístupné od 12 let.
12. 10. /neděle/ - 19:00 hodin
MAMMA MIA!
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Amanda
Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski… Režie: Phyllida Lloyd. Muzikál VB –
české titulky. Mládeži přístupné.
16. 10. /čtvrtek/ - 19:00 hodin
RUDÝ BARON
Film Německo/VB – české titulky. Režie: Nikolai Mullersschon. Mládeži přístupné.
19. 10. /neděle/
KUNG FU PANDA
16:00 a 19:00 hodin
Animovaný ﬁlm USA – česká verze. Režie: Mark Osborne, John Stevenson.
23. 10. /čtvrtek/
ZAPOMENUTÝ OSTROV
17:00 a 19:00 hodin
Hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Michael Carman… Režie: J.Flackett.
M.Levin. Dobrodružný, rodinný ﬁlm USA – české verze. Mládeži přístupné.
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26. 10. /neděle/ - 19:00 hodin
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh, John Hannah, Luke
Ford. Režie: Rob Cohen. Film USA – česká verze. Mládeži přístupné.
31. 10. /pátek/ - 19:00 hodin
TOBRUK
Valečný ﬁlm ČR. Režie: Václav Marhoul.

VÝSTAVY
3. – 5. 10. /pátek-sobota-neděle/
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Radost – Krása – Užitek - areál sokolské zahrady, sokolovny a nová budova
v Častolovicích.
Pátek: 8:00h Zahájení prvního dne výstavy, 9:00h Zahájení soutěže o nejlepší
misku ovoce a zeleniny,10:00h Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové Rady ČZS, krajských delegací a ÚS ČZS. 14:00h Vystoupení hudební
skupiny HOPR z Častolovic, 16:00h Přednáška Šetrná chemická ochrana, pěstování růží ,18:00h Konec prvního dne výstavy.
Sobota: 8:00h Zahájení druhého dne výstavy, 9:00h Zasedání pléna ÚS ČZS,
14:00h Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamberka, 15:00h Ukázka aranžování z rostlých květin Z.Kvasničková, 18:00h Konec druhého dne výstavy.
Neděle: 8:00h Zahájení třetího dne výstavy, 10:00h Vystoupení country skupiny „Špunti“, 13:00h „Vystoupení country skupiny „Špunti“, 14:00h Módní přehlídka ﬁrmy MELI style z Hradce Králové, 15:00h Vystoupení mažoretek, 16:00h
Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny, 17:00h Celkové ukončení
výstavy.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.721311719 a na www.zahradkari.com

BESEDY - PŘEDNÁŠKY
12. 10. /neděle/ - 14:30 hodin

ŘEHOLE SV. BENEDIKTA
ÚVOD DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Česká křesťanská akademie - místní skupina Kostelec nad Orlicí Vás srdečně
zve na přednášku v rámci cyklu introdukce církevních řádů: Řehole sv. Benedikta – úvod do křesťanského života. Přednáší: fr. Aleš Vandrovec OSB. Městská
knihovna v Kostelci nad Orlicí – 14,30 hod.

CÍRKVE
Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka - administrátorka Mgr Alena Naimanová, bytem Rychnov n. Kn.,
Bezručova 16, tel.: 494-534854 nebo 739-071416 mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby v říjnu 2008: 5.10. a 19.10. v 8,30 hodin
Bližší informace na vývěsce u sboru.
Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec 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
Setkání v týdnu (Štefánikova): Biblická hodina: Čt 17.00 hodin
Náboženství pro děti: Pá 14.30 a 16.00
Tel.: 494 323 311; 739 702 567; email: david.najbrt@atlas.cz
12.10. v 9.45 slavnostní bohoslužby
Díkůvzdání s vysluhováním svaté večeře Páně

TURISTÉ

JINÉ

4. 10. /sobota/ - 9:00 hodin
TAJEMNÝ CHLUM
Sraz účastníků: v 9:00 na Palackého nám. Kostelec nad Orlicí. Trasa cyklistického výletu: Kostelec n. O., Suchá Rybná, Lhoty u Potštejna, Homole, Chlum,
Rájec, Přestavlky, lesem k Červené chaloupce a do Kostelec nad Orlicí. Délka
cyklistické trasy 35 km (Opakování akce z 16. 8. 08, která se vzhledem ke
špatnému počasí neuskutečnila). Vedoucí akce: Jitka Jakubcová
11. 10. /sobota/ - 8:00 hodin
STOLETÉ DUBY
Sraz účastníků : v 8:00 na železniční zástavce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
vlakem 8:16 do Třebechovic pod Erebem. Trasa pěšího výletu: Třebechovice pod Orebem, Houkvice, Týniště n. Orl. Délka pěší nenáročné trasy 10 km.
Vedoucí akce: František Krch
25. 10. /sobota/ - 7:00 hodin
JIRÁSKOVY SKÁLY
Sraz účastníků: v 7:00 na železniční zástavce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd
vlakem 7:18 do Teplic nad Metují zastávka. Trasa pěšího výletu: Kamenec,
Kraví hora, Čáp, Skály, Hubertův pramen, Teplice nad Metují. Délka pěší trasy
15 km. Návrat vlakem. Vedoucí akce: Oldřich Zeman

Občanské sdružení ProJunior pořádá v letošním roce dva zájmové kluby
pro mládež a dospělé: Junior TV - Rychnovská studentská televize (13-26 let)
a Kondiční badminton (16+). Více na www.projunior.info
18.10.2008 /sobota/ - 9:00 hodin KERAMICKÁ DÍLNA
Dům dětí a mládeže pořádá keramickou dílnu. Poplatek činí 50,- Kč na osobu
- v ceně hlína, vypálení a ostatní náklady.

ADEVA

zařízení školního stravování s.r.o.
hledá zaměstnance na pozice
V E D O U C Í H O V Ý R O B Y, K U C H A Ř E
A P O M O C N É S Í LY V K U C H Y N I

do provozů školních jídelen v Kostelci nad Orlicí a ve Vamberku.
Zajímavé platové ohodnocení, práce na nových technologiích, možnost
profesního růstu.
V případě zájmu nás kontaktujte na
tel.: 603502686, e-mail: info@adeva.cz

Z NAŠICH ŠKOL
Kutil Ferda
1. - 5. čtvrtek 2.10.
13:30
400 Kč D.Bečičková
Mravenec
malba na sklo a textil, výrobky z kůže, z přírod. materiálů, keramika atd.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ak ce ř í j e n 2 0 0 8
„KLUB MAMINEK“
Od 23.9.2008 se schází
každé úterý od 9:30 do 11:00hod. „Klub maminek“
v DDM v parku.
Přivítáme mezi sebou další maminky se svými malými
dětmi. Během klubu máte možnost si mezi sebou popovídat, vyměnit si názory a zkušenosti. Děti budou získávat zkušenosti ze soužití v kolektivu svých
vrstevníků. Program je různorodý zaměřený na všechny oblasti rozvíjení dětských schopností a dovedností.
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJ DRAKA
výtvarné zpracování, z draků bude nainstalována výstavka v DDM, nejlepší
práce budou odměněny drobnými cenami
KERAMICKÁ DÍLNA
18.10.2008 / sobota Keramická dílna od 9 hodin v DDM v parku
poplatek činí 50,- Kč na osobu - v ceně hlína, vypálení a ostatní náklady
!! POZOR PŘIPRAVUJEME !!

Kroužek
1. - 4. úterý 30.9.
13:30
„BARBIE“
šití oblečků na panenky, doplňky, malování, hry

300 Kč B.Miklová

Keramika
1. - 5. čtvrtek 2.10.
základy práce s hlínou, výroba keramiky

450 Kč D.Bečičková

15.00

Keramika
5. - 9. čtvrtek 2.10.
16:00
600 Kč M.Zahradníčková
výroba keramiky, glazování a dekorování, základy točení na kruhu
Kresba,malba 5. - 9. pondělí 29.9.
modelování
zábavná výtvarná výchova

15.30

350 Kč M.Zahradníčková

Angličtina
1. - 3. úterý 30.9.
15:00
350 Kč Mgr. N.Kovandová
výuka formou hry, říkadel, obrázků a dalších pomůcek
Němčina
1. - 3. čtvrtek 2.10
13.30
350 Kč M.Teplá
výuka formou hry, říkadel, obrázků a dalších pomůcek

BURZU ZIMNÍHO OBLEČENÍ A VĚCÍ
Na 13.-14.11.2008 připravujeme Burzu zimního oblečení a věcí.
13.11. (čtvrtek) příjem věcí
9.00 – 17.00
14.11. (pátek) prodej věcí
15.00 – 17.00
Podrobnější informace na letáčcích DDM nebo na tel. č. 494 323 783.

Rybáři
Doudleby

LYŽAŘSKOU ŠKOLU
O sobotách a nedělích v měsíci lednu a únoru 2009

Počteníčko
3. - 5. středa 1.10.
15.00
o knížkách a s knížkami zábavnou formou a hrou

Podrobnější informace na letáčcích DDM nebo na tel. č. 494 323 783.

Kytara bez not 4. - 7. pondělí 29.9. 15.00
300 Kč I.Minaříková
hra bez not podle akordů, jednoduché písničky,tvorba zpěvníku

N a b í d k a k r o u ž ků DDM

3. - 9. středa 1.10
ZŠ Doudleby

15.00
100 Kč L.Frydrych
základy sportovního rybaření

Dramaťák
1. - 9. středa 1.10.
15.30
250 Kč D.Bečičková
základní herecké a mluvní dovednosti, divadelní výstupy, improvizace
250 Kč Z.Svobodová

Míčové hry
1. - 5. pondělí 29.9. 15.00
nácvik míčových her, pohybové dovednosti

350 Kč Mgr. R.Miklová

Rybářský
3. - 9. úterý 30. 9.
15:00
300 Kč Ing. P. Mařík
základy sportovního rybaření, rybaření v přírodě, získání povolenky

Aerobik
5. - 9. úterý 30.9.
16.00
radost z pohybu, aerobik, posilovací cvičení

350 Kč L.Kovandová

Okénko přírody 1. - 5. středa 1.10.
13:30
250 Kč D.Bečičková
péče o drobná zvířátka v DDM, hry a soutěže, pozorování zvířat

Hip hop
4. - 9. úterý 30.9.
módní trend v tanci, street dance

350 Kč N.Šebková

Šikulka
3. - 5. pondělí 29.9. 14.00
350 Kč D.Bečičková
šití, vaření, stolování, modní doplňky, aranžování, kosmetika a další

Střelecký
4. - 9. úterý 30.9.
15:00
350 Kč P.Fridrich
střelba ze vzduchové a plynové pušky, soutěže a závody

Top dívka
6. - 9. pondělí 29.9. 15.00
350 Kč D.Bečičková
odívání, kosmetika, účesy, vaření, stolování, aranžování

Šachy
1. - 9. středa 1.10.
15.00
pro všechny zájemce o tuto královskou hru

250 Kč

Módní
6. - 9. středa 1.10.
15.00
250 Kč D.Bečičková
návrhářství
pro zájemce o vlastní navrhování a šití módního oblečení a doplňků

Judo
4. - 9. úterý 30.9.
základy Juda, sebeovládání, taktiky…

350 Kč Š.Trebatický

Název kroužku

Třída První schůzka V hodin Úplata Vedoucí

Výroba svíček 3. - 9. středa 1.10.
15.00
práce s voskem dle předloh a vlastní fantazie

450 Kč D.Bečičková

Paličkování
3. - 9. úterý 30.9.
15:00
tradice Orlických hor, vzory, jednoduchá krajka

300 Kč M.Vilímková

16.00

16.00

Počítače
3. - 9. středa 1.10.
15.00
350 Kč J.Barna
rozdělení do skupin dle vědomostí, práce s počítačem a internetem, hry
Železniční
3. - 9. čtvrtek 2.10.
15.00
modeláři
práce na kolejišti, stavba modelů, zkušební jízdy

350 Kč p.Urban
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NABÍZÍME PRO NÁCTILLETÉ A DOSPĚLÁKY

Styl
od 15 let
čtvrtek 9.10
17.00
pro všechny co se zajímají o hudební styly, ﬁlmy, módu, drogy, debaty…
Keramická dílna
čtvrtek 9.10
práce s hlínou, glazování, točení na kruhu

18.00

Klub paličkování
výroba krajky

18.00

čvrtek 9.10.

Klub maminek
úterý 23.9.
9.30
pro maminky s malými dětmi - program různorodý, výměna zkušeností...
informativní schůzky v níže uvedených dnech a časech !

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU
A ZŠ KOSTELEC NAD ORLICÍ

Ja k j s me p r o ž i li p r áz d n i n y ?
Jako každý rok připravuje kolektiv zaměstnanců DD zajímavý prázdninový
program.V červenci jsme odjeli do Bartošovic v Orlických horách, kde jsme
strávili nezapomenutelné 2 týdny. O zábavu nebyla nouze, každý den byl úplně jiný. Například „den společenského chování“ – tak to jsme se učili vázat
kravatu nebo oblékat společenský oblek. Při „zdravotním dni“ jsme si zase
povídali o tom, jak se zachovat v různých situacích, a zahráli jsme si zábavnou
hru nazvanou „průjem“.

A je tady po dzim!

„Zlatokopecký den“ sebou přinesl výrobu lampionů a rýžování zlata v nedaleké řece. Kromě množství her, soutěží a vyrábění jsme měli možnost vyrazit na několik výletů spojených s tímto místem jako jsou „Pašerácká lávka“,
„Zemská brána“ nebo krásná vesnička České Petrovice, která je proslulým
zimním střediskem Orlických hor. Ve volných chvilkách děti hrály míčové
hry, sbíraly borůvky, koupaly se v řece. Neoddechly si ani po setmění - nejednou se jim zvedl adrenalin při večerní diskotéce nebo noční hře -stezka
odvahy. Velice příjemně vyčerpaní a plní dojmů jsme se na týden vrátili do
domova, kde jsme vyměnili věci a už jsme opět vyrazili na týden do světa - tentokrát do Janova nad Nisou. Ubytováni jsme byli v kouzelné chatě
s vlastní rozhlednou- „Královce“. I tam nás nuda nezastihla. Při putování byla
možnost navštívit a prohlédnout si vesničku Bedřichov, města Janov nad
Nisou, Jablonec nad Nisou nebo Liberec, kde jsme strávili celý den. Projeli
jsme se lanovkou na Ještěd a prohlédli jsme si město včetně překrásné reprezentativní radnice.
Oba pobyty se nám velice líbily a zážitků máme nesčetně. Srpen jsme strávili
doma v Kostelci, kde jsme relaxovali a odpočívali po rušném červenci. Koupali
jsme se na místním koupališti a pokud počasí tolik nepřálo, chodili jsme na
túry po krásách okolí našeho města.
Kolektiv dětí a vychovatelek DD, Pelclova 279, Kostelec nad Orlicí

P R O D E J N A

OKRASNÝCH ROSTLIN
Frošova ul. (za mostem směr Skála)
Nabízí: velké solitérní dřeviny
jehličnaté a listnaté keře
plotové tuje
traviny a vodní rostliny
mulčovací kůru
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Otvírací doba:
Po – Pá: 13 – 18 h
So:
8 – 13 h
Kontakt:
Tlustá Eva
776 636 700

Co nám píše Podzim na listy,které hází do poštovní schránky?
Zeptejte se. My to víme a hned povíme.Samé noty,písně a skladby
pro podzimní chvilky. A podzimních chvilek v podzimním plášti
proti dešti je tu hned několik, třeba když nepřestáváme žasnout
nad zabarvením přírody, která je sama velký dar-NÁM! Jsme prostě všichni takoví a všechno to, co potřebujeme znát tady někde okolo, je
jenom se umět dívat, mocnější je umět naslouchat člověk člověku a člověk
přírodě. Sluníčko hřeje méně, ale nám je v BROUČKU pěkně a teplo.
13. 9. KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ
Naše prožitky a zážitky z drobného prodeje výrobků maminek a dětí,poskytování dětské dílničky byly úžasné! Chladno a vítr zabránil dospělým a dětem
strávit u nás více času, ale bylo tak, jak mělo být! Je mi jenom líto, kam se
všichni „Kostelečtí“ ztratili? Žije Vás tu mnoho a mnoho človíčků a posvícení
je pro Vás a Vaše!Stačilo jen zapomenout na špatnou náladu, neduhy, averzi,
vzíti o svetr více, pobídnout své známé i neznámé a vyrazit! DŘÍVE, za našich
maminek a babiček bylo posvícení velký svátek. Obléklo se do svátečního,
ženy do kostýmků s kabelkou a muži do obleků s cylindrem, možná i s hůlčičkou. Byl to zvyk a tradice, A ŠLO SE celý den strávit tam, kde to bylo jejich
a pro ně, kde se narodili a žili. SNAD PŘÍŠTĚ! DĚKUJEME, kdo nás ve stánku
a dílničce navštívil.
Náš elán a nadšení je velké, dětí a maminek přibývá, cvičení pro těhotné maminky pod vedením paní Ivy Voráčkové též navštěvuje více maminek a tatínků.
Naše motto: Věříme, že sny a naděje vítězí a jsou silnější než skutečnost!
(www.webareal.cz/broucek)
5. 10. 2008

KOŇSKÁ HŘÍVA V BROUČKU II.

PS: změna prac. doby: úterý od 7:30h. do 12:30h
probíhají týdenní činnosti a aktivity s tématem
možnost i po seznámení s dětmi - hlídání dětí
VŠE SLEDUJTE: VE VÝVĚSCE (u Vesny) NEBO NA LETÁCÍCH
za OS BROUČEK Jaroslava Čermáková

Te rcia vo lta
Letní soustředění dětského pěveckého sboru Kvítek z Kostelce nad Orlicí
v Horním Jelení 16. – 24. 8. 2008
Letní soustředění dětského pěveckého sboru Kvítek, který pracuje pod ZUŠ
F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí, proběhlo v letošním roce v Horním Jelení v rekreačním zařízení Radost ve druhé polovině srpna. Děti, ale i dospělé, čekal
program zaplněný pěveckými zkouškami a přípravami na nadcházející školní rok, hrami a nezapomenutelnými zážitky. Prostředí bylo letos pro všechny
účastníky nové, ale rychle si zvykli a bez úrazů prožili krásných 8 dní.

Odpolední hry – nalezený poklad.

Začátek soustředění byl trochu deštivý, ale již druhé odpoledne si všichni zahráli s míčem. Tentokrát vedoucí dětem připravili pestrý program her, zaměřený na to, aby děti poznávaly své kamarády ve sboru. Kromě míčových her si
děti zahrály např. hru AKU-AKU, stopovanou, Živé pexeso, zaběhly postřeho-

vý závod nebo zkusily hledat poklad s mapou a vysílačkou. Celé soustředění
všechny účastníky provázelo heslo „Jsme parta!“.
Ve svém volném čase měli zpěváci k dispozici 3 hřiště, na kterých s oblibou
hráli vybíjenou a ringo. Volný čas střídaly pěvecké zkoušky. Na dopoledních
tříhodinových a odpoledních dvouhodinových se zpěváčci naučili mnoho nových písní, od jednohlasých známých po vícehlasé nové. Sbor se také rozrostl
o nováčky, kteří práci zvládali na jedničku. Jako správní zpěváci museli dodržovat každý den hlasový klid, což bylo pro některé neuvěřitelné utrpení.
I v letošním roce vedoucí pro děti připravili noční hru. Trasa byla rozdělena
podle věku účastníků. Děti obdržely po ukončení hry diplom za statečnost
a sladkou odvahu.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na celodenní výlet do Holic do přírodovědného muzea
Emila Holuba. Do Holic jsme cestovali autobusem a zpět do Jelení jsme šli
po turistické značce pěšky. Na zpáteční cestě byly děti rozděleny na skupiny
a hrály stopovanou.
Soustředění jsme tradičně zakončili závěrečným koncertem, který se konal ve
venkovní koncertní hale v areálu Radost za hojné účasti rodičů. Koncert se vydařil, protože zpěváci usilovně nacvičovali celé soustředění pod uměleckým
vedením Mgr. Dagmar Potštejnské.
Letošní soustředění dopadlo výborně ke spokojenosti zpěváků, vedoucích
i praktikantů. Všichni se ze všech sil snažili o jeho úspěšný průběh. Celé soustředění se mohlo uskutečnit díky ﬁnanční podpoře Královéhradeckého kraje
a Města Kostelec nad Orlicí. Děkujeme.
Za spolek TERCIA VOLTA Mgr. Hana Adamcová a Pavla Dvořáková.

ZE SPORTU
T i g er s v e I I . l i z e m u žů
p řed p o d z i mn í čás t í

Přehled výsledků:

Základní část:
Vstup do ligy se „tygrům“ vydařil, když vyhráli 3 zápasy ze 4. Bohužel pak přišli
o jednoho klíčového nadějného mladého hráče za tragických událostí. Před
začátkem sezóny jim ze sestavy vypadli pro zranění také dva hráči. Kompletní
sestava tak mohla nastoupit teprve až na poslední víkend před prázdninami a bylo to rozhodně znát, protože tento víkend na domácím hřišti nedali
Tigers ve 4 zápasech nikomu šanci. Hlavní posilou byl chytač Tomáš Sršeň,
který do hry vnesl klid a jistotu hlavně při hře v obraně, podával výbornou hru
i v útoku. Nejslabším víkendem byly zápasy v Příbrami, kde nám chyběl druhý
nadhazovač Ladislav Honzejk, který byl zasažen odpalem do blízkosti oka, naštěstí bylo vše v pořádku a mohl tak pokračovat v sezóně.
Velmi pěkné výkony podávají v obraně oba naši nadhazovači, Tomáš Hlaváček
a L. Honzejk, pěkné zákroky v zadním poli předvádí T. Uhnavý a J. Šeda.
V útoku k nejlepším hráčům patří Ondřej Sejbal se svojí agresivní hrou a pestrým útokem, překvapením je i dobrá hra M. Duška. Celkem stabilní dobré
výkony podává P. Vinduška, D. Steklík a hrající trenér P. Novotný.
Tým postupně nabírá zkušenosti a je vidět, že se jeho hra postupně lepší, je
to znát hlavně v obraně, nejvíce to bylo znát v posledním zápase, kdy jsme
udrželi jednobodový náskok.
Hráči by se měli ještě naučit pestřejší útok, hlavně používání tzv. ulejvek a nabíhaných odpalů.
Přehled výsledků:
Tigers x Chomutov 9 : 8, Tigers x Most 9 : 8, Most x Tigers 15 : 4,
Chomutov x Tigers 11 : 12, Pardubice x Tigers 11 : 1, MFF Neratovice x Tigers 11 : 8,
Tigers x MFF Neratovice 6 : 4, Tigers x Pardubice 3 : 2, Tigers x Canaries Pha 6 : 5,
PV Praha x Tigers 9 : 1, Canaries Pha x Tigers 3 : 1, Tigers x Kotlářka Pha 0 : 3,
Tigers x Příbram 0 : 20, Příbram x Tigers 3 : 0, Kotlářka Pha x Tigers 8 : 0,
Tigers x Pardubice 0 : 13, Kotlářka Pha x Tigers 12 : 2, Tigers x Kotlářka Pha 3 : 9,
Pardubice x Tigers 1 : 13, Tigers x MFF Neratovice 11 : 1, Chomutov x Tigers 1 : 6,
Tigers x Chomutov 7 : 3, MFF Neratovice x Tigers 0 : 1

K la ck ař i K o s t elec
Přehled soutěží a výsledků v oblastních přeborech

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

Klackaři Kostelec
Sparks BAK Mladé Buky
Softball Pardubice B
Tigers B
Falcons Softball Hradec Králové
Kutná Hora

9
9
9
11
11
11

8
8
6
4
4
0

1
1
3
7
5
11

0
0
0
0
2
0

score
121
96
98
104
119
57

:
:
:
:
:
:

30
33
57
110
126
239

-

Tigers B
Klackaři
Tigers B
Kutná Hora
Tigers B
Mladé Buky
Hradec Králové
Tigers B
Tigers B
Kutná Hora
Klackaři

7
3
7
23
9
7
10
6
14
12
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
13
9
10
8
12
12
22
5
2
18

VÝCHODOČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA KADETŮ 2008
Tabulka k 1.07.2008:
1. Klackaři Kostelec
2. Softball Pardubice
3. SK Kostelec Tigers

z

v

p

s

score

b

5
5
6

4
4
0

1
1
6

0
0
0

48 :
9
32 : 25
17 : 63

9
9
6

V lize kadetů máme družstvo, které se tvořilo teprve v zimě, je v něm mnoho
nových hráčů a na hře to bylo vidět. Tým vede T. Uhnavý , Ondřej Sejbal a Pavel Syrový. Hra kadetů se postupně zlepšovala a to se projevilo na Mistrovství
kadetů v Chomutově, na které se kadeti dovedli dobře připravit. Zatímco v
oblasti ještě nevyhráli jediný zápas, dokázali hned v úvodním zápase v derby
s Klackaři druhý tým porazit 9 : 3.
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ NA MISTROVSTVÍ Z POHLEDU DOMÁCÍ SOUTĚŽE:
3. místo Pardubice
6. místo Tigers Kostelec
7. místo Klackaři Kostelec
VÝCHODOČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA KADETŮ 2008

Koncem sezóny nás v Praze čekají dva víkendy s těmito soupeři:
Příbram, PV Praha, Canaries Praha a Most.

VÝCHODOČESKÁ SOFTBALLOVÁ LIGA MUŽŮ 2008
Tabulka k 1.07.2008:
z
v
p
s

Klackaři
Tigers B
Hradec Králové
Tigers B
Pardubice B
Tigers B
Tigers B
Kutná Hora
Mladé Buky
Tigers B
Tigers B

b
17
17
15
15
13
11

V této lize startují hlavně naši junioři i kadeti doplnění některými staršími hráči.
Je to nejmladší družstvo v oblasti. Pro juniory to byla dobrá příprava na Mistrovství republiky juniorů do 19 let. Jejich celkové umístění bylo na 5. místě, za
naším týmem se na 6. místě umístili Pardubice a na 10. místě domácí Klackaři.

12.4.2008
12.4.2008
12.4.2008
12.4.2008
8.5.2008
8.5.2008
8.5.2008
8.5.2008

Tigers
Klackaři
Pardubice
Tigers
Tigers
Klackaři
Pardubice
Pardubice

-

Klackaři
Pardubice
Tigers
Klackaři
Pardubice
Tigers
Klackaři
Tigers

2
10
6
1
10
17
2
8

: 13
: 4
: 3
: 7
: 12
: 0
: 1
: 1

Děkujeme těmto našim sponzorům:
AM Computers s.r.o., Klimacool s.r.o.
TPL Trading CZ s.r.o.
Orlický konzum s.r.o.
Penzion Kaplička
Cukrárna Picollo,
pivovar Primátor Náchod
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Č e rstvé zprávy ze So ko la

Ve dnech 9. - 10. 6. proběhlo na hřišti Pod Strání v Kostelci
nad Orlicí Mistrovství republiky základních škol. Turnaje se
zúčastnilo 8 škol. Družstva hrála ve dvou skupinách, skupinu A vyhrálo družstvo ZŠ Kostelec. Velmi pěkným zápasem
v této skupině byl duel mezi Kostelcem a Ledenicemi, zápas skončil 3 : 2 pro domácí, na tomto výsledku měli zásluhu hlavně nadhazovači obou týmů, kteří svým nadhozem neumožnili více bodů. Ve skupině B
s přehledem zvítězilo družstvo Chotěboře, hlavně díky výbornému nadhozu.

Tak takhle byla Sokolovna připravená na začátku září. Čekal ji další cvičební
rok. Během srpna absolvovala spoustu úprav a oprav, jejichž náklady se vyšplhaly až na 55 000,- Kč. Jednalo se především o obnovu lakového nátěru podlahy, obklady a nátěry dveří, zasklení oken, opravy cvičebního nářadí, revize.
Nyní je již činnost všech oddílů v plném proudu a nabídka je následující:
Rodiče + děti I.

čtvrtek

16.00 hod

Zuzana Hanousková

Rodiče a děti II.

čtvrtek

17.00 hod.

Martina Fajglová

Mladší žactvo

pondělí

16.00 hod.

Mgr. Iva Chadimová

Odbíjená – dívky

středa
čtvrtek

15.00 hod
15.30 hod.

Iva Uhnavá
Eva Klecandrová

Individuální ocenění:
Nejlepší nadhazovač: Sobotka Ondřej
/Chotěboř/
Nejlepší pálkař:
Jochec Roman
/Pardubice/
Nejužitečnější hráč:
Kameníková Pavlína /Kostelec/

Odbíjená – ženy

čtvrtek

17.00 hod.

Lucie Kotásková

Karate

úterý, středa

18.00 hod.

P. Juhas, D. Motyčka

Aikido

úterý

18.00 hod.

Libor Sládek

Celkové pořadí:
1. ZŠ Kostelec nad Orlicí
2. ZŠ Chotěboř
3. ZŠ Polabiny Pardubice
4. ZŠ A. Hrdličky Ostrava

Nohejbal

úterý

16.00 hod.

Milan Bier

Ženy I

pondělí, čtvrtek

18.30 hod

Marie Němcová

Ženy II

pondělí, čtvrtek

19.30 hod.

Božena Bolehovská

Muži

úterý,pátek

20.00 hod.

PaedDr. F. Dosedla

Atletika

sobota

10.00 hod

RhDr. Václav Cífka Csc.

Stolní tenis

dle domluvy

Mgr. Robert Ježek

Mistrem republiky základních škol pro rok 2008 je ZŠ Kostelec nad Orlicí.

5.
6.
7.
8.

ZŠ Bílá Praha 6
ZŠ Ledenice
ZŠ Bezručova Hradec Králové
GM. Lecha Brno

Kostelecký tým byl složen z „Tygrů a Klackařů“, z děvčat i z chlapců, a jak je vidět, společný tým dokázal hrát nádherná utkání a nakonec se zaslouženě stal
Mistrem republiky. Je to ukázka toho, jakým směrem by se měl ubírat softbal
v Kostelci. Vytvoření společných týmů ve všech kategoriích by určitě přineslo
i další nemalé úspěchy. Někteří by se nad tím měli určitě zamyslet.
Kostelec ve své skupině nejprve narazil na družstvo Pardubic, překvapivě nad
ním vyhrál
13 : 3, družstvu se dařila hra v obraně, ale především na pálce. Dalším soupeřem Kostelce bylo družstvo Brna, které nemělo kvalitního nadhazovače,proto
také prohrálo s domácími vysoko 16 : 0. Posledním soupeřem ve skupině bylo
družstvo Ledenic, za které nadhazoval reprezentační nadhazovač, který dělal
domácím značné potíže při hře na pálce. Dobře zvolenou taktikou kaučů se
družstvu Kostelce díky „ulejvkám“ podařilo nejprve udělat jeden bod a pak
ještě další dva přidat, soupeř pouze už jen zkorigoval výsledek na konečných
3 : 2 ve prospěch Kostelce. Hlavní dík za výborný výkon v tomto zápase patří nadhazovači O. Procházkovi a výborným zákrokem v poli se předvedl i M.
Křížek, který měl v tomto zápase i výbornou „pálku“. V semiﬁnále se Kostelec
utkal s Ostravou, která v první směně udělala dva body, ale ty byly nakonec její
poslední. Kostelec rozstřílel svého soupeře 22 : 2. To znamenalo jeho postup
do ﬁnále, kde nás čekalo družstvo Chotěboře také s reprezentačním nadhazovačem, který byl nakonec vyhlášen nejlepším nadhazovačem Mistrovství. Byl
to velmi dramatický zápas. Kostelečtí se proti výbornému nadhozu nemohli
dlouho prosadit. Díky dobře zvolené taktice kauče „Bódi“ družstvo rozehrálo
hru na metách a soupeř začal dělat chyby, Kostelec dokázal tyto chyby maximálně využít a soupeře to nakonec úplně rozložilo. Chotěboř sice ze začátku
vedla 1 : 0, ale právě po chybách v obraně Kostelec přidával bod po bodíku
a zápas nakonec v pohodě dohrál. Velmi pěkný výkon předvedla jako chytačka Pavlína Kameníková, oporou na „prkně „ byl O. Procházka. Tým hrál velmi
disciplinovaně,spolupráce kaučů, trenérů i hráčů obou týmů fungovala na
jedničku, tak by to mělo být i do budoucna.

Všem nadšeným cvičitelům, trenérům, malým a velkým příznivcům pohybu
přejeme opravdu vydařený cvičební rok 2008/2009.
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

F C Ko ste le c nad Orlicí o ddíl kopané
pro všechny, co mají zájem o fotbal, tzn. malé, větší i největší, zveme do svých
řad. Nábor nových členů bude probíhat během měsíce září a října, a to každé
úterý a čtvrtek od 16:00 na místním všesportovním stadionu.
Přijďte si i Vy mezi nás nezávazně vyzkoušet své fotbalové dovednosti.
vedení klubu FC

P o svíce nský de se tibo j 2 0 0 8
V sobotu 13.9.2008 se pod záštitou Městského úřadu a TJ Sokol Kostelec nad
Orlicí konal již třetí ročník Posvícenského desetiboje. Ve sportovních disciplínách volejbalu, nohejbalu, stolním tenise, badmintonu, házené, fotbalu, basketbalu, ﬂorbalu, kroketu a hodu mobilem se utkalo celkem 12 šestičlenných
týmů, z kterých byl nejúspěšnější královéhradecký tým Brusinkový deﬁcit. Na
další medailové pozice se probojovali Megahadi a Brutus. Organizační výbor
tímto děkuje všem soutěžícím a hostům za klidný a bezproblémový průběh
turnaje a především velký dík patří sponzorům (Městský úřad KnO, DDM Kno,
Vinotéka, VeloVít Sport, MIKA Sport, Elektra Janeček, Drogerie Market, Chlorella Centrum, Spedice Carmen, Elektro Drahoš, AG Typ, Čtyřlístek RK, Pavel
Jansa – kovovýroba, Brother Brno, FitMin, REMAX Future HK) za krásné ceny
pro všechny zúčastněné. Takže závěrem jen uvedu, že letošní ročník se vyvedl,
dokonce i počasí nám přálo, a doufáme, že příští rok se nám podaří zorganizovat další ročník a v Kostelci zavedeme pravidelnou sportovní tradici.
Lucie Kotásková

Ředitel turnaje Petr Novotný

Zapamatujte si dobře tuhle adresu:

REGION, spol. s. r. o.
ocelová lana, řetězy,
vázací prostředky

Tyršova 11, Kostelec nas Orlicí
Zapamatujte si dobře i čas:

každý všední den
od 8.00 do 17.00 hodin.

Kostelec nad Orlicí
přijme zaměstnance
do trvalého pracovního poměru – profese dělník
– jednosměnný provoz. Tel. 494 321 169.

A PROČ SI TO PAMATOVAT?

Abyste věděli, kde vám dobře poradí
jak investovat, pojistit sebe, auto, dům
a cokoliv si vzpomenete.
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