
Z P R A V O D A JZ P R A V O D A J
M Ě S T A  K O S T E L E C  N A D  O R L I C Í

W W W . K O S T E L E C N O . C Z

9 /9 /  20122012

O R L I C E



 
Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
odpočatí, nabití energií, optimismem 
a elánem se opět vracíme do koloritu 
všedního dne. Dítka školou povinná za-
sednou do lavic a paní  učitelka si vy-
slechne jejich prázdninové zážitky a bude 
k nim shovívavější než kdy jindy.  Léto 
v našich podmínkách nebylo nic moc, 
ale kdo chtěl a mohl, tak se za sluníč-
kem vydal a užil si ho plnými doušky někde jinde. Řeklo by se,

že čas dovolených byl okurkovou sezónou. Jak pro koho a jak 
kde.  U nás tedy ne. Vyznavači motosportu mohli být přítom-
ni V. ročníku Matrix rally, v Seykorově parku řádily Seykorky při 
kulturně-sportovním happeningu, na koupališti zase Spektrum 
a jiné kapely. Bylo otevřeno nové bistro na Stadionu mládeže 
a pan Kinský nabídl na svém zámku několik výstav či  prohlíd-
ku stálé expozice.  Myslím si, že vybírat bylo z čeho a nebude 
tomu jinak ani v nadcházejících měsících. Nejbližším podnikem 
společenského významu bude tradiční posvícení. Všem přeji 
neméně krásné nadcházející dny a jak říkal pan Zákopčaník -
Slunce v duši.   

Ing. Jiří Bartoš, starosta

 I N F O R M A C E  Z  ÚŘA D U

 
VÝTAH Z  USNESENÍ  RM KOSTELEC NAD ORL IC Í

Ze dne 11. 06. 2012 č. 14/2012 

RM schvaluje

 uzavření smlouvy o umístění 3 ks směro-
vek (o rozměrech 1000 mm x 200 mm) a 3 ks 
směrových tabulí (o rozměrech 700 mm x 
1000 mm) MIOS na majetku města (sloupech 
veřejného osvětlení) s fi rmou BULLDOG RE-
KLAMA s.r.o., Praha 10 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tří měsíců s účinností 
od 01. 07. 2012.

 uzavření dodatku č. 6 smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor v objektu Městského úřadu, 
Palackého náměstí č.p. 38, Kostelec nad Orlicí 
ze dne 05. 02. 1998 ve znění dodatků č. 1-5 
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4.

 uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky 
č. 9 umístěné v ul. I. J. Pešiny v Kostelci nad 
Orlicí s SK Kostelec Tigers, Kostelec nad Or-
licí, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíců za roční nájemné ve výši 300 Kč + 
DPH v zákonem stanovené výši s účinností
od 12. 06. 2012.

 zadávací podmínky na pronájem nebytových 
prostor v I. NP o celkové výměře 178,47m2 
v objektu bez čp. - bistra v areálu Stadionu 
mládeže umístěného na pozemcích parc. č. 
436/2 – zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 
436/1 – ostatní plocha v obci a kat. ú. Kostelec 
nad Orlicí a souhlasí s dalším postupem.

 komisi pro otevírání obálek na akci „Pronájem 
bistra na Stadionu mládeže v Kostelci nad Or-
licí“, a to ve složení Ing. Luboš Lerch, Mgr. Věra 
Žižková, Renata Kubíčková.

 smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 398 
– zahrady o výměře 1.113m2 v obci a kat.ú. 
Kostelec nad Orlicí občanskému sdružení Cvr-
ček – mateřské centrum, Kostelec nad Orlicí, 
Příkopy 530.

 výsledek hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební prá-
ce v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plat-
ném znění „Oprava sociálního zařízení v 1.NP 
MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí“ dle stano-
veného pořadí: Josef Morávek, Kostelec nad 
Orlicí.

 zadávací dokumentaci a smlouvu o výkonu 
funkce na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zajištění služby s názvem „Architekt města 
Kostelec nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením 
této veřejné zakázky malého rozsahu.

 zásady pro poskytování příspěvků z gran-
tového programu s názvem: Podpora spor-
tu, kultury a volnočasových aktivit pro děti 
a mládež pro rok 2012 – Federal Mogul Fric-
tion Products a.s.

 vyhlášení grantového programu s názvem: 
Podpora sportu, kultury a volnočasových ak-
tivit pro děti a mládež pro rok 2012 – Federal 
Mogul Friction Products a.s.

 přílohu číslo 2/3 smlouvy o zajištění a posky-
tování pečovatelské služby pro občany obce 
Borovnice a o přidělování bytů v Domech 
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí 
občanům obce Borovnice s Obcí Borovnice.

 uzavření dohody o zániku nájmu bytu číslo 
204 v DPS, Frošova 763 ke dni 30. 0 6. 2012.

RM souhlasí

 s prodloužením podnájmu bytu č. C5 v uli-
ci K Tabulkám čp. 1450. Souhlas se vydává 
od 12. 06. 2012 do 12. 06. 2013.

 s vyvěšením záměru obce na pronájem ne-
bytových prostor o celkové podlahové ploše 
875,24 m2 v budově čp. 1473 v ul. Komenské-
ho a nebytových prostor o celkové podlahové 
ploše 27,21 m2 v ulici Drtinova v obci a kat. ú. 
Kostelec nad Orlicí.

 s navýšením příspěvku na provoz na rok 2012 
pro ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí 
o 6.000 Kč s tím, že částka je účelově určena 
na fi nanční odměny uklizečkám ZŠ Gutha-Jar-
kovského Kostelec nad Orlicí za úklid po sta-
vebních pracích.

 s přidělením uvolněného bytu č. 204 v DPS, 
Frošova 763, Kostelec nad Orlicí Orlicí, a to 
na dobu určitou od 01. 07. 2012 do 31. 12. 
2012.

 s výměnou bezpečnostních zámků v Domě 
s pečovatelskou službou, Kostelec n. O. z roz-
počtu DPS.

 s poskytnutím fi nančního příspěvku ve výši 
7.000 Kč z rozpočtu města Lions clubu Rych-
nov nad Kněžnou, na zakoupení přístroje pro 
screening očí dětí na projekt „Zdravé oči na-
šich dětí“.

RM nesouhlasí

 se zřízením lampy veřejného osvětlení v ulici 
Tylova (za mostkem přes potok Štědrá) v Kos-
telci nad Orlicí.

 s proplacením částky 13.000 Kč bez DPH Spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek Sei-
fertova ul. č.p. 1089,1090,1091, Kostelec nad 
Orlicí.

 s příspěvkem z rozpočtu města pro SDH Kos-
telecká Lhota ve výši 10.000 Kč.

RM uděluje

 dodatečný souhlas s použitím znaku Města 
Kostelce nad Orlicí panu Davidu Kouckému, 
Kostelec nad Orlicí, při příležitosti pořádání 
sportovně-kulturní akce RAMPS YAM II. 2012. 

RM bere na vědomí

 žádost Kosteleckého okrašlovacího spolku 
o poskytnutí vývěsní skříňky.

 vyhodnocení Plánu sociálních služeb na Kos-
telecku a doporučuje ZM vzít na vědomí.

 zápis z přezkoumání hospodaření Městských 
lesů Kostelec nad Orlicí s.r.o. vč. předložených 
dodatků od Ing. Havránka.

RM odvolává

 k 30. 06. 2012 z funkce vedoucího odboru 
životního prostředí pana Ing. Jiřího Záliše 
a z funkce vedoucí živnostenského úřadu 
paní Ing. Blanku Šromovou.

RM jmenuje

 hodnotící komisi k veřejné zakázce „Archi-
tekt města Kostelec nad Orlicí“ ve složení: 
Ing. Luboš Lerch, Jana Šabatková, Jiří Karlíček, 
Ing. Arch. Jura Bečička, Ing. Arch. Andréa Be-
nešová. 

 paní Petru Zakouřilovou do funkce ředitelky 
Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 
987 od 01. 10. 2012 na funkční období 6 let. 

Ze dne 14. 06. 2012 č. 15/2012

RM schvaluje

 výsledky hodnocení nabídek na podlimitní 
veřejnou zakázku dle Zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění „Zajiš-
tění školního stravování pro mateřské školky, 
základní školu a obchodní akademii Kostelec 
nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. SCO-
LAREST – zařízení školního stravování spol. 
s r.o., Praha 7.

 výpověď smluv o zajištění školního stravová-
ní a smlouvy o pronájmu nebytových prostor, 
které byly uzavřeny se společností ADEVA 
zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem 
Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí.

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
„Výměna topného média MŠ Mánesova č.p. 
987 v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného 
pořadí: 1. EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Par-
dubic, Pardubice.

 smlouvu o dílo na akci „Výměna topného 
média MŠ Mánesova č.p. 987 v Kostelci nad 
Orlicí“ s vybranou fi rmou EVČ s.r.o., se sídlem 
Arnošta z Pardubic, Pardubice. 

 pracovní náplň práce správce Stadionu mlá-
deže v Kostelci nad Orlicí dle přílohy. 

 členy komise pro otevírání obálek a členy 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace 
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plynových tepelných čerpadel a solární sou-
stavy, zateplení objektu“ v tomto složení: 
Ing. Martin Vydra (náhradník Ing. Libor No-
vák), Ing. Radovan Ekrt (náhradník Tereza 
Majerníčková), JUDr. Jana Blezzardová (ná-
hradník Mgr. Jaroslav Brandejs), Eva Fabián-
ková (náhradník Ing. Miroslava Fiedlerová), 
Ing. Luboš Lerch (náhradník Jiří Karlíček).

RM souhlasí

 s vyvěšením záměru na pronájem prostor čás-
ti bývalé kotelny U Váhy parcela parc.č. 751/2 
(stavba technického vybavení) o výměře 
53m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.

 s případným dofi nancováním nové aplikace 
CRV (centrální registr vozidel), pokud toto ne-
pokryje poskytnutá dotace. 

 s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene na uložení el. kabelu v pozem-
cích města na parcelách parc. č. 2720/94, parc. 
č. 2720/92, parc. č. 2720/91 a parc. č. 2720/93 
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín 4. 

 s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene na uložení el. kabelu v pozem-
cích města na parcele parc. č. 1962 a parc. č. 
1957/2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s ČEZ Dis-
tribuce, a.s. se sídlem Děčín 4. 

 s udělením mimořádného fi nančního daru 
místostarostovi Ing. Lerchovi ve výši 20.000 Kč 
za jeho opatření vedoucí k úsporám výdajů 
městského úřadu v roce 2012 a v letech dal-
ších v oblasti shromažďování odpadů a byto-
vé agendy.

 s bezplatným zapůjčením 20 ks laviček Sdru-
žení občanů Skály na společensko-kulturní 
akci „Oslavy 100 let školy na Skále“.

RM bere na vědomí

 zprávu o přechodu registru vozidel na novou 
aplikaci CRV (centrální registr vozidel). 

Ze dne 25. 06. 2012 č. 16/2012

RM schvaluje

 smlouvu o zajištění školního stravování, do-
datek č.1 smlouvy o zajištění školního stravo-
vání a smlouvu o nájmu nebytových prostor 
včetně všech příloh se společností SCO-
LAREST – zařízení školního stravování spol. 
s r.o., Praha 7.

 pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovna a.s., 
se sídlem Praha 2, na připojištění výstavy 
ilustrací Františka Skály v Městské knihovně 
Kostelec nad Orlicí v termínu od 28. 06. 2012 
do 31. 10. 2012.

 smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.: 
320050023594 s VČP Net, s.r.o., Hradec Králo-
vé.

 zrušení zadávacího řízení na akci - „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kos-
telci nad Orlicí – Instalace plynových tepel-
ných čerpadel a solární soustavy, zateplení 
objektu“ část A.

 vypsání nového zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku zadávanou jako zakázka pod-
limitní zjednodušená na stavební práce dle 
Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách v platném znění „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orli-
cí – Instalace plynových tepelných čerpadel 
a solární soustavy, zateplení objektu“ - část A, 
kde budou poptány následující fi rmy:

 ERMONT spol. s r.o., Hlinsko, 
 REGULUS spol. s r.o., Praha 4,
 VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o., Holice, 
 Miloš Vlasák, Holice, 
 M-tech, s.r.o., Pardubice, 
 Josef Malý, Horní Ředice, 

RM revokuje

 usnesení z jednání RM č. 13/2012 ze dne 28. 
05. 2012, bod 10d), kterým RM doporučila ZM 

Ze dne 29. 06. 2012 č. 17/2012

RM schvaluje

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku vypsanou v režimu zjednodušené-
ho podlimitního řízení na stavební práce dle 
Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách v platném znění „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orli-
cí – Instalace plynových tepelných čerpadel 
a solární soustavy, zateplení objektu“- část 
B dle stanoveného pořadí: 1. STATING s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí, 2. REMING, s.r.o., Rychnov 
nad Kněžnou.

 smlouvu o zajištění provozu a údržby plyno-
vodní přípojky s RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Brno.

 poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 
7.500 Kč Euroregionu Pomezí Čech, Moravy 
a Kladska – Euroregion Glacensis, se sídlem 
Rychnov nad Kněžnou, na spolufi nancování 
projektu „Cyklobusy Orlických hor“. 

 dodatek č. 2 ke smlouvě č. 507015-000006 
o poskytování certifi kačních služeb s Českou 
poštou, s. p., Praha 1.

RM ruší

 zadávací řízení na akci „Úprava hygienického 
zázemí ZŠ Gutha–Jarkovského – budova Pa-
lackého náměstí“. 

RM pověřuje

 odbor správy majetku města vypsáním no-
vého zadávacího řízení na akci „Úprava hy-
gienického zázemí ZŠ Gutha–Jarkovského 
– budova Palackého náměstí“. Ukládá od-
boru zajistit zveřejnění zadávací dokumen-
tace na stránkách města Kostelce nad Orlicí 
a oslovit také společnosti registrované v rám-
ci zrušeného zadávacího řízení. 

RM vylučuje

 fi rmy DK-TEAM s.r.o., Dašice, Letadon s.r.o., 
Příbram, a BUILDING CONSTRUCTION HK 
s.r.o., Hradec Králové, ze zadávacího řízení 

Ze dne 09. 07. 2012 č. 18/2012

RM schvaluje

 výsledek hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zajištění služ-
by v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 
137/2006 sb., o veřejných zakázkách v plat-
ném znění „Architekt města Kostelec nad 
Orlicí“ dle stanoveného pořadí: Ing. Arch. Ja-
roslav Koza – Architecture Koza, Praha 4 – Krč, 
kontaktní adresa Na Vyšehradě 1438, 517 41 
Kostelec nad Orlicí.

 uzavření dodatku č. 2 smlouvy o umístě-
ní směrového značení ze dne 05. 04. 2004 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 08. 12. 2009 se 
společností Klinker Centrum s.r.o., Kostelec 
nad Orlicí, kterým se doplňuje povinnost 
města vystavovat fakturu na dohodnutou 
částku za umístění směrového značení MIOS, 
a to s účinností od 01. 08. 2012. Předmět 
smlouvy zůstává nezměněn.

 smlouvu o umístění a provozování kontejnerů 
se společností REVENGE, a.s., se sídlem Praha 
13, týkající se sběru oděvů, obuvi a textilu.

 zadávací dokumentaci včetně přílohy k zjed-
nodušenému podlimitnímu řízení s názvem 
„Zřízení kotelny na štěpku a zajištění dodávek 
tepla a teplé vody pro domy s pečovatelskou 
službou čp. 1414 a 763 a dům čp. 357“ a sou-
hlasí s vyhlášením zjednodušeného podlimit-
ního řízení.

 aby výzva k podání nabídky a prokázání kvali-
fi kace na podlimitní veřejnou zakázku „Zřízení 
kotelny na štěpku a zajištění dodávek tepla 
a teplé vody pro domy s pečovatelskou služ-
bou čp. 1414 a 763 a dům čp. 357“ byla dle § 
38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za-
slána těmto 5 zájemcům:

 1. PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., Plzeň - Černice,
 2. MERETA Kostelec s.r.o., Kostelec nad Orlicí, 
 3. EKOENERGY MORAVIA s.r.o., Dubňany,
 4. AXIA CZ s.r.o., Lanškroun,
 5. ERDING, a.s., Brno – Židenice, 
 vzor nájemní smlouvy na pronájem ostatních 

ploch a přístřešků v areálu bývalých kasáren 
v Kostelci nad Orlicí, dle přílohy.

 uzavření nájemních smluv na pronájem ostat-
ních ploch a přístřešků v areálu bývalých kasá-
ren v Kostelci nad Orlicí s nájemci dle přílohy 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 mě-
síců s účinností od 16. 07. 2012 za nájemné 
u ostatní plochy – ostatní komunikace ve výši 
5 Kč/m2 a měsíc a u přístřešků ve výši 8 Kč/m2 
a měsíc.

 pana Petra Šimona, s místem podnikání Kos-
telec nad Orlicí jako vítěze nabídek na pro-
nájem nebytových prostor v I. NP o celkové 
výměře 178,47 m2 v objektu bez čp. umístě-
ného na pozemcích parc. č. 436/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří a parc.č. 436/1 – ostatní plo-
cha pod názvem „Nabídka na pronájem bistra 
na Stadionu mládeže v Kostelci nad Orlicí“ .

 vypsání zadávacího řízení na akci „TDI na akci 
Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch - Kos-
telec nad Orlicí – III. a IV. Etapa“ a schvaluje 
objednání prací spojených s činností TDI dle 
nejvýhodnější předložené nabídky.

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na služby v souladu 
s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění – TDI 
a koordinátor BOZP na akci „Snížení energe-
tické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad 
Orlicí – Instalace plynových tepelných čerpa-

nesouhlasit s investicí do inženýrských sítí 
v lokalitě SEVER v řádu cca 7.000.000 Kč.

RM pověřuje

 odbor životního prostředí, aby provedl kon-
trolu u právnických osob ohledně ukládání 
jejich komunálního odpadu do městských 
kontejnerů vč. uzavření smluvního vztahu 
s likvidující fi rmou. Kontrola bude provede-
na do 30. 09. 2012 v centru města, do 31. 12.  
2012 v ostatních částech Kostelce nad Orlicí. 

RM bere na vědomí

 Závěrečný účet města Kostelce nad Orlicí 
za rok 2011 a doporučuje ho ZM k projedná-
ní.

 žádost Mgr. Jaroslava Brandejse o odvolání 
plné moci při zastupování Města Kostelec 
nad Orlicí ve věcech honebních pozemků 
města ze dne 23. 04. 2012.

RM ruší

 zadávací řízení na akci: „Opravy a údržba mo-
torových vozidel - opakovaná“. 

RM odvolává

 plnou moc udělenou dne 23. 04. 2012 
Mgr. Jaroslavu Brandejsovi ve věci honebních 
pozemků Města Kostelec nad Orlicí. 

RM zplnomocňuje

 Ing. Jiřího Bartoše k jednání jménem Města 
Kostelec nad Orlicí ohledně honebních po-
zemků Města Kostelec nad Orlicí, a to ve vzta-
hu k Honebnímu společenstvu Kostelec nad 
Orlicí, státnímu orgánu myslivosti a ostatním 
zúčastněným osobám.

pro nesplnění podmínek zadávacího řízení 
na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace ply-
nových tepelných čerpadel a solární soustavy, 
zateplení objektu“- část B.
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del a solární soustavy, zateplení objektu“ dle 
stanoveného pořadí: 1. CPH s.r.o., Praha 1, 2. 
IRBOS s.r.o., Kostelec nad Orlicí, Čestice 115, 

 mandátní smlouvu na akci TDI a koordinátor 
BOZP na akci „Snížení energetické náročnosti 
MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace 
plynových tepelných čerpadel a solární sou-
stavy, zateplení objektu“ s vybranou fi rmou 
CPH s.r.o., Praha 

 vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Dodávka hydraulického vyprošťova-
cího zařízení“.

 dohodu o servisu SGHK stupeň 1 evidenční 
číslo SGHK 3F1288 s fi rmou Ladislav Štěpán 
– Renobest, Týniště nad Orlicí, za účelem pro-
vádění servisních služeb objednávat dupli-
citní výrobky a provádět rozšiřování tohoto 
systému klíčů v DPS čp. 763 a čp. 1414 v ul. 
Frošova, Kostelec nad Orlicí.

 dohodu o ukončení mandátní smlouvy č. 
1117/I ze dne 12. 05. 2011 na výběr manažera 
projektu „Intenzifi kace úpravny vody v Kos-
telci nad Orlicí“ s fi rmou DABONA s.r.o., Rych-
nov nad Kněžnou. 

 smlouvu o zajištění a poskytování pečovatel-
ské služby pro občany obce Svídnice a o při-
dělování bytů v domech s pečovatelskou 
službou v Kostelci nad Orlicí občanům obce 
Svídnice s Obcí Svídnice.

RM souhlasí

 se zveřejněním záměru obce na pronájem 
části pozemku parc.č. 2346 - zahrada o výmě-
ře 104 m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí, 
lokalita „Grunda“.

 s prodloužením podnájmu bytu č. B4/2 v ulici 
K Tabulkám čp. 1449, Kostelec nad Orlicí. Sou-
hlas se vydává od 10. 07. 2012 do 10. 07. 2013.

 s platovými výměry nově jmenovaných ředi-
telek ZUŠ Kostelec nad Orlicí Mgr. Jany Pol-
nické a DDM Kostelec nad Orlicí Mgr. Bc. Petry 
Hladké, Dis. dle předložených návrhů. 

 s výší mimořádné odměny odcházející ředi-
telce Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 
paní Blance Miklové.

 s výší mimořádné odměny odcházející ředi-
telce Základní umělecké školy F.I.Tůmy Koste-
lec nad Orlicí Mgr. Janě Fryčové.

 s novým platovým výměrem Bc. Petry Zakou-
řilové, ředitelky MŠ Mánesova Kostelec nad 
Orlicí dle předloženého návrhu.

 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořá-
dání veřejné produkce hudby na Palackého 
náměstí v Kostelci nad Orlicí v požadovaném 
předkládaném rozsahu na kulturní akci pod 
názvem: 10. Kostelecké posvícení 2012 kona-
né dne 15. 09. 2012 v čase od 10:00 do 23:00 
hodin.

 s poskytnutím fi nančního příspěvku z rezer-
vy grantového programu s názvem: Program 
na podporu sportu, kultury a využití volného 
času ve výši 12.000 Kč občanskému sdružení 
O.S.T.R.O.V., Kostelec nad Orlicí, na konání ve-
řejné akce „Seykorky 2012“.

RM nesouhlasí

 s provedením akce „Dispoziční úpravy uče-
ben 3. NP budovy ZŠ Palackého náměstí“. 

RM neschvaluje

 mandátní smlouvu na provedení veřejné za-
kázky s Ing. Janem Tomkem, Malé Svatoňovi-
ce k provedení a zajištění přípravy a průběhu 
veřejné zakázky na akci „Dodávka hydraulic-
kého vyprošťovacího zařízení“.

 poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 
5.000 Kč VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, 
Komenského 873 na výdaje spojené se zahra-
ničními mobilitami.   

 
VÝTAH Z  USNESENÍ  ZM KOSTELEC NAD ORL IC Í

Ze dne 25.6. č.6/2012

ZM schvaluje

 dodatek č.1 zřizovací listiny Základní školy 
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí ze dne 
20. 10. 2009.

 příspěvek v částce 50% kalkulace nákladů 
na zajištění dopravy kosteleckých dětí do MŠ 
Chleny fi rmou AUDIS BUS s.r.o., se sídlem 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 
242 do 31. 12. 2012.

 darovací smlouvu o poskytnutí peněžního 
daru ve výši 75.000 Kč na podporu fi nanco-
vání projektu “Využití volného času mládeže” 
v Kostelci nad Orlicí od fi rmy Federal-Mogul 
Friction Products a.s., se sídlem Jirchářská 
233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

 navýšení rozpočtu SDH Kostelec nad Orlicí - 
město na rok 2012 v položce 5167 (školení) 
o částku 40.000 Kč z rezervy rozpočtu 2012.

ZM souhlasí

 s návrhem předsedy přiřadit do programu 
jednání bod 2j) Závěrečný účet města Koste-
lec nad Orlicí 2011 a vyřadit z programu jed-
nání bod 1h) Finanční náhrada S.A.B. Group 
s.r.o..

 s rozdělením alokované částky rozpočtu r. 
2012 určené na dofi nancování rekonstrukce 
Stadionu mládeže na 1 mil. Kč rezervy r. 2012 
a 1 mil. Kč na rekonstrukci hlavní budovy FC 
a výměnu oken na budově fi tklubu na Stadio-

nu mládeže v Kostelci nad Orlicí, z důvodu ne-
přidělení státní dotace na rekonstrukci hřiště 
v roce 2012.

 s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení s max. počtem 450 svě-
telných bodů.

 s podáním žádosti na projekt v rámci operač-
ního programu lidské zdroje, zaměstnanost – 
výzva 89, a to prostřednictvím fi rmy Janečka 
consulting, s.r.o., se sídlem 614 01 Brno, Vra-
novská 104.

 s instalací fotovoltaické elektrárny o výkonu 
30 kW na střeše budovy č.p. 985, 517 41 Kos-
telec nad Orlicí ještě v roce 2012.

 s celoročním hospodařením města Kostelec 
nad Orlicí v roce 2011 a to s výhradami a uklá-
dá ekonomického odboru povinnost zajistit 
nápravu nedostatků zjištěných při přezkou-
mání hospodaření uvedených v příloze č. 1 
v termínu do 31.12.2012 a odboru správy 
majetku města povinnost zajistit nápravu ne-
dostatků uvedených v příloze č. 2 v termínu 
nejpozději do 31.12.2012.

ZM nesouhlasí

 s prodejem rybníku parc.č. 1175/2 z důvodu 
možnosti získání budoucí dotace na jeho re-
vitalizaci a kanalizaci v obci Koryta a kat.ú. 
Kostelecká Lhota.

 s výstavbou komunikace a inženýrských sítí 
(elektřina, voda, kanalizace, plyn) na pozem-
cích města, pro účely novostavby RD na par-

cele parc.č. 2585/6 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.

ZM pověřuje

 starostu města Ing. Jiřího Bartoše k jednání 
s diecézí Římskokatolické církve Hradec Krá-
lové o možnosti fi nancování opravy opěrné 
hřbitovní zdi.

 Ing. Záliše k zahájení kroků vedoucích k udě-
lení souhlasného stanoviska ČEZ a.s. a další 
kroky vedoucí k realizaci projektu instalace 
fotovoltaické elektrárny.

ZM bere na vědomí

 Zprávu o činnosti společnosti Technické služ-
by Kostelec nad Orlicí, s.r.o., za rok 2011 až 
květen 2012.

 vyhodnocení Plánu sociálních služeb na Kos-
telecku za rok 2012.

STAROSTA MĚSTA
Kostelec nad Orlicí

zve občany města

na zasedání zastupitelstva,

které se uskuteční v sále SK Rabštejn

v pondělí 03. 09. 2012

 od 18:00 hodin

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

ZAŠLETE  NÁM VAŠ I  POPTÁVKU -ZAŠLETE  NÁM VAŠ I  POPTÁVKU -

-  NAJDEME PRO VÁS TEN NEJVÝHODNĚJŠ Í-  NAJDEME PRO VÁS TEN NEJVÝHODNĚJŠ Í

LAST  MINUTE !LAST  MINUTE !

KATALOGY LYŽE A EXOTIKA 2012/13
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Z P R Á V Y  T A J E M N Í K A

Milí spoluobčané,

po vydařeném prázdninovém počasí, a jak doufám 
i po vydařených chvilkách Vašich dovolených, mi dovol-
te Vás znovu pozdravit v Kosteleckém zpravodaji. Před-
ně bych se velmi rád omluvil všem, kteří byli přítomni 
a účastni nefunkčnosti registru vozidel v červenci. Byť 
jsme jako úřad byli ministerskými úředníky rovněž uvr-
ženi do stavu, ve kterém nebylo možné prakticky nic 
dělat, považuji za nutné, a to jako jeden z představitelů státní správy, omlu-
vit se alespoň tímto způsobem. Kostelecký úřad však na rozdíl od ostatních 
úřadů neposílal v těchto chvílích žadatele o přepis (a podobné úkony) vo-
zidel zpět domů, ale po dohodě s vedoucím odboru naši úředníci alespoň 
přijali žádosti a postupovali přesně v intencích správního řádu, tzn. v pří-
padě nemožnosti vyřídit žádost neprodleně, nastoupily další striktně dané 
lhůty, ve kterých nakonec byly všechny žádosti vyřízeny. Rovněž se i zde 
velmi praktickým ukázal pětidenní cyklus úředních dní, neboť byť kolaboval 
systém, nekolabovali občané v nekonečných frontách. Když už jsme však 
u kolapsů, předpokládal bych, že by v dané situaci měly rychlým způsobem 
zkolabovat židle těm, kteří za uvedený stav nesou odpovědnost. Předpoklá-
dal bych, ale to bychom nemohli žít v Česku. Zde se všichni nakonec tváří, 
že vše funguje, že nikdo nemá být důvod nespokojen a v podstatě je to dů-
vod k rozdělení odměn. Vzpomeňme jen na nedávné problémy na úřadech 
práce. Nad tímto vším se vždy objevuje zázračná a vše-nahrazující formulka: 
„Ve vedení není třeba odborníka, o mnoho lepší vedení zajistí dobrý mana-
žer!“ Několikrát mi bylo na mých stránkách v diskuzích spíláno, že opovrhu-
ji manažery (to proto, že já žádným nejsem), musím si však bohužel trvat 

na svém – alespoň ve státní správě se zpravidla za pojmem dobrý manažer 
skryje a do funkcí instaluje (a velmi se omlouvám za uvedený obrat) sebe-
větší vůl. Když už jsme u toho, na stránkách www.kosteleckytajemnik.cz pro-
běhly již dva živé chaty, kdy jsem nejprve odpovídal přímo na Vaše dotazy 
já a poté i právě zmíněný vedoucí odboru dopravy. Myslím, že svůj pozitivní 
efekt uvedené jednoznačně přináší, proto hned dne 05. 09. 2012 od 15 hod. 
Vám zde bude k dispozici vedoucí odboru správy majetku města JUDr. Jana 
Blezzardová na téma veřejných zakázek, ale i jiných majetkových záležitostí 
města, proto si Vás tímto dovoluji na chat o jistě zajímavém tématu pozvat. 
Na samotný závěr mi již teď navíc dovolte poodhalit Vám mé záměry s pe-
čovatelskou službou na nadcházející rok. Činím nyní příznačně tak proto, že 
odchází pověřená vedoucí a po rodičovské dovolené se vrací zpět původní 
vedoucí paní Blažková. Vzhledem k tomu, že  pečovatelská služba přibyla 
k mým kompetencím, rád bych od nového roku rozšířil poskytované služby 
touto institucí, kdy bychom si mohli vzít inspiraci z měst, kde uvedené velmi 
dobře a především ke spokojenosti občanů funguje. Rovněž si myslím, že 
není zcela od věci nápad zřídit dva bezbariérové byty v přízemí DPS, neboť 
těžce pohybových občanů zde máme umístěných několik a jistě tak rozší-
říme možnosti poskytovaných služeb. Post scriptum si  Vás ještě dovolím 
všechny pozvat na tradiční kostelecké posvícení, které se bude konat 15. 
září, pevně doufám, že program nikoho nezklame a tím i ukončím dnešních 
pár slov k Vám. Přeji Vám pěkný a vydařený zbytek léta a snad i hodně sil 
do dalších dní. 

Mgr. Jaroslav Brandejs
tajemník městského úřadu

www.kosteleckytajemnik.cz

 I N F O R M A C E  P R O  O BČA N Y

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou zář í  2012

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum služby rok 2012 jméno lékaře adresa ordinace telefon

01. 09. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

02. 09. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

08. 09. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno 731 980 112

09. 09. Bahník Dent s.r.o. Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

15. 09. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040

16. 09. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088

22. 09. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417

23.09. MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

28. 09. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

29. 09. MUDr. Malátková Ludmila Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

30. 09. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

06. 10. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715

Poraďte se zdarma o zubních náhradách!

V září dorazí do našeho měs-
ta Corega hlídka, aby zdarma 
radila nositelům zubních ná-
hrad. Na dentální hygienistku 
a vyškolenou hostesku se lidé 
budou moci obracet s dota-
zy a problémy, které souvisejí 
s částečnými i úplnými sníma-
cími zubními náhradami. Po-
sádka hlídky bude k dispozici 
v centru města na volně pří-
stupném prostranství po celý den, 24. 09. 2012 od 8 do zhruba 17 hodin. 
Přesné místo a datum zastávky Corega hlídky bude ještě upřesněno, sle-
dujte, prosím, webové stránky města, plakátovací plochy, nástěnky a také 
městský rozhlas. Využijte možnost bezplatně se poradit s odborníky o zub-
ních náhradách a získejte dárek! 
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Dražba 1
Dražebník: DC REA, s.r.o. se sídlem Rychnov nad Kněžnou,

 Palackého 108, IČ : 64259331

OZNAMUJE

konání veřejné dražby dobrovolné 
(dražební vyhláška číslo 1/2012 ze dne 27. 06. 2012) dle z.č. 26/2000 Sb.. 
Předmět dražby : Budova bez čp/če – jiná stavba nacházející se na parcele parcelní 
číslo 2345/21 – zastavěná plocha a nádvoří a parcela parcelní číslo 2345/21 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 543 m2, to vše v obci a katastrálním území Kostelec 
nad Orlicí. 
Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném 
pro obec a katastrální území Kostelec nad Orlicí, vlastník Město Kostelec nad Orlicí. 
Popis předmětu dražby: Jedná se o skladový objekt dřevěné montované konstruk-
ce se zděnými štíty se sedlovou střechou a lepenkovou krytinou, s propadlou stře-
chou a narušenou statikou, celkově devastovaný. Objekt je neužívaný a bez údržby. 
Vzhledem ke stavu konstrukcí jde o objekt určený k demolici. Na předmětu dražby 
neváznou žádná práva. 
Místo konání dražby: Dražba se uskuteční v dražební místnosti, tj. v zasedací míst-
nosti číslo 302 (stanice výtahu 3) budovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí 
na adrese Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí. 
Čas konání dražby: 24. září 2012 
Zápis do dražby bude zahájen v dražební místnosti ve 8.30 hodin. 
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu ve 9.00 

hodin. 
Vstupné na dražbu: 100,- Kč. 
Nejnižší podání: 150.000,- Kč. 
Minimální příhoz: 10.000,- Kč. 

Dražební jistota: 40.000,-- Kč. 

Odhadnutá cena předmětu dražby v místě a čase obvyklé: Dle znaleckého po-
sudku znalce pana Jiřího Karlíčka ze dne 14. 05. 2012, číslo posudku 4342/181-2012-b 
znaleckého deníku 150.000,-- Kč.

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Městského úřa-
du Kostelec nad Orlicí, na centrální adrese a u dražebníka. 

Dražba 2
Dražebník: DC REA, s.r.o. se sídlem Rychnov nad Kněžnou,

 Palackého 108, IČ : 64259331

OZNAMUJE

konání veřejné dražby dobrovolné 
(dražební vyhláška číslo 2/2012 ze dne 27. 06. 2012) dle z.č. 26/2000 Sb.. 
Předmět dražby: Budova bez čp/če – jiná stavba nacházející se parcele parcelní číslo 
2345/18 – zastavěná plocha a nádvoří, parcela parcelní číslo 2345/18 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 51 m2, budova bez čp/če – jiná stavba nacházející se 
parcele parcelní číslo 2345/19 – zastavěná plocha a nádvoří, parcela parcelní číslo 
2345/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 a geometrickým plánem číslo 
2093-87/2011 vyhotoveným společností GEODETICA ČR spol. s r.o. nově vytvořená 
parcela parcelní číslo 2345/82 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 479 m2, to vše 
v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí. 
Nově vytvořená parcela parcelní číslo 2345/82 – ostatní plocha, jiná plocha v obci 
a katastrálním území Kostelec nad Orlicí vznikla oddělením dílu o výměře 479 m2 
z pozemku, parcely parcelní číslo 2345/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí, a to na základě geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku vyhotoveného společností GEODETICA ČR spol. s r.o. číslo 
2093-87/2011. 
Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném 
pro obec a katastrální území Kostelec nad Orlicí, vlastník Město Kostelec nad Orlicí. 
Popis předmětu dražby: 
K budově bez čp/če – jiná stavba na parcele parcelní číslo 2345/18: Jedná se o bý-
valou baterkárnu a sklad pro potřeby původní čerpací stanice a sklad olejů a ma-
ziv. Konstrukce je zděná výplňová, nosná část z cihelného zdiva, stropní konstrukce 
panelové kazetové stropy do spádu. Průčelí s omítkou stříkanou. Jedná se o objekt 
neudržovaný a nefunkční se sníženou životností pro možnost ekologického zatížení. 
K budově bez čp/če – jiná stavba na parcele parcelní číslo 2345/19: Jedná se o objekt 
skladu materiálu pro potřeby sběru surovin a původně pro obsluhu čerpací stanice. 
Jde o vedlejší stavbu zděné přízemní konstrukce. Podlaha je betonová, Strop kaze-
tový s živičnou krytinou. Průčelí opatřené žluto-zelenkavou omítkou a okna mříží. 
Zpevněná plocha: Živičný povrch
Přístřešek : Jedná se o ocelovou konstrukci sloupku s plechovým zastřešením. Jedná 
se o prostor mezi skladem a místem obsluhy. 
Na předmětu držby neváznou žádná práva. 
Místo konání dražby: Dražba se uskuteční v dražební místnosti, tj. v zasedací míst-
nosti číslo 302 (stanice výtahu 3) budovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí 
na adrese Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí. 
Čas konání dražby: 24. září 2012 
Zápis do dražby bude zahájen v dražební místnosti ve 10.15 hodin. 
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu 
ve 10.45 hodin. 
Vstupné na dražbu: 100,- Kč. 
Nejnižší podání: 250.000,- Kč. 
Minimální příhoz: 10.000,- Kč.

Dražební jistota: 70.000,-- Kč. 

Odhadnutá cena předmětu dražby v místě a čase obvyklé: Dle znaleckého po-
sudku znalce pana Jiřího Karlíčka ze dne 29. 05. 2012, číslo posudku 4342/181-012 
znaleckého deníku 250.000,- Kč. 
S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Městského úřa-
du Kostelec nad Orlicí, na centrální adrese a u dražebníka. 

Dražba 3
Dražebník: DC REA, s.r.o. se sídlem Rychnov nad Kněžnou,

 Palackého 108, IČ 64259331

OZNAMUJE

konání veřejné dražby dobrovolné 
(dražební vyhláška číslo 3/2012 ze dne 27. 06. 2012) dle z.č. 26/2000 Sb.. 
Předmět dražby: Budova bez čp/če – jiná stavba nacházející se na parcele parcelní 
číslo 2345/22 – zastavěná plocha a nádvoří a parcela parcelní číslo 2345/22 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 495 m2, to vše v obci a katastrálním území Kostelec 
nad Orlicí.
Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném 
pro obec a katastrální území Kostelec nad Orlicí, vlastník Město Kostelec nad Orlicí. 
Popis předmětu dražby: Jedná se o přízemní zděnou stavbu bývalých halových ga-
ráží, nyní sklad. Nemovitost je zatížena původními výpary, skladování je omezeno. 
Jde o objekt montované železobetonové konstrukce s opláštěním a vyzdívaném ci-
helném s hladkou omítkou, bez zateplení. Zastřešení je provedeno střešní konstrukcí 
z ocelových příhradových vazníků na krokvích po vlašsku plechovou krytinou KOB, 
porostlou mechem. Stropní konstrukce není provedena. Štíty nejsou zděné a jde 
o přístřešek. Klempířské konstrukce pozinkované jsou shnilé, děravé. Podlahy beto-
nové a živičné. Objekt je neudržovaný. Objekt je bez vybavení a odpojen od veške-
rých sítí. Na předmětu dražby neváznou žádná práva. 
Místo konání dražby: Dražba se uskuteční v dražební místnosti, tj. v zasedací míst-
nosti číslo 302 (stanice výtahu 3) budovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí 
na adrese Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí. 
Čas konání dražby: 24. září 2012 
Zápis do dražby bude zahájen v dražební místnosti ve 12.00 hodin. 

Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu 
ve 12.30 hodin. 
Vstupné na dražbu: 100,- Kč. 
Nejnižší podání: 800.000,- Kč. 

Minimální příhoz: 10.000,- Kč. 

Dražební jistota: 100.000,-- Kč. 

Odhadnutá cena předmětu dražby v místě a čase obvyklé: Dle znaleckého po-
sudku znalce pana Jiřího Karlíčka ze dne 23. 05. 2012, číslo posudku 4342/181-012a 
znaleckého deníku 800.000,-- Kč. 

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Městského úřa-
du Kostelec nad Orlicí, na centrální adrese a u dražebníka. 

Dražba 4
Dražebník: DC REA, s.r.o. se sídlem Rychnov nad Kněžnou,

 Palackého 108, IČ : 64259331

OZNAMUJE

konání veřejné dražby dobrovolné 
(dražební vyhláška číslo 4/2012 ze dne 27. 06. 2012) dle z.č. 26/2000 Sb.. 
Předmět dražby: Budova bez čp/če – jiná stavba nacházející se na geometrickým 
plánem číslo 2163-73/2012 vyhotoveným Ing. Jiřím Němcem nově vytvořené parce-
le parcelní číslo 2345/94 – zastavěná plocha a nádvoří a geometrickým plánem číslo 
2163-73/2012 vyhotoveným Ing. Jiřím Němcem nově vytvořená parcela parcelní čís-
lo 2345/94 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2, to vše v obci a katastrál-
ním území Kostelec nad Orlicí. 
Nově vytvořená parcela parcelní číslo 2345/94 – zastavěná plocha a nádvoří v obci 
a katastrálním území Kostelec nad Orlicí vznikla oddělením dílu o výměře 416 m2 
z pozemku, parcely parcelní číslo 2345/16 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a ka-
tastrálním území Kostelec nad Orlicí, a to na základě geometrického plánu pro rozdě-
lení pozemku vyhotoveného Ing. Jiřím Němcem číslo 2163-73/2012.
Nemovitosti (budova bez čp/če na pozemku parcelní číslo 2345/16 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 2345/16 – zastavěná plocha a nádvoří) jsou 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rych-
nov nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném pro obec a katastrální úze-
mí Kostelec nad Orlicí, vlastník : Město Kostelec nad Orlicí.
Popis předmětu dražby: Objekt bývalých halových garáží. Jde o objekt montované 
železobetonové konstrukce s opláštěním vyzdívaném cihelném s hladkou omítkou. 
Jde o typové haly montované ze železobetonových sloupů s železobetonovými prů-
vlaky a střešní konstrukcí z ocelových příhradových vazníků. Zastřešení je provedeno 
na krokvích po vlašsku plechovou krytinou KOB. Stropní konstrukce není provedena. 
Klempířské konstrukce pozinkované jsou shnilé. Vjezdy z východní strany ocelový-
mi vraty otevíracími. Podlahy jsou betonové a živičné. Hala nemá vlastní vybavení 
a slouží jen jako přístřešek pro skladování. Na předmětu dražby neváznou žádná jiná 
práva než nájemní poměr sjednaný na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, 
která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. 
Místo konání dražby: Dražba se uskuteční v dražební místnosti, tj. v zasedací míst-
nosti číslo 302 (stanice výtahu 3) budovy Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí 
na adrese Palackého náměstí čp. 38, Kostelec nad Orlicí. 
Čas konání dražby: 24. září 2012 
Zápis do dražby bude zahájen v dražební místnosti ve 13.45 hodin. 
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu 
ve 14.15 hodin. 
Vstupné na dražbu: 100,- Kč. 
Nejnižší podání: 700.000,- Kč. 

Minimální příhoz : 10.000,- Kč. 

Dražební jistota: 100.000,-- Kč. 

Odhadnutá cena předmětu dražby v místě a čase obvyklé: Dle znaleckého po-
sudku znalce pana Jiřího Karlíčka ze dne 28. 05. 2012 číslo posudku 4342/181-2012 C 
znaleckého deníku 694.340,- Kč. 

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Městského úřa-
du Kostelec nad Orlicí, na centrální adrese a u dražebníka. 
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Oblastní charita Hradec Králové

poskytuje pomoc a poradenství

obětem trestných činů,
lidem v krizi, s dluhy

Poradna pro lidi v tísni
495 591 382, 777 737 612, Kotěrova 847, HK

obětem domácího násilí
Intervenční centrum pro osoby

ohrožené domácím násilím

495 530 033, 774 591 383, Kotěrova 847, HK

Můžeme Vám pomoci!
Střediska Oblastní charity Hradec Králové:

Domov pro matky s dětmi, 777 737 610;
Dům Matky Terezy, sociální zařízení pro lidi bez domova, 
777 736 011;
Charitní ošetřovatelská služba, 777 736 014;
Charitní pečovatelská služba, 777 736 013;
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, 
774 591 383;
Poradna pro lidi v tísni, 777 737 612;
Středisko rané péče Sluníčko, 777 721 642.

Oblastní charita HK, Komenského 266, 495 516 098, 
och@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz

Oblastní charita Hradec Králové,
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové,

tel.:/fax. 495 516 098, och@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz

Kontejnery
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství 
v současnosti končí jako směsný odpad. Težko se pro něj hledá jeho další 
ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůd-
nou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací 
zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře ma-
ximální. Jak u nás doma, tak i v zahraničí. V České 
republice je prakticky jediný sběrač a zpracova-
tel starého šatstva, který řeší tuto problematiku 
tímto inovativním způsobem takto komplexně. 
Komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a ob-
chodně realizuje na trzích celého světa.
Je to společnost REVENGE a.s., která umísťováním 
sběrných kontejnerů na šatstvo, boty ve Vašem 
okolí dává jistotu ekologicky zhodnotit tento 
druh suroviny, a tím účinně snížit množství směs-
ného komunálního odpadu v řádu mnoha pro-
cent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak 
nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému ob-

čanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí, a to 
bez dodatečných fi nančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné 
tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. 
Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dává-
te svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním třídícím závodě v Boskovicích zabývá 
100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot. 
Zpracujeme 200 až 300 tun měsíčně. Z této hromady se podaří část oblečení 
zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu, část se zpra-
cuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se 
energeticky zhodnocuje.
 Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok 
na cestě správným směrem.

Společnost REVENGE a.s., Váš partner pro 21. století

CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ 368
 dopravních 158
 ostatních 210
  pořádek v územní samosprávě 19 
  proti veřejnému pořádku 47
  proti občanskému soužití 11
  proti majetku 11
  ostatní 77

CELKOVÝ OBJEM ULOŽENÝCH SANKCI 169
  řešeno domluvou 73
  řešeno blokově 96

CELKOVÝ POČET PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ 12
  přestupek 11
  TČ 1

 počet

Statistika č innosti Městské pol icie
za měsíc červen - červenec 2012

Pozvání Městské policie
Kostelec nad Orlicí na dětský tábor s ukázkou práce strážníků.
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SMS služby 
SMS rozhlas

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat o již tradiční SMS informační 
službě, kterou máte možnost využívat zcela zdarma. SMS informační kanál 
takzvaný „SMS ROZHLAS“ Vás bude informovat o důležitých událostech 
ve městě a jeho okolí, které jsou jinak hlášeny městským rozhlasem. Již ně-
kolikrát se nám tento moderní komunikační prostředek osvědčil a věříme, 
že v této moderní době nalezne své uplatnění u Vás – občanů města. 

Jak se registrovat pro příjem SMS?

Registraci Vašeho telefonního čísla provedete zasláním registrační SMS 
ve tvaru:
ROZHLAS[mezera]ANO (pro registraci SMS zpráv) a ROZHLAS[mezera]NE 
(pro zrušení registrace). Tyto SMS zprávy odešlete na telefonní číslo 736 350 150.

Cena služby?

Příjem veškerých SMS je zcela zdarma. Registrační a odhlašovací SMS Vás 
budou stát cenu SMS dle Vašeho stávajícího tarifu do sítě mobilního operá-
tora T-Mobile (klasická SMS). 

Vaše náměty nebo dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 494 337 222. 
Zprávy odesílá sekretariát vedení města 494 337 269.

SHÁNÍM RODINNÝ DŮM PRO RODINU S DĚTMI 
V KOSTELCI NAD ORLICÍ. TEL: 734 255 150

Opět moštujeme – 2012 
Český zahrádkářský svaz, organizace Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249

Zahájení přijmu ovoce: 

so 01. 09. 2012 8:00 – 12:00 hod., dále vždy v pondělí:13:00 – 17:00 hod.
a v sobotu: 8:00 – 12:00 hod.
Žádáme zájemce: 
- aby po zahájení příjmu jablek si objednávali termín dodání jablek na moš-
tování telefonicky na tel. 494 323 727 v uvedených dnech
- o dodání přebraného ovoce bez hniloby a čistých vymytých lahví bez etiket!
Za 100 kg jablek obdrží zákazník cca 80 lahví moštu 0,7 lt – dle výtěžnosti 
v ceně 12 Kč/láhev; 16 Kč/láhev bez dodaného ovoce s dodávkou lahví.
Prodáváme dle možností našeho skladu i volný mošt bez ovoce a lahví se 
zálohou na láhev 1 Kč a s příplatkem na mytí lahví 1,50 Kč za láhev.
Odvezete si známý kostelecký tepelně ošetřený čirý mošt bez chemických 
přísad.
Rádi vykoupíme do odvolání padaná nehnijící jablka - 1 Kč za 1 kg, podmín-
kou je předběžná dohoda.
Vykupujeme prázdné čisté lahve 0,7lt (IDA) a 0,65 lt (moštovka boubelka) – 
cena dle nových pravidel 1 Kč za láhev
zahradkari.kostelec@seznam.cz http://www.zahradkari.unas.cz/



8 

Zásahy jednotky

12. 06. 2012 Dopravní nehoda

 2 osobních a 1 nákladního vozidla

 Čestice - Borohrádek

Jednotky povolány k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a jednoho 
nákladního vozidla. Nehoda se obešla bez zranění osob. Hasiči provedeno 
zajištění vozidel proti požáru a úniku provozních kapalin. Následné vyproš-
tění jednoho osobního vozidla z příkopu pomocí navijáku. Na místě hasiči 
spolupracovaly se ZZS KHk a PČR, která nehodu vyšetřuje.

23. 06. 2012 Nenahlášené pálení starých prken a trámů

 Kostelec nad Orlicí 

Jednotky byly povolány k požáru lesa v prostoru Mírov. Po příjezdu a prů-
zkumu místa události jednotky zjistily, že se jedná o nenahlášené pálení sta-
rých prken a trámů. Na místě hasiči spolupracovali s Policií ČR.

27. 06. 2012 Střet osobního automobilu a cyklisty

 Kostelec nad Orlicí

Jednotky PO byly povolány ke střetu osobního automobilu a cyklisty. Hasiči 
poskytli zraněné osobě předlekařskou pomoc a následně ho předali do péče 
ZZS. Na místě jednotky spolupracovaly s PČR a MP Kostelec nad Orlicí

01. 07. 2012 Odstranění spadlého stromu z komunikace

 Krchleby

Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č.II/316. Pomo-
cí motorové pily byl strom rozřezán, dále jsme uklidili komunikaci a násled-
ně zprůjezdnili.

01. 07. 2012 Odstranění spadlého stromu z komunikace

 Kostelec nad Orlicí

Jednalo se o spadlý strom u sidliště U Váhy. Pomocí motorové pily jsme 
strom rozřezali a následně silnici uklidili.Na místě jsme spolupracovali s PČR.

01. 07. 2012 Odstranění spadlého stromu z komunikace

 Tutleky

Další událost spojenou se silným větrem řešila jednotka v obci Tutleky, kde 
napříč komunikaci spadl vzrostlý strom. Jednotka si nejprve celé místo mu-
sela nasvítit pomocí osvětlovacího stožáru a poté strom pomocí motorové 
pily rozřezala. Následně komunikaci uklidila a zprůjezdnila. Na místě jednot-
ka spolupracovala s PČR.

01. 07. 2012 Odstranění spadlého stromu z komunikace

 Kostelec nad Orlicí

Jednotka na žádost PČR byla povolána za kásárna v Kostelci nad Orlicí, kde 
byl strom přes cestu. Pomocí motorové pily jsme strom rozřezali a následně 
vozovku uklidili.

02. 07. 2012 Odstranění spadlého stromu z komunikace

 Suchá Rybná

Jednalo se o spadlý strom na komunikaci. Pomocí motorové pily jsme strom 
rozřezali a následně komunikaci uklidili.

10. 07. 2012 Požár obilí na poli

 Svídnice

Jednotky PO byly povolány k požáru obilí na poli. Plocha požáru byla cca 
150 x 30 m. Naše jednotka nasadila 2 útočné C proudy a dále potom spo-
lupracovala s jednotkou PS Rychnov nad Kněžnou. Na místě byla přítomna 
PČR.

13. 07. 2012 Úklid vozovky

 Kostelec nad Orlicí 

Jednotka provedla omytí vozovky po dopravní nehodě cyklisty a osobního 
vozidla.

 
HAS IČ I  INFORMUJ Í

21. 07. 2012 Střet osobního automobilu s motocyklistou

 Svídnice

Jednotky byly povolány ke střetu osobního vozidla s motocyklistou. Naše 
jednotka po příjezdu poskytla zraněné osobě předlékařskou pomoc a poté 
ji předali do péče ZZS. Dále jednotky zabezpečily motocykl a os. automobil 
proti požáru a pomocí sorbentu likvidovaly uniklé provozní kapaliny na sil-
nici. Na místě jednotky PO spolupracovaly s ZZS KHk a PČR.

21. 07. 2012 Požár vily

 Záměl

Jednotky povolány k požáru vily v kempu. Při příjezdu jednotek na místo 
události požárem zasažena celá střešní konstrukce objektu. Hasiči provedli 
likvidaci požáru za pomoci šesti C proudů a výškové techniky. Předběžná 
škoda vyčíslena na cca 2 mil. korun. Konečná škoda a příčina požáru je v še-
tření VPP a PČR.

28. 07. 2012 Odstraňování nebezpečných stavů

 Kostelec nad Orlicí

Jednotka byla povolána na hromadící se vodu u pečovatelského domu. Pro-
vedla monitoring celého místa události. Jednotka nezasahovala. Na místo 
byl povolán AQUA SERVIS na vyčistění kanálové vpusti.

29. 07. 2012 Spadlý strom na silnici

 Zdelov

Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu na silnici. Strom byl 
rozřezán před příjezdem jednotky.

29. 07. 2012 Náraz osobního automobilu do mostku

 Kostelecká Lhota

Jednotky PO byly povolány k nárazu osobního vozidla do mostku se zraně-
ním jedné osoby. Po příjezdu naší jednotky na místo události jsme zraněné 
osobě poskytli předlékařskou pomoc a následně jsme ji předali do péče ZZS 
KHK. Na místě dále hasiči provedli protipožární opatření a zabezpečení mís-
ta události. Na místě spolupráce se ZZS KHK a PČR.

31. 07. 2012 Nenahlášené pálení slámy

 Merklovice 

Jednalo se o nenahlášené pálení slámy. Jednotky PO nezasahovaly.

Více informací naleznete na : www.hasici.kostelecno.cz

 
RT IC

Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.rtic.kostelecno.cz

Zajišťujeme pro Vás předprodeje

na nejrůznější akce od společností:

TICKETPRO, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM a TICKET ART.

POZOR ZMĚNA:  OTEVÍRACÍ DOBA ŘÍJEN  KVĚTEN:

 PO  PÁ: 8:00  16:00

 SOBOTA,NEDĚLE:  ZAVŘENO

Předprodej vstupenek:

14. 09. – Monika Načeva + Justin Lavashe, Nový zámek Kostelec nad Orlicí

14. 09. – Charlie Straight, Ready Kirken, Eddie Stoilow, Letohrad

Hudební divadlo Karlín – Jesus Christ Superstar, Čarodějky z Eastwicku, 

Noc na Karlštejně, Vražda za oponou a další

Divadlo Kalich – Pomáda, Osmý světadíl, Johanka z Arku, Nahniličko 

aneb poněkud dojatý a další 

19. 10. – Zrní, Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Informační centrum Vám dále nabízí novou pohlednici Kostelce nad Orlicí. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Bc. JAN ŠLAJ
Druhým rokem pro čtenáře zpravodaje 

připravujeme rozhovory se zastupite-

li. Setkáváme se s nimi osobně nebo 

„elektronicky“, podle jejich časových 

možností a přání. V abecedním pořádku 

přednost dostaly ženy a teď do konce 

roku dostane příležitost se prostřednic-

tvím zpravodaje vyjádřit mužská část 

zastupitelstva. Otázky jsou stále stejné, 

odpovědi se neupravují, jsou opravdu 

uváděny v originále.

Po letním dvojčísle je na řadě v zářijovém čísle pan Bc. JAN ŠLAJ, předseda 

komise pro tělovýchovu a sport. Ve volbách kandidoval za ČSSD jako její 

člen. Odpovědi nám poskytl bezprostředně po návratu z rodinné dovole-

né v Chorvatsku.

Jaký úkol jste si vytkl na celé volební období, 

čeho byste v této funkci zastupitele chtěl dosáhnout ?

Stejně jako většina mých kolegů, zastupitelů, jsem se před dvěma lety uchá-
zel o přízeň voličů s programem dotýkajícím se nejdůležitějších oblastí živo-
ta ve městě. S postupem času některé z těchto bodů nabývají konkrétních 
rozměrů a daří se je realizovat, jiné na svoji šanci čekají. Mým přáním je, 
aby se nejen v tomto volebním období dařilo realizovat co nejvíce projektů, 
které budou obyvatelům našeho města ku prospěchu v letech následujících. 

Které místo v Kostelci máte nejraději a proč?

Vybrat jedno jediné místo nedokážu. Je jich víc a mnohá se vážou k mému 
dětství a domovu. Ještě existuje pár míst a stromů, které byly svědky mých 
toulek a průzkumů po okolí mého bydliště. S nostalgií také vzpomínám na la-
vičku pod starou švestku u našeho domu, na které jsem sedával s mým dědou 
a poslouchal jeho poetické vyprávění o Kostelci a jeho životě zde. Děda již ne-
žije a švestka už také není, a tak je navštěvuji již jen ve vzpomínkách. Kostelec 
mám rád takový, jaký je, se všemi jeho klady i zápory. Líbí se mi, když náměstí 
ožije lidmi při různých kulturních či sportovních příležitostech, když se Seyko-
rův park zaplní dětmi s rodiči. Všeobecně by se dalo říct, že nejraději mám ta 
místa, kde je mi dobře. To znamená v kruhu mé rodiny, mezi přáteli. 

Co se Vám ve městě nelíbí, s čím nejste spokojen. 

A co uděláte pro to, aby se to napravilo.

Těch věcí je poměrně hodně a kdybych je měl byť jen vyjmenovat, zabralo 
by to hodně času. Z těch nejdůležitějších si dovolím uvést zejména doprav-
ně bezpečnostní situaci ve městě, kdy je stále více cítit absence obchvatu 
města, nedostatek přechodů pro chodce, znepokojuje mě drobná krimina-
lita a vandalismus . Obecně jsem nespokojen s legislativou, podle které se 
řídí provoz uprchlického zařízení, za špatné považuji také zrušení služebny 
cizinecké policie a snižování počtu příslušníků obvodního oddělení Policie 
ČR. Bohužel většina těchto problémů nespadá do kompetence samosprávy 
a jejich řešení je běh na dlouhou trať. 

Kdybyste měl vymyslet slogan, který by byl pozváním do našeho města.

Jak by zněl?

Plně se v tomto bodu ztotožňuji s Vlastíkem Šedou, v současnosti bohužel měs-
to samé návštěvníkům nemá mnoho co nabídnout, snad jen krásnou přírodu 
a přátelskou atmosféru. Přál bych si, aby každý návštěvník našeho města odjíž-
děl s dobrým pocitem a mnoha pozitivními zážitky, za kterými se bude vracet. 

Něco málo ze soukromí.

Máte domácího mazlíčka ?

Dětství jsem prožil v rodinném domě se zahradou, která měla ve své době 
hospodářskou funkci. V průběhu let se vystřídalo několik psů a koček, cho-
vali se slepice, králíci a různá další zvířata. 
V současné době kromě dvou andulek jiné další domácí mazlíčky nemáme, 
pokud ovšem nebudu počítat děti, desetiletou Natálku a čtyřletého Martín-
ka, který je v současnosti tím „největším mazlíčkem“. 

Jak relaxujete ? Jaké máte koníčky?

Nejraději relaxuji nad dobrou knihou, sportem a posezením s přáteli. Dob-
rých knih je spousta, ale času na čtení málo. Mám rád téměř všechny druhy 
sportu, ale věnuji se již jen fotbálku a občasnému pasivnímu sportu v tele-
vizi. S přáteli se snažím vídat co nejčastěji, ale vzhledem k mé časové vytíže-
nosti se s nimi, bohužel, setkávám méně častěji, než bych si přál.

Využíváte některých služeb ve městě včetně rodinných příslušníků 

a jste s jejich úrovní spokojeni ?

Z dětství si pamatuji pohádku Boženy Němcové „Řemeslo má zlaté dno“. 
Jsem rád, že touto cestou se vydalo i několik živnostníků působících v na-
šem městě. Nestačí mít totiž jen patřičné vzdělání, ale je nutné, aby měl 
člověk svou práci rád, aby ho naplňovala a byla pro něj posláním. K takovým 
živnostníkům chodím rád a jejich služeb s celou rodinou využíváme. 

Děkujeme za odpovědi, které dávají i tak trošku nahlédnout do soukromí. 
MN

 
NA SLOV ÍČKO
SE  ZASTUP ITEL I . . .

STŘIH + VODOVÁ 180,  KČ
TRVALÁ + STŘIH + VODOVÁ 360,  KČ

BARVENÍ KRÁTKÉ VLASY 150,  KČ

K A D E Ř N I C T V ÍK A D E Ř N I C T V Í
NA SKÁLENA SKÁLE

VERONIKA JANÁČKOVÁ
OTEVŘENO PO  NE po TEL. DOHODĚ 776 306 253

ulice FROŠOVA 1248

KAMENICTVÍ RAŠKAKAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictviraska.cz, email: kamenictviraska@seznam.cz

nejlevnější světlou žulu v regionu
pomníky moderních a klasických tvarů
v různých barvách a nejnižších cenách

sekání nápisů
hotové pomníky skladem
schody, parapety, obklady

České Libchavy 89, 561 14
tel. fax. +420 465 582 130, mobil +420 603 281 830 - 1

  URNOVÉ POMNÍKY, JEDNOHROBY, DVOUHROBY,  
 VČETNĚ  DOPLŇKŮ ,  NÁPISŮ  A MONTÁŽE
  OPRAVY A RENOVACE
  KUCHYŇSKÉ A KOUPELNOVÉ DESKY

ŽE

ZOUBKOVA 137
KOSTELEC NAD ORLICÍ směr Choceň

tel.: 603 153 226

vše z leštěné přírodní žuly široký výběr druhů a barev

JA N S A  JA N S A  Pa v e lPa v e l
POMNÍKY A NÁHROBNÍ DOPLŇKY

  JA N S A  JA N S A  Pa v e lPa v e l výrobavýroba
náhrobních doplňků z nerezunáhrobních doplňků z nerezu



 MĚSTSKÁ KN IHOVNA

Výpůjční doba knihovny
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Po 8.00 - 11.00 12.00 - 17.30 h
St 7.00 - 11.00 12.00 - 17.30 h
Čt 8.00 - 11.00 12.00 - 17.00 h
Pá     12.00 - 16.00 h

c Vladimír Komárek

ulice Krupkova 1154, Kostelec nad Orlicí

tel.: 494 321 430

e-mail: knihovna@biblio.cz, www.biblio.cz

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po 12.00 - 17.30 h
St 12.00 - 17.30 h
Pá 12.00 - 16.00 h

Městská knihovna zve všechny návštěvníky knihovny, 
malé i velké, hlavně ty, kteří si stále rádi hrají a tvoří

na výstavu ilustrací  pohádkových knih
sochaře, malíře a zakládajícího člena skupiny Tvrdohlaví Františka Skály.

Výstavu si můžete prohlédnout do konce října 2012.

Městská knihovna zve na představení ORANGUTAN V TOVÁRNĚ

divadelního souboru TRIARIUS 
v pátek 7. září 2012 ve 21.00 h

Vstupné 70,- Kč

Rezervace vstupenek nutná!

Volejte co nejdříve, ať se na Vás dostane 494 321 430 (pouze 30 míst).
Poznámka: Za nepříznivého počasí se představení ruší, neboť se odehrává venku.

Oslaví 150 let 
Kdo? Hodiny s ciferníky do všech 
stran ve věži  bývalé radnice!
Ve věži staré radnice, později muzea, dnes Základní umělecké školy F.I.Tůmy, 
sídlící na východní linii Palackého náměstí, při výjezdu do Tyršovy ulice, jsou 
původní cimbály, které tam byly umístěny v roce 1862. 
Autorem původního hodinového 
stroje je Jan Janata. Hodinový stroj 
byl později elektrifi kován. Popišme 
si osobnost hodináře Janaty. 
Narodil se roku 1821 v Liebštátě 
u Semil Václavu, hodináři, a Anežce, 
dceři mlynáře Kříže. Byl evangelické 
víry. Po přestěhování otce do Křin-
ce nabyl Jan Janata vzdělání také 
v tomto městě. Vyučil se svému 
umění u otce. V roce 1840 si vymohl 
cestovní pas od ředitelství panství 
křineckého, aby mohl cestovat 
po zemích rakouského mocnářství.
Pracoval rok v Nymburce až do jara 
roku 1842 u hodináře Donata, pak 
v Liberci u Jana Bergmanna, v Tep-
licích a Žitavě, kde pobyl do konce 
září roku 1842. Nato šel zpět do 

František Skála
František Skála (*1956) je vizuální umě-
lec, jehož práce přesahuje hranice vý-
tvarného umění do oblasti architektury, 
fi lmu, divadla, performance, hudby, po-
ezie a literatury. Vystudoval řezbářství 
a animovaný fi lm a prvních úspěchů do-
sáhl jako ilustrátor dětských knih. 
Ilustroval více než dvacet knižních titulů, 
za které získal řadu ocenění doma i v za-
hraničí (Certifi cate of Honor for Illustra-
tion IBBY, Williamsburg, USA, 1989;  
Certifi cate of Honor for Illustration, IBBY, 
Basilej, Švýcarsko, 2002; Zlaté jablko BIB, 
Bratislava, Slovensko, 2009; Certifi cate of Honor for Illustration, IBBY, San-
tiago de Compostela, Španělsko, 2010). Nejznámější jsou jeho autorské 
komiksy Velké putování Vlase a Brady (1989) a fotografi cký seriál Skutečný 
Cílka a Lídy (2007). 
Od počátku  osmdesátých let se věnuje tvorbě 
pozoruhodných objektů, soch a instalací, jež 
představil na více než padesáti samostatných 
a sto padesáti kolektivních výstavách. Byl čle-
nem umělecké skupiny Tvrdohlaví (1987-1991), 
je komturem Řádu zelené Berušky a skutečným 
členem tajné organizace B.K.S. (od roku 1974). 
Píše poezii a texty písní pro skupinu Finský barok 
a vokálně pantomimické trio Tros Sketos, zpívá 
a hraje na bicí nástroje v Malém tanečním orches-
tru Univerzal Praha.
V roce 1993 reprezentoval Českou republiku 
na 45. bienále v Benátkách, kde vystavil kresby 
a objekty z 850 km dlouhé pěší poutě do Itálie.
V roce 2004 představil svoji práci zatím největší 
výstavou „Skála v Rudolfi nu“, kterou navštívilo 40 000 návštěvníků, o dva 
roky později vytvořil fi lmovou znělku pro MFF v Karlových Varech. Roku 
2010 obdržel Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného 
umění. Jako hostující umělec 
pobýval na uměleckých uni-
verzitách v Austrálii a USA. Je 
zastoupen v mnoha veřejných 
i soukromých sbírkách. 
Poslední jeho velkou samostat-
nou výstavou u nás  byla  výsta-
va v Muzeu umění v Olomouci, 
kterou jste si mohli prohléd-
nout letos do 19. srpna 2012.
„František Skála jr. chápe patrně 
svou tvorbu jako lidsky zmani-
pulovanou tvořivost samotné 
přírody. Se směsí humoru a váž-
nosti, ironie a úcty, monumen-
tality a jemné citlivosti vytváří 
většinou variace na přírodní ob-
jekty. Vedle citlivé komunikace 
s přírodou však refl ektuje svými 
díly i jiné oblasti lidského života, 
jako např. tvorbu a zpracování 

umělých hmot. Rovněž s jistou mírou ironického nadhledu, citlivě vyzvedá svě-
telné, barevné, tvarové a materiálové kvality nalezených věcí a jejich nečeka-
ných kombinací. Lidské, utilitární produkty vřazuje do nových příběhů a tímto 
vykročením z oblasti lidské praxe do neúčelné oblasti estetiky odkrývá pohled 
do tajemných souvislostí lidských osudů. Stejně tak si pohrává se společenský-
mi normami a zvyklostmi, aby k takovým ověřeným modelům jednání opatřil 
ironický odstup. (Shark, Z cyklu ON, hudební produkce MTO, aktivity B.K.S.) Pro-
jevuje se jako radikální mystifi kátor, ale zároveň vyniká přesností výtvarného ja-
zyka a důsledností uměleckého výrazu jak po stránce obsahové, tak řemeslné.“

Ludvík Hlaváček
Profesní životopis

1976-1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, fi lmová a televizní 
grafi ka
1971-1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor řezbářství

Ocenění:
2010 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění (za vý-
jimečné tvůrčí počiny)
2010 Certifi cate of Honor for Illustration, IBBY, Santiago de Compostela, Špa-
nělsko
2009 Zlaté jablko BIB 2009, Bratislava
2008 Zlatá stuha, Klub ilustrátorů dětské knihy, česká sekce IBBY, Praha
2005 Cena Osobnost roku, výroční cena časopisu Pars (za nejvýznamější vý-
tvarný počin r. 2004)
2002 Certifi cate of Honor for Illustration, IBBY, Basilej, Švýcarsko
2000 Výroční cena nakladatelství Albatros
1996 Cena Interier roku 1996
1994 Výroční cena nakladatelství Albatros
1991 Zlatá stuha, Klub literatury pro mládež, Klub ilustrátorů dětské knihy, 
Česká sekce IBBY, Praha
1991 1. cena Arte Giovane di Europa, Bolzano, Itálie
1991 Cena Jindřicha Chalupeckého
1990 Čestná cena Jindřicha Chalupeckého
1989 Certifi cate of Honor for Illustration IBBY, Williamsbburg, USA
1989 Cena Ministerstva kultury ČR za nejkrásnější knihu
1988 Cena ČFVU, Bienále užité grafi ky a ilustrace, Brno (Řemesla našich 
předků)
1988 Výroční cena nakladatelství Albatros
1984 2. cena mezinárodního fi lmového festivalu Stuttgart, Německo
1984 Cena Ministerstva kultury ČR za nejkrásnější knihu
1983 Čestné uznání, SFA Varna, Bulharsko
1982 Čestné uznání, Festival československého fi lmu, České Budějovice
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Není vhodné pro malé děti, těhotné ženy, epileptiky, fyzicky 

postižené, kardiaky, klaustrofobiky, mentálně postižené.



Liberce k Bergmannovi, na 4 měsí-
ce a poté se odebral do Vratislavi. 
Ve Slezsku pobyl do konce února 
roku 1843. Protože mu nebyl pro-
dloužen pas, vrátil se z vandru v dub-
nu roku 1844 po tříletém putování 
domů do Křince. V červnu roku 1844 
se usadil v Poděbradech jako samo-
statný řemeslník, za družku života si 
zvolil Annu roz. Jindrovou z Kovanic. 

Věnoval se skoro výhradně zhotovování věžových hodin, kterými proslul ne-
jen v Čechách, ale i v daleké cizině. 
Z poznámek, které se po něm zachovaly, vznikl seznam věžových hodin vy-
šlých z jeho dílny. 

Dodal hodiny: na věž evangelického nového kostela v Liberci, do Lysé nad 
Labem, do Kněžic v Bydžovsku, do Hlušic, do Veležic na Bydžovsku, do Vy-
sokého Veselí, do Kartouz, do Miličevsi, do Jičína, do Králova Městce, Kostel-
ce nad Orlicí, Polné, Chotěboře (dvoje hodiny na radnici a školu), Vilímova, 
Heinrichsthalu u Zábřehu, Kadaně, Kolína, Kutné Hory (dvoje), Kojetic u Měl-
níka, Bystřice u Sobotky, Dymokur, Libněvsi, Libice, Lhoty Pískové, Lipan 
u Černého Kostelce, Nové Vsi u Kolína, Milčic, Pyšelí, Divišova, Hostomic, 
Benátek, Doks (= Hirschberg), Jablonce nad Nisou, Josefsthalu, Maxdorfu 
u Jablonce, do Stružnice u České Lípy, do Radoušova u Litoměřic, do Mostu 
(pro hodináře Franka), do Pilné (Pilnau) u Mostu, do Blažimi (Ploscha) u Po-
stoloprt, do Sádové, do Modřan u Prahy, Hořenovsi, Benešova (Bensen), 
Nymburka, Skřivan, Jaroměře, Svojšic, Karlsthalu, Dobrušky, Lipnice, Loun. 
Zemřel náhle na cestách za svým povoláním 18. července roku 1878 ve Smr-
žicích na Moravě, kde byl na katolickém hřbitově pochován. 
Zanechal jedinou dceru Annu, provdanou za hodináře Jana Heršta, syna 
obuvnického mistra z Kolína, který dílnu po tchánovi nějaký čas udržoval 
ve stejné pověsti. 

lfal
Zdroje: 
Památky archeologické, díl XXIX, sešit 4, rok 1917,  Jan Hellich: Příspěvek 
k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků z Poděbradska.
Publikace  Město Kostelec nad Orlicí v historických datech: MVDr. Vladimír 
Fidler, JUDr. Josef Juza,
ISBN 80-900044-7-4

Autor foto: Bopta 

Fanfára na odchodnou i  k začátku 
nového školního roku
Když jsme 8. června 2012 v podvečer zasedli s mužem do naplněného sálu 
Rabštejna, byli jsme plni zvědavosti. Aby ne: taneční obor kostelecké Zá-
kladní umělecké školy F. I. Tůmy pořádal závěrečné vystoupení svých žaček 
a žáků vedených talentovanou a dlouholetou vedoucí Lenkou Neubaue-
rovou, jejíž citlivá, nápaditá a precizně připravená choreografi e i scéna 
a kostýmy přinášejí divákům rok co rok další překvapení, která její svěřenci 
rozdávají na jevišti plnými hrstmi. Kromě půvabných drobnůstek všech roč-
níků jsme letos dostali dárkem její choreografi i baletu Pták Ohnivák na mo-
tivy ruských pohádek a hudbu Igora Stravinského. Byli jsme nadšeni výkony 
všech dětí, paní učitelka Neubauerová zaslouží obdiv! Krátce nato jsme byli 
svědky ještě jednoho vystoupení. Paní Lenka vyvolala na scénu ředitelku 
ZUŠ Mgr. Janu Fryčovou, které věnovala kytici – na odchodnou.
Cože? Ta stále mladistvá, usměvavá, skromná, a přece energická, rozhodná 
Jana, kterou jsme kdysi – před dvaačtyřiceti lety – učili na zdejší SVVŠ – už 
končí svou činnost? Copak ten život tak rychle utíká? Mihla se mi ihned 
vzpomínka na její rozesmátou spolužačku Blanku Tůmovou, výbornou 
zpěvačku, ale i na jejich dalšího spolužáka z paralelní třídy, jadrného, své-
rázného, Bohem nadaného, pronikavě kritického dramatika i kantora Pepu 
Tejkla., který nás už bohužel předešel na cestě života, stejně tak jako před-
časně zesnulá o rok mladší přemýšlivá a nadějná pracovnice v oboru fi lmu 
Táňa Kubištová… Ano, lidský život se leckdy podobá jen okamžiku. Chvilce 
– a přece bývá ta „chvilka“ u mnoha vyplněna až po okraj událostmi, strázně-
mi, překážkami i radostmi, až je to k nevíře. Chtěla jsem ten večer stisknout 
Janě ruku za všechny její spolužáky i za ty, kteří přišli po nich, neboť každý 
kantor bývá tetelivě rád, že ho jeho žáci předstihli, že dokázali víc než on 
sám. K setkání tehdy nedošlo, a tak jsem Janu navštívila v červenci.
Zastihla jsem ji ve škole: třídila poslední hory dokumentů a věcí, aby mohla 
k 1. srpnu školu předat v pořádku. Ona sama to štěstí po vyhraném konkurzu 
na ředitele r. 2003 neměla. Od ředitelování legendárního a charismatické-
ho zakladatele LŠU, muzikanta a noblesního člověka Josefa Dobeše přece 
jen škola zažila další vedoucí, kteří byli možná stejně excelentní muzikanti, 
ale neměli „starou školu“ precizního řídícího, a tak Jana musela ve své nové 
funkci začít od píky.
Pravda, nebyla ve škole nováčkem. Po absolutoriu Pedagogické fakulty hra-
decké Univerzity (obor čeština – výtvarná výchova) a předchozím působení 
v Dětském domově a následné roční praxi na ZDŠ v Českém Meziříčí, což bylo 
Janino prvé kantorské místo, dostala nabídku, za ředitelování Josefa Dobeše, 
nastoupit jako učitelka výtvarného oboru po ak. mal. paní Libuši Benešové, 
která právě odcházela do důchodu. Zasvěcení do poněkud jiného chodu 
umělecké školy, kterého se Janě od své předchůdkyně dostalo, bylo skvělé, 
ale vlastní praxi a všechna úskalí si musí každý na své kůži zažít sám. Její půso-
bení kantorské včetně organizací výstav i výtvarných zájezdů do Itálie, Fran-
cie atd. by dalo na solidní knížku. Tak uplynulo včetně všech společenských 
zvratů, změn názvu školy i jejích zřizovatelů plných sedmadvacet let!
Když se pak k 1. lednu 2004 stala ředitelkou ZUŠ, rozhodně věděla, co musí 
udělat ze všeho nejdřív: starobylá radnice, kde ZUŠ sídlí, potřebovala nutně 
zrestaurovat už ponuře vyhlížející prostory učeben, vybavit je novým nábyt-
kem i nutným zařízením pro chod všech oborů – hudebních, výtvarného, 
tanečního a literárně – dramatického, zmodernizovat sociální zařízení, vy-
myslet, jak zařídit a ustavit útulnou sborovničku s příslušenstvím pro učitele, 
jejichž počet se pohybuje kolem dvaceti; budova omládla o dvě stě let!
Vytvořit (vlastními návrhy) toto zázemí pro čtyři stovky dětí, které se tu ka-
ždý rok vystřídají, a jejich učitele, starat se o pracovitou a přesnou účetní 
a uklízečkou o provoz školy, sledovat a podporovat výsledky žáků, a tedy 
působení jejich učitelů tak, že vozili ocenění nejvyšší i z celostátních soutěží 
(namátkou vzpomenu vítězství už dvou čtyřčlenných saxofonových soubo-
rů Václava Klecandra, kytaristy Aleše Fajfra s učitelem Zdeňkem Peškem či 
dalšího celostátního vítěze kytaristu Ladislava Pazderu vedeného Slávkem 
Klecandrem, vynikajících úspěchů sborového zpěvu pod vedením sympa-
tické i náročné Dagmar Potštejnské, vynikající úspěchy tanečního oddělení 
i přehlídek výtvarných pásem a vystoupení literárně – dramatického soubo-
ru), to všechno vyžaduje houževnatost a soustavnou mravenčí práci, která 
není běžným lidem ani viditelná. V tom vězí i nevděčnost práce (dobrého) 
ředitele. I Mgr. Fryčová celou svou dobou ve funkci ředitelky byla takovou 
„šedou eminencí“. Musela bych se ještě zeptat jejích podřízených, jak se jim 
pod jejím vedením dařilo, ale všechno nasvědčuje tomu, že šlo o obapolný 
zájem i spolupráci. Na Janin návrh získala škola r. 2005 čestný titul jména 
kosteleckého rodáka F. I. Tůmy (1704 – 1774), rovněž její nápad byl založit 
v témže roce tradici každoročních koncertů pedagogů, což je po mém sou-
du skvělý počin podporující seberozvoj každého z nich, ředitelka pokračo-
vala v organizování výchovně-vzdělávacích zájezdů do hudebních muzeí 
(Nelahozeves např., na přední baletní vystoupení třeba do Brna atd.) Každo-
roční výstavy i koncerty žáků jsou samozřejmostí.
A co jsem se ještě dozvěděla při své návštěvě? ZUŠ, která r. 2005 přešla pod 
správu města, jako jedna z mála svého druhu v zemi, kryje svůj provoz jen 
ze svého školného! Instituce, která vychovala a vychovává stovky uměními-
lovných lidí, z nichž mnozí získali rozvojem svého talentu nejen obohace-
ní svého života, ale někteří z nich i obživu, si dokáže vydělat sama na vše, 
co potřebuje! Pouze – dík předpisům – musí požádat město, aby si třeba, 
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PROVÁDÍME STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ BYTŮ A POZŮSTALOSTÍ. 
T: 777 895 352.

Nabízí:
• Pivní koupel, infrasaunu, masáže
• Polední menu, pizza, těstoviny, minut. kuchyně
• Venkovní posezení, oslavy a svatby
• Každý pátek a sobotu od 18:00 hod speciality z grilu a udírny

Otvírací doba
Po - Čt  10:00 - 22:00
Pá - So 10:00 - 23:00
Ne  10:00 - 21:00

Rezervace 604 13 10 10
www.hotelpanskydum.eu

***
Relax centrum 

Tylova 15, Kostelec nad Orlicí.
HOTEL PANSKÝ DŮM



za vlastní peníze, mohla nakoupit nástroje, stojí-li víc než 40 tisíc! To jsem 
snad ještě neslyšela. Eminenc musí tedy dostat nejen ředitelka, ale i její 
účetní, která musí hospodařit tak, aby investice rodičů ve výši 120 – 300 Kč 
měsíčně byly vynaloženy „transparentně“, jak je teď zvykem říkat. Šťastné 
město, jejíž budovu i chod školy tak užitečně spravují takovíhle hospodáři! 
Na vlastní oči jsem viděla vzorně vedené roční „kroniky“, v nichž najdete už 
devět složek naplněných potřebnými chronologicky řazenými dokumenty, 
ať už jde o úvazky kantorů, rozvrhy hodin, výše školného, nebo o diplomy, 
uznání, výstřižky z novin, pozvánky, plakáty i fotodokumentaci. 
Z návštěvy jsem odcházela s očima navrch hlavy a vzpomněla jsem si 
i na další dvě letos končící a dlouholeté ředitelky zdejších zařízení: tou 
první je má poslední skvělá nadřízená Ing. Anička Oberreiterová, ředitelka 
Obchodní akademie TGM, o níž její kolegové pedagogové za všechny za-
městnance napsali u příležitosti jejího lednového odchodu do důchodu 
skvělý, zcela věrně vystihující bilanční článek uveřejněný zde ve zpravoda-
ji, k němuž se zpětně připojuji, a druhou je paní Blanka Miklová, úspěšná, 
obětavá a řekla bych že výborná ředitelka Domu dětí a mládeže, která svá 
aktivní léta, podobně jako Jana, odevzdala dětem i spolupracovníkům a kte-
rá, pokud se nemýlím, se důchodovému věku teprv blíží. K jejímu odchodu 
z funkce – jsem podobně jako o Mgr. Janě Fryčové, četla ve zpravodaji asi 
čtyři řádky poděkování…
Inu – život je někdy, zdá se, pouhá chvilka. Jako by nestál za nějaké vděky. 
tak alespoň takhle, dodatečně, a dost možná i za mnoho těch, kteří svá slova 
díků nesou jen v srdci, přijměte, milé paní ředitelky, tyto řádky.
Ať je váš další život plný elánu a zdraví. A ať se vašim nástupcům daří. Určitě 
se po skončení jejich aktivní služby dětem najde někdo, kdo se třeba taky 
takhle rozepíše.
S úctou všem vedoucím pracovníkům, kteří dokáží vytvářet dobré klima pro 
své svěřence i spoluzaměstnance.

12. 07. 20012
Jana a František Albrechtovi

kantoři-penzisté nyní z Častolovic

Kostelecké posvícení
Město Kostelec nad Orlicí pořádá již 10. Kostelecké posvícení, které se bude 
konat 15. září 2012 na Palackého náměstí. Na návštěvníky čeká bohatá kul-
turní sobota vhodná pro celou 
rodinu, která bude doplněná 
o jarmark lidových řemesel 
a chráněné dílny. 
Na hlavním pódiu vystoupí sku-
piny nejrůznějších hudebních 
žánrů (Martin Maxa, Dětský 
pěvecký sbor, Mladý týnišťský 
big band, Cimbálová muzika 
z Bratislavy, K2 – dívčí rocková 
kapela, Marta a Rasputin band 
a další) dále divadelníci (Diva-
dlo Klaunika Brno pod režijním 
vedením Boleslava Polívky) 
a nebudou chybět ani divadél-
ka pro malé návštěvníky v podání Kočovného loutkového divadla Kozlík, 
kde uvidíte 13 velikých dřevěných loutek, 5 loutkoherců a jednoho kozla 
v nadživotní velikosti. Pohádka je veselá, plná krásných písniček a povídání.   
Přímo na náměstí budou jarmareční stánky s ukázkami řemesel: kovářského, 
kovolijeckého, řezbářského, sklářského, košíkářského, perníkářského a dal-
ších. Děti, ale i dospělí zhlédnou a budou si moci vyzkoušet svou šikovnost 
v malování na textil, ražbu mincí, točení na hrnčířském kruhu, ručně si vyře-
zat ozdobné svíčky a jiné řemeslné dovednosti.   
Příchozí budou mít možnost ochutnat kulinářské speciality. Ve stáncích se 
objeví například posvícenské menu, grilované oštiepky, horalské ovčí sýry, 
valašské frgály, moravské koláče, smažené bramborové spirálky, brambo-
rové placky. Dále budete mít možnost ochutnat trdelník, klobásu, horkou 
medovinu, domácí pečený čaj, burčák, pivo.
Během celé soboty budou probíhat doprovodné akce, jakými bude kulinář-
ská soutěž „O nejlepší posvícenský koláč“, originální výstava železničních 
modelů a kolejišť, nejen z našeho kraje, ale i modely z Francie a zahradní 
železnice. Na víceúčelovém hřišti za sokolovnou se bude již 7. ročník Kos-
teleckého desetiboje s disciplínami volejbal, nohejbal, tenis, fotbal, kroket, 
basketbal, házená, fl orbal, ping-pong, hod mobilem.
Stranou od posvícenského ruchu leží Nový zámek, který Vám nejen v tento 
den nabídne klid anglického parku, přívětivost zámecké expozice, pobavení 
ve 13 komnatách komiksu a posezení v zámecké kavárně. Návštěvníci, kte-
ří přijedou 15. září do Kostelce vlakem, si budou moci zakoupit vstupenku 
do zámku s 20% slevou.
Ten, kdo nebude ještě unaven z dne plného kultury, dobrého tradičního jíd-
la, či bude mít po Kosteleckém desetiboji dost sil, může se vydat na koupa-
liště, kde od 21:00 hodin zahraje královéhradecká rocková kapela Spektrum. 
Na své si tedy přijdou milovníci dobrého jídla a pití. Každý, kdo v době ko-
nání Kosteleckého posvícení do Kostelce nad Orlicí zavítá, si jistě z nabízené 
skladby programu vybere. Srdečné pozvání všem!

Šárka Slezáková

Archa pluje do Kostelce!
Pražské Divadlo Archa ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí, Poby-
tovým střediskem pro cizince MV ČR, Základní školou Gutha Jarkowského 
a Základní uměleckou školou zahajuje v září dvouletý hudebně-divadelní 
projekt koncertem kapely Allstar Refj údží Band. 

Allstar Refj údží Band je sdružením hudebníků a divadelníků z celého světa. 
Vedle domácích umělců jsou členy i umělci, kteří se rozhodli hledat domov 
v České republice. Mnohým z nich se stal na nějakou dobu domovem prá-
vě Kostelec nad Orlicí. Vynikající akordeonista Armén z Gruzie Gugar Ma-
nukjan, hráč na kurdskou loutnu oud, Miran Kasem jsou vedle mladé čínské 
herečky a zpěvačky Jing Lu a švýcarského zpěváka, klarinetisty a herce Phili-
ppa Schenkera hlavními protagonisty skupiny.
Kapela pod taktovkou amerického kapelníka Michaela Romanyshyna sklí-
zí od doby svého vzniku  řadu úspěchů. Allstar Refj údží Band si zahrál snad 
na všech významných domácích festivalech- Colours of Ostrava, Trutnov, Miku-
lov, United Islands of Prague, RefuFest, na Slovensku hrála kapela pro několik 
tisíc posluchačů na festivalu Pohoda. Allstar Refj údží Band  hrál také v Německu 
a Holandsku.
Písničky kapely zní v kurdštině, čínštině, švýcarské němčině a také v češtině, 
která zvláště z úst Mirana Kasema nebo Jing Lu získává zvláštní půvab.
Koncert na náměstí v Kostelci nad Orlicí představí zbrusu nový program ka-
pely s názvem: Kdo žere psy? Stejně tak se jmenuje i nové CD, které kapela 
slavnostně pokřtila v červnu letošního roku v Divadle Archa.

Přijďte si zatančit a potěšit se kulturně-hudebním mixem kapely Allstar 

Refj ůdží Band 22. září na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí!

www.asrb.cz, www.archatheatre.cz

 

 

Projekt je realizován za fi nanční podpory Evropské unie a nadace Erste Stiftung. 

Obvazy pro malomocné
Vážení,
ráda bych se s Vámi rozdělila o dojem, který na mě udělala paní, kterou znám 
již delší dobu a při vyřizování zcela jiné záležitosti v kanceláři začala vyprávět 
o činnosti, kterou organizuje, ale nechce se veřejně prezentovat a „chlubit“ tím, 
co považuje za samozřejmé.
Proto jsem zvolila tuto formu, přepíšu její příběh a pro Ty z Vás, které to zasáhne, 
tak jako mě, nabízím možnost jakékoliv účasti na této akci – více informací na MěÚ 
v Kostelci nad Orlicí, Odbor sociálních věcí pí Kovaříčková – tel. č. 494 337 210.
Obvazy pro malomocné

Nemocí, kterou nejvíce trpí v Jižní Asii, Africe, nás jistě zaplaví lítostí. Jak jim 
nejlépe pomoci, když nedůvěřujeme, že peníze dojdou těm, kteří to potře-
bují a nebudou použity na jiný účel? A tak v záplavě prosebníků o fi nanční 
pomoc zůstávají někdy stranou.
Proto vznikl nový způsob pomoci vlastní prací, zhotovením pletených ob-
vazů. Tento obvaz dostane pouze nemocný a nikdo jiný. Protože se jedná 
o kraje, kde je velký nedostatek vody, není možnost je vyprat, a tak se musí 
pálit. Slouží jen na překrytí základně ošetřených ran. 
Nejdůležitější jsou 2 ruce, láska a potřeba pomoci. Přidá se příze, kterou nám 
zasílají, 2 jehlice č. 2,5, zavírací špendlík a centimetr. Obvazy se pletou s 25 
oky nebo 30 oky, jejich délka je 100 – 120 cm. Proč špendlík? Je to menší 
psychologický tah, víme, kolik jsme ten den upletly a kolik ještě zbývá. Je to 
práce pomalá, vyžaduje trpělivost, ale i radost. 
Je nás několik pletařek z Kostelce nad Orlicí a okolí, pleteme 3 roky a už jsme 
upletly okolo 1 000 kusů obvazů. Doba pletení není limitována časem, ale 
jen chutí a nadšením. 
Prázdné cívky posíláme zpět spolu s hotovými obvazy do města Kyjova na Moravě, 
kde je přijímají a organizují přepravu do určených míst, těm neznámým a trpícím. 
Děkujeme předem za projev dobré vůle, solidarity k bližnímu, i když velmi 
vzdálenému a neznámému.
Malý dodatek – pleteme stále hladce ☺

BK
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100 let už je pěkný věk
Základní škole Na Skále v Kostelci nad Orlicí bylo tento rok požehnaných 
100 let. V sobotu 23. 6. 2012 Sdružení Občanů Skály uspořádalo k tomuto 
kulatému výročí oslavu. Všichni, kdo přišli, děti, rodiče i prarodiče, si mohli 
vybrat z připravených aktivit „to své“. Pro děti byly připraveny soutěže venku 
i ve třídách, pro dospělé prohlídka školy a výstava dobových fotografi í z his-
torie školy a čtvrti Skála. 
Na školní zahradě se konala taneční a hudební vystoupení v podání zdejších 
žáků. Vystoupili žáci, kteří navštěvují ZUŠ F. I. Tůmy a děvčata ze zájmového 
kroužku Zumbík. Po celou dobu hrály k poslechu i tanci školní hudební sku-
pina z kostelecké Obchodní akademie „Přejetá žába", kapela Last Holiday(s) 
a country skupina Kalumet. O občerstvení se již tradičně postarali skalečtí 
hasiči. 
Myslíme si, že se oslavy vydařily. Velký dík patří účinkujícím, učitelům školy 
na Skále, žákům ZŠ Gutha-Jarkovského, Městu Kostelec nad Orlicí, tiskárně 
AG TYP a všem ostatním, kteří pomohli s organizací. 
Mohli bychom se zamyslet nad tím, proč Základní školu zastupovali jen uči-
telé ze školy na Skále, ale to zase někdy příště...

SOS – Sdružení Občanů Skály

Přejetá žába př i  oslavách ZŠ Skála
Široké veřejnosti neušla oslava 100 let školy na Skále. V pestrém programu 
vystoupili i studenti Obchodní akademie se skupinou Přejetá žába. Děkuje-
me organizátorům tj. Sdružení Občanů Skály za příjemné odpoledne a po-
zvání.

Fr. Dosedla

Kostelecký okrašlovací spolek úspěšný
Kdo sleduje stránky Zpravodaje, ví, že Kostelecký okrašlovací spolek (KOS) 
si vytkl za cíl okrášlit prostor železniční zastávky a jejího okolí. V první fázi 
svého snažení se zaměřil na zelený prostor mezi zastávkou a ústím cyklo-
stezky, která povede z Lípy n. Orlicí do Kostelce. KOS byl úspěšný při žádosti 
o udělení dotace na projekt Kostelecká zelená křižovatka. Tento projekt je 
o vytvoření odpočinkového místa u ústí budované cyklostezky. Realizace cy-
klostezky nic takového v celé své délce neplánuje a projekt podaný ve výzvě 
2012/6 MAS Nad Orlicí byl úspěšný až tak, že získal dotaci v maximální mož-
né míře (90% z kalkulovaných nákladů). V Kostelci bude tedy možné se zasta-
vit u řeky Orlice, oddechnout, načerpat informace o blízkých zajímavostech, 
možném občerstvení a poté pokračovat po spletitých cestách přes město 
na další část kvalitní cyklostezky směrem na Doudleby, nebo se pustit na jih 
směrem na Choceň. Realizace projektu se předpokládá od 9/2012 do x/2013. 
Doufejme, že i cyklostezka bude přes současné problémy též dokončena.

KOS má své logo 

Soudě podle počtu příspěvků, řada z vás zazname-
nala soutěž vyhlášenou Kosteleckým okrašlovacím 
spolkem na vytvoření loga spolku. Odborná porota 
posoudila 43 zaslaných návrhů od občanů města, 
celé republiky i ze zahraničí. A kdo zvítězil ve vy-
psané soutěži? Jako nejlepší byl vyhodnocen návrh 

Mgr. Lucie Olexik a odměna tedy poputuje na Slovensko. Členská schůze 
spolku navíc doporučila mimořádně ocenit pana Milana Vejrycha z našeho 
města za soubor návrhů akvarelů, které bude spolek používat na diplomy 
a čestná uznání. Těmi bychom chtěli každý rok ocenit organizace a občany, 
kteří mají zájem vlastními silami a prostředky zkrášlit naše město. Děkuje-
me všem autorům za zaslané návrhy. Pro vás ostatní, kteří sledujete aktivity 
spolku, připomínám možnost zapojit se do další soutěže - a to fotografi cké 
soutěže o nejhezčí okno, balkon nebo předzahrádku ve městě - uzávěrka 
této soutěže je 30.9.2012. Více najdete na www.spolek-kostelecno. cz

Zámecké kulturní léto 
v Novém zámku Kostelec nad Orl icí
VÝSTAVA  FESTIVAL  KONCERTY TONIOVA ZÁMECKÁ KAVÁRNA

Nový zámek pro Vás připravil na konec léta a začátek podzimu bohatou na-
bídku kulturních akcí.
V sobotu 1. září 2012 nabídnou uskupení Pružná těla, Trombone Band, 
nChant Jazz a Zakoplaho Dixieland mnoho podob jazzu v rámci druhého 
ročníku Swingového festivalu na zámku. Duši nasytí doprovodné výstavy, 
tělo občerství  Hostinec U Hubálků. Opět si budete moci zakoupit výrobky 
chráněných dílen Kopeček. Bude postaráno o dětské návštěvníky, kteří mají 
vstup zdarma. Zábavu jim zajistí občanské sdružení O.S.T.R.O.V.  Začátek 
ve 13 hodin. Vstupenky v ceně 80 Kč zakoupíte na místě akce. 

Až do 30. září máte možnost navštívit jedinečnou přehlídku prací komikso-
vých autorů s názvem 13 komnat komiksu. Nabízí 13 místností o rozloze 
500 metrů čtverečních věnovaných 13 tvůrcům. Ti pokrývají celé stylové, 
žánrové i tematické spektrum domácí komiksové tvorby. To je na jedné stra-
ně ohraničené dětským koutkem s interaktivní hrou Karla Jerieho a na dru-
hé erotickou výstavou PhantastyX. 

Vystavují tito autoři: Jiří Grus, Lela Geislerová, Lucie Lomová, Karel Jerie, 
Jaromír Plachý, Vojtěch Šeda, Renáta Fučíková, Hza Bažant, Vojtěch Mašek, 
Jaromír 99, Dan Černý, Vašek Šlajch a Tomáš Kučerovský. 

Zároveň s výstavou byl vydán zámecký kalendář na rok 2013 sestavený 
z dvanácti obrazů nově vytvořených zúčastněnými autory přímo u příle-
žitosti celé akce. Pokud se přijdete podívat na výstavu, kalendář si bude-
te moci zakoupit s 10% slevou. Kalendář také nabízí informační centrum 
(http://www.rtic.kostelecno.cz) a Trafi ka Pod věží. 

Koncerty v Zrcadlovém sále pokračují v září vystoupením Moniky Načevy 

a Justina Lavashe. (www.naceva.eu) Jejich společný projekt si můžete po-
slechnout v pátek 14. září 2012. Konec září bude ve znamení Tůmova festi-
valu a koncertu Kinský Trio Praha (www.kinskytrio.cz)
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Nenechte se zmást trochu netradičním názvem hudební formace, kterým 
je kladenské Zrní (www.zrni.cz). Spolek pěti nadšených muzikantů překva-
puje. Jejich hudba oslovuje stále větší množství posluchačů a za své spolu-
pracovníky si je vybrala třeba  Markéta Irglová, nositelka Oscara za skladbu 
k fi lmu Once. Na září s ní kapela chystá duet, který se objeví na desce Hudba 
z fi lmu Poslední z Aporveru. Zrní vystoupí v Zrcadlovém sále Nového zámku 
v pátek 19. října 2012. 

Vstupenky na koncerty si můžete zakoupit v informačním centru nebo při 
návštěvě zámku přímo v pokladně. 

Závěrem nám dovolte Vás pozvat na návštěvu Toniovy zámecké kavárny, 
kde si můžete dát nejen kvalitní a dobrou kávu a něco k tomu, ale i oběd 
či večeři. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. V pátek 
a v sobotu do 22 hodin. Více najdete na http://www.zamekkostelecno.cz/
cz/kavarna.

Mnoho dalších informací a pozvánek na akce najdete 
na www.zamekkostelecno.cz

 SK RABŠTEJN

První lekce tanečních kurzů
Všem frekvetnatům tanečních kurzů si dovolujeme oznámit, 
že první lekce Kurzů společenského tance a chování proběhne 
v sobotu 22. 09. v 19 hodin na Rabštejně. 

Ing. Marta Klimešová, vedoucí SK Rabštejn

Cvičení na rabštejně
SK Rabštejn by rád přispěl ke zvyšování spokojenosti místních občanů. 
S ohledem na velkou vlnu zájmu, kterou vzbudila červnová akce s paní dok-
torkou Kateřinou (z pořadu Jste to, co jíte) bude od podzimu 2012 na Rab-
štejně probíhat také cvičení. Cvičit budeme jednak hudebně založenou 
Zumbu a také Pilates vhodné pro všechny věkové kategorie.
Cvičení Pilates povede profesionální lektorka Mgr.
Soňa Šplíchalová a její kolegyně, které jste již mohli 
poznat na přednášce MUDr. Cajthamlové. Tam Vás 
tak hezky zvedly ze židlí (cvičením ☺). Komu je Pi-
lates určené? Všem které trápí bolesti zad, migrény 
nebo si kupříkladu chtějí zpevnit postavu a opticky 
zeštíhlet. Úvodní bezplatná seznamovací hodina 
proběhne 10. září v 17.30 u nás na Rabštejně. 

Taneční fi tness Zumba povede odborná cvičitelka - slečna 
Karolína Bartošová. Přijďte si vyplavit množství opojných 
endorfi nů za zvuků rytmické hudby. Přesný datum zahájení 
kurzu bude zavčas vyvěšen na www.skrabstejn.cz a na ná-
stěnce Rabštejna.

Ing. Marta Klimešová, vedoucí SK Rabštejn

Co vás čeká na podzim na Rabštejně
S podzimem přichází nová kulturní sezóna. Co jsme pro Vás připravili? Snad 
si co nejvíce z Vás najde „to své“. 
Nabídka kina je určena hlavně rodinám s dětmi, ale stranou nezůstávají ani 
hlavní fi lmy letošní sezóny pro dospělé – kupř. lehce erotická komedie se 
sloganem: „Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět“.
Pro veselé povahy a všechny, co si chtějí odpočinout od každodenních sta-
rostí je určena skupina Hanky-Panky se svými bujarými převleky a chytla-
vými melodiemi. Pro školy a školky jsou připravena divadelní představení 
„Příběhy včelích medvídků“ se známými texty Zdeňka Svěráka, „Jak se krotí 
princezna“ od autorky Krkonošských pohádek (večerníčků), atd.
Samozřejmě nechybí ani Kurzy společenského tance a chování pro mládež 

se závěrečným věnečkem, který si jistě nenechají ujít tancemilovní návštěv-
níci.  Přívrženci divadelních představení místního ochotnického spolku mají 
jedinečnou příležitost zhlédnout premiéru humorné epizody AVES od nové 
autorky. Ani kostelecký autor Josef Tejkl nezůstane opomenut – budeme 
dávat derniéru Elegie Tyrolské. Tato derniéra měla být původně v Hradci 
Králové, ale vzhledem k autorovu vztahu ke Kostelci byla přesunuta k nám. 
Stoupenci tradic jistě uvítají zachování akce „Harmonikáři na Rabštejně“ či 
„Vánoční koncert Václava Hybše a jeho orchestru“ tentokrát s naší přední 
operetní a muzikálovou zpěvačkou Pavlou Břínkovou.
Pro znalce kvalitní hudby je určen vynikající jazzový britský pianista Harry 
Waters s přáteli (aneb „krev skupiny Pink Floyd“ v Kostelci nad Orlicí). Fascinu-
jící energii a rytmus rozproudí bubeníci Jumping Drums se svou novou show. 
V případě zájmu můžete využít výhodných předprodejů (každý den v kavár-
ně SK Rabštejn). Kdo má chuť, kromě zážitků a dobré pohody z nabízených 
akcí získat ještě něco více, má možnost. Může se zaregistrovat na našich 
webových stránkách (více na www.skrabstejn.cz).
Na příjemná kulturní setkání se těší

Ing. Marta Klimešová, vedoucí SK Rabštejn

Rabštejn a Street Dance
Máš chuť se naučit, nebo třeba jen vyzkou-
šet Street Dance? Přijď ve čtvrtek 06. 09. nebo 
ve čtvrtek 13. 09. (oba dny od 15.00 – 17.00) 
na Rabštejn, kde proběhne zápis do nově otevře-
ného kurzu moderního tance Street Dance pod 
vedením taneční školy Bonstep Hradec Králové. 
Dnes se hip hop stává dominantním stylem mla-
dých a street dance drtivě poráží svojí populari-
tou veškeré další taneční styly! 
Více info na www.skrabstejn.cz.
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Prodej ze dvora 
kravské mléko 

Farma Tichý a spol. a.s., Zámě l
Prodejní cena: 12,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 

Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00  - 8:30 hod. 
večer od 18:00  - 18:30 hod. 

Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215, mobil: 737 354 045 

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT. 



 PŘ E D S T A V U J E M E  N O V É  F I R M Y  N A Š E H O  M ĚS T A

Rozhovor s Martinou Šů lovou
vedoucí pobočky Generali v Častolovicích
Nadešel čas pro další rozhovor. Tento-
krát se v roli zpovídané ocitla slečna 
Martina Šůlová, která je tvůrčí a vel-
mi pracovně vytížená mladá žena. 
S Městem Kostelec nad Orlicí začala 
spolupracovat v letošním roce, a to 
u příležitosti konání 9. reprezentační-
ho plesu Kostelecka a Šumné Orlice 
2012, kterým se pojišťovna Generali 
Častolovice stala partnerem. V součas-
né době připravuje s městem několik 
dalších projektů, které se budou reali-
zovat, jak v letošním, tak v roce násle-
dujícím. Naše spolupráce je zaměřena 
nejen na fi nanční spoluúčast, ale také plánujeme pomoc lidem s hendike-
pem, kteří jsou vyčleněni ze společnosti. Množí z nás  zdravých lidí si vůbec 
neuvědomuje, jak složitý a těžký život musí vést, a proto se město rozhodlo 
jim pomoci a podpořit jejich aktivity, tak aby se zapsali do povědomí kos-
telečáků.
Pojďme tedy představit nejen její práci, ale i projekty, které se připravují 
v Kostelci nad Orlicí.
Jak došlo k tomu, že jste začala podporovat právě aktivity v Kostelci 

nad Orlicí?

Vše začalo se spojením s Blankou Miklovou, bývalou ředitelkou Domu dětí 
a mládeže, s kterou jsme začali spolupracovat v pořádání a spolufi nancování 
akcí pro děti v Kostelci nad Orlicí. Zároveň se znám s vedením města Koste-
lec nad Orlicí, kterého si vážím a hlavně bych chtěla vyzvednout nasazení 
Organizačně-správního odboru, které je 100% a snaží se nejen pro občany 
města najít  něco nového a netradičního v akcích, které město pořádá. 
Na čem v současné době pracujete a jaké jsou vaše plány do budoucna?

Od 2. července jsem otevřela novou pobočku agenturní kanceláře v Často-
lovicích, což mi zabralo poslední dobou nejvíce času. Vždy bylo a je u mě 
na prvním místě zajistit kvalitní zázemí pro klienty, včetně servisu, který si 
zaslouží. Od sepsání smlouvy a oslovení klienta během pojistky, ať již potře-
buje pomoc v rámci pojistné smlouvy, nebo když má narozeniny, či popřát 
k svátkům. Na kanceláři v Častolovicích najde kvalitní servis od plnohodnot-
ného vysvětlení smlouvy, veškerých pojistných podmínek, pomoci s likvi-
dací a dárkem, který ho  potěší. Jsme pečující pojišťovna a klient si od nás 
zaslouží víc, než jen sepsání smlouvy. Seznámíme ho s pojistným plánem, 
vysvětlíme smlouvy konkurenční pojišťovny a pomůžeme mu ušetřit. Všech-
ny tyto služby jsou samozřejmě bezplatné. 
Sepsat smlouvu není o prvním setkání s klientem, ale i o servisu a pomoci, 
který mu mohu nabídnout. Cílem mé kanceláře je být tzv. domácí pojišťo-
vací agent, kdy já i klient víme, že se můžeme spolehnout na vzájemnou 
důvěru. Není pro mě cennější ocenění než spokojenost klienta a jeho do-
poručení. 
Pokud jde o konkrétní situaci a plánů do budoucna, moc mě těší spolupráce 
právě s městem v Kostelci nad Orlicí, kdy se spolupodílím na Kosteleckém 
posvícení 15. září 2012, což je jedna z mála akcí, na které se angažuji. Nejen, 
že jsem měla možnost pozvat určité hudební hvězdy, ale nejvíc mě těší spo-
lupráce s místním fotbalovým hřištěm, kde věnuji žákům fotbalové dresy 
a hlavně možnost spolupráce s dětským týmem hasičů v Kostelecké Lhotě, 
kdy dostanou oblečení nejen na hasičské závody, což doposud neměli. Vše 
bude dětem předáno v průběhu Kosteleckého posvícení na hlavním podiu. 
Není to ale jediná věc, na kterou se v letošním roce budu podílet. Závěrem 
tohoto roku se bude Generali podílet při pořádání Vánoční uličky  - advent-
ního jarmarku, na kterém bude opět k vidění krampus show a další překva-
pení nejen pro děti.
Pokud jde o plány do budoucna ohledně mé kanceláře … Přála bych si, 
aby měla napořád kvalitní servis a nesla dobré jméno pojišťovny. Rostla dál 
ke spokojenosti klientů.
Co Vás nejvíce těší či hřeje, čemu či komu jste zde v Kostelci nad Orlicí 

dokázala pomoci?

Těžko říct, co mě hřeje nejvíce. Každá pomoc, či radost klientů má pro mě 
jedinečný příběh. Momentálně se asi těším na úsměvy a radost dětí, malých 
hasičů, Kostelecké Lhoty, které dostanou dresy. Zároveň se těším na spolu-
práci 10. ročníku plesu Kostelecka v příštím roce, kdy bude fi nanční spo-
luúčast zaměřena i na pomoc lidí s hendikepem a samozřejmě se budu 
snažit i nalákat známou hvězdnou tváří.  I příští jubilejní 10. ročník plesu 
Kostelecka se můžeme těšit na moderování Valerie Zawadské a překvapení 
ve hvězdném obsazení, co se týče zpěváka. Jeho program také bude záležet 
právě na Vás Kostelečácích, protože při posvícení budete mít prostor podá-
vat podněty na pozvání známých osobností na tuto společenskou událost.  

Jak jste se dostala k práci týkající se pojišťovnictví?

K práci v pojišťovně jsem se dostala před pěti lety, kdy jsem hledala uplatně-
ní v zaměstnání, kterou mi doporučila kamarádka.
Měla jsem to štěstí narazit na skvělou šéfovou, která mě při výběrovém říze-
ním dostala svým srdcem a charismatem. Měla pro mě více podmětů proč 
začít tuhle práci, mimo jiné narození ve stejný den, i když jiný rok …., ale 
s obchodním duchem se člověk musí narodit. Já jsem za tuto práci a pří-
ležitost vděčná. Nejen, že mohu pomoci lidem, ale má práce mě baví, je 
to můj koníček, a vystihne ji citát ruského spisovatele Nikolaje Gavriloviče 
Černyševského „ Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii“.  
Odměna  této práce je kmen spokojených klientů, kteří jsou pro mě víc než 
„jen“  klienti a já jim děkuji za důvěru v moji osobu a těším se na další vzá-
jemnou spolupráci, která bude nejen otázku dnů … ale snad i měsíců, roků 
a dalších spokojených generací.

Měřítkem kvality člověka v dnešní tzv. „moderní“ době je pouze to, kolik pe-
něz člověk vlastní, čím větší má majetek, tím je „úspěšnější“, a proto jsem 
ráda, že jsou mezi námi výjimky a o to víc je potřeba si cenit těchto lidí, kteří 
se tak nechovají. Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji Ti mnoho štěstí, zdra-
ví v dalším životě a hlavně spoustu projektů, kterými podporuješ kulturní 
a sportovní dění nejen v Kostelci nad Orlicí.

Šárka Slezáková
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si vám dovoluje nabídnout:
hotová jídla, minutky

posezení ve stylové restauraci
rodinné oslavy - večírky - svatby

denní menu na webu

Po – čt 10 - 23
Pá 10 - 24
So 11 - 23
Ne 11 - 22

SECESSERestaurace
Kostelec nad Orlicí

www.restaurace-secesse.ic.cz
Tel.: 739 637 251

Otvírací doba:

ZAHRÁDKA V PROVOZUZAHRÁDKA V PROVOZU

            Výpo etní a telekomunika ní technika

HASCOM__     
                 OK    
- Prodej PC a notebook   
- Ekonomický software pro velké 
   i  malé firmy
- Servis PC a tiskáren, renovace
  tiskových náplní 

P íkopy 530,  Kostelec nad Orlicí           Tel.: 494 321 809
hascom.ok@worldonline.cz                     www.hascom.cz



 S P O L EČ E N K A

 JUB ILEA  V  ZÁŘ Í  2012

70 let oslaví Vlasta ZEMANOVÁ
85 let oslaví  Marie MINAŘÍKOVÁ 
 Jindřiška FILLOVÁ

V srpnu oslavila 90 let paní Pavlína HRUŠKOVÁ. 
Dodatečně gratulujeme.

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

 
Z  NAŠ ICH  ŘAD ODEŠL I

Jiřina SIMONOVÁ * 1927
Lucja KRŠIAKOVÁ * 1947
Jaroslav MORAVEC * 1933 
Marie HERCÍKOVÁ * 1920
Marie HOFMANOVÁ * 1928
Lucie SCHNEIBERGOVÁ * 1993
Věra MÁČALOVÁ * 1925
Josef MOTTL * 1922
Milada KLÁROVÁ * 1923

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

 JUB ILEJN Í  SVATBY

Diamantová svatba

Zdeňka a František ARCHMANOVI

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Kostelec nad Orlicí

Michaela Šedová a Pavel Kaplan
Petra Hezoučká a Miloš Koutný
Ivana Budková a David Zářecký
Veronika Řeháková a Tomáš Buben
Veronika Vašátková a Jan Marušák
Žaneta Vlčková a Jiří Müller 
Nikola Vavřincová a Jakub Koucký
Barbora Martinová a Jakub Pelinka
Anna Kutilová a Zdeněk Bartík
MengJiao Li a Tomáš Berka
Lea Vlasáková a Jan Čutka
Lucie Kořízková a Stanislav Kučera
Renata Škopová a Lukáš Vognar
Věra Motyčková a Michal Skřivan

Častolovice

Eva Jakubíková a David Hartman
Petra Valášková a Alois Čižmár
Jana Slavíková a Michael Graham Bridger
Martina Šafková a Lukáš Bier
Lenka Sříteská a David Kutnar
Jiřina Poláková a Max Fraenkl
Petra Nováková a Martin Řeháček
Jana Balcarová a Tomáš Dušek

Borovnice, Homole

Barbora Čermáková a Martin Procházka

 
SŇATEK  UZAVŘEL I

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

 VÝZNAMNÁ JUB ILEA

V měsíci červnu a červenci oslavili dva významní pá-
nové našeho města kulaté výročí svého narození. Ten 
o měsíc starší je současným zastupitelem a radním, 
v minulosti několik volebních období hlavou města. 
Rád poslouchám jeho historky, rady a moudra, které 
mě obohatí a z kterých si vždy něco vezmu.  Druhý 
pan je kronikářem města, vlastní historické zázna-
my o kostelecké kopané a stále je potřebným a čin-
ným rentgenologem. Při svých projížďkách na kole 
mapuje město, občas se zastaví a s kolemjdoucími 
prohodí pár humorně laděných vět. Sluší se veřejně 
popřát oběma, kteří pro město něco dělají, kterým 
není osud města lhostejný a kteří i v těchto letech 
jsou prospěšní. Vážený pane Sejkoro a Hejhale, k va-
šim sedmdesátinám vám přeji, abyste nikdy neztratili 
svoji tvář, abychom se spolu mohli vídat a povídat. 
Velice si vás vážím a jsem rád, že mám takové přáte-
le. Františku a Pepíku, užívejte života plnými doušky 
a zůstaňte takovými, jakými jste. K tomu samozřejmě 
pevné zdraví a neutuchající optimismus!

Ing. Jiří Bartoš

 PODĚKOVÁNÍ

Poděkování paní Marii Minaříkové
Vedení města Kostelec nad Orlicí upřímně děkuje paní Marii Minaříkové, kte-
rá dlouhá léta pracuje jako předsedkyně místního Klubu důchodců, za její 
přínosnou a obětavou činnost. Paní Minaříková výrazným způsobem přispí-
vá k aktivnímu a kvalitnímu trávení volného času kosteleckých seniorů.
Zároveň přejeme k významnému životnímu jubileu, které oslaví 13. září 
2012, hodně zdraví, štěstí, optimismu a osobní pohody do dalších let.
Ještě jednou velký dík.

Ing. Luboš Lerch

 GRATULACE

Dne 20. srpna 2012 oslavil své 80. narozeniny pan

Jaroslav OTČENÁŠEK

k významnému životnímu jubileu vše nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví, spokojenosti a spoustu životního elánu 
do dalších let
přejí
manželka, dcera Marie, syn Jaroslav s manželkou
a vnoučata Petr a Lenka s manželem.

Milá Kateřino SÜSSEROVÁ,

k Tvému úspěšnému absolvování

vysokoškolského studia a získání magisterského

titulu Ti srdečně blahopřejí 

Simča Sivaková a Jarda Kašpar z Kozoder.

 VZPOMÍNÁME

Dne 14. srpna uplynul jeden rok,
co nás navždy opustil 

pan Jiří MORAVEC.

Kdo jste ho znali a měli rádi vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. září 2012 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček

pan Zdeněk SRŠEŇ.

Vy, kdo jste ho znali, věnujte prosím
tichou vzpomínku s námi.
Děkuje manželka, dcera a synové s rodinami

19. září uplyne 20 let od úmrtí 

pana Jindřicha HUSÁKA. 

S láskou na něho stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami a ti, kteří ho znali a měli rádi. 

Jeho památku uctíme při mši svaté v kostele 
sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí v neděli 16. září v 9:30 hodin.

Kdo v srdcích žije, neumírá …

Dne 5. září uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil

pan NAISAR Josef.

Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
Rodina
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SK RABŠTEJN 

C ÍRKVE

K INO  

VÝSTAVY

DDM KAMARÁD

NOVÝ ZÁMEK

 KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

TEL: 494 321 588; klimesova@skrabstejn.cz; http://www.skrabstejn.cz. 

Předprodej vstupenek a informace: pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00, 

úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00, středa: 8:00 – 12:00 13:00-17:00,

čtvrtek: 8:00-12:00 13:00-15:00, pátek: 8:00 - 12:00.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

06. 09. a 13. 09. /čtvrtek/ - 15:00 až 17:00 hodin  STREET DANCE

Taneční škola Bonstep Hradec Králové. Zápis do tanečního kurzu.

10. 09. /pondělí/ - 17:30 hodin PILATES 

Profesionální cvičení Pilates v Kostelci nad Orlicí. Znáte z přednášky 
MUDr. Cajthamlové, kde se Vám představily cvičitelky, které kurz v SK Rab-
štejn každý týden povedou. Více informací naleznete v článku na jiném mís-
tě tohoto Zpravodaje.

14. -15. 09. /pátek, sobota/ VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ

22. 09. /sobota/ - 19:00 hodin KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE 

 A CHOVÁNÍ PODZIM 2012 

První lekce „tanečních“.

23. 09. /neděle/ - 19:00 hodin TRAVESTI SHOW – HANKY PANKY 

Do Kostelce míří známá pražská travesti skupina HANKY PANKY s pořadem 
,,Čtvero ročních období“. Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých 
převleků, humoru, choreografi í a známých hudebních melodií. Vstupné 
200 Kč (v předprodeji), 230 Kč (na místě), 180 Kč (pro registrované na www.
skrabstejn.cz).

26. 09. /středa/ - odpoledne 50. VÝROČÍ KLUBU DŮCHODCŮ

 V KOSTELCI NAD ORLICÍ 

Příjemné posezení k významnému výročí klubu. Jste srdečně zváni!

27. 09. /čtvrtek/ - dopoledne PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 

Čmeldu, Brumdu a ostatní doprovází písně Petra Skoumala se známými tex-
ty Zdeňka Svěráka. Hraje divadlo Krapet Praha. Divadelní představení pro 
školy, rodiče s dětmi.

Připravujeme na říjen:

Divadlo – Černí šviháci – premiéra hry AVES
Divadlo pro děti – Jak se krotí princezna
Jazzmani na Rabštejně – Skip Wilkins (USA), František Uhlíř, Jaromír Helešic 
Harmonikáři na Rabštejně – 26. ročník

07. 09. /pátek/ - 17:00 hodin TADY HLÍDÁM JÁ 

Kino pro děti rodinný fi lm ČR. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa 
ocitne na prázdninách uprostřed šumavské "divočiny". Nikdo z dospělých, 
který se ocitne v jejich blízkosti, si nemůže být jistý tím, že se mu nezmění 
život. Ať chce nebo nechce. Vstupné 70,- Kč.

16. 09. /neděle/ -19:00 hodin SVATÁ ČTVEŘICE 

Mírně erotická komedie dvojice Hřebejk – Viewegh. Ti spolu stvořili příběh 
o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské eroti-
ky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibské-
ho ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké části odehrává. Vstupné 
70,- Kč.

28. 09. /pátek/ - 17:00 hodin  DOBA LEDOVÁ 4 – ZEMĚ V POHYBU 

Kino pro děti – animovaný fi lm USA. Do kin se vrací lenochod Sid, tygr 
Diego, Manny a hlavně veverčák Scratt, který svou vášní pro žaludy způsobí 
katastrofu nevídaných rozměrů – rozpad Pangey na jednotlivé kontinenty. 
Vstupné 70,- Kč.

3.10. /středa/ - 19:00 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 

 Kino komedie ČR. Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš 
jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou defi nitivní minu-
lostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím 
bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Vstupné 70,-

Připravujeme na říjen:

Sněhurka a lovec, Útěk z MS-1

Další informace na http://www.skrabstejn.cz

15. 09 - 18. 09. od 9:00 do 17:00 hodin TRADIČNÍ VÝSTAVU KAKTUSŮ

 A SUKULENTŮ

Pořádá klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou v Domě zahrádkářů na Po-
láčkově náměstí 
(u zámku ) otevřeno denně od.Prodej přebytků a poradenská služba.

Září – říjen  VÝSTAVU ILUSTRACÍ POHÁDKOVÝCH KNIH

Městská knihovna zve všechny návštěvníky knihovny, malé i velké, hlavně 
ty, kteří si stále rádi hrají a tvoří na výstavu ilustrací pohádkových knih so-
chaře, malíře a zakládajícího člena skupiny Tvrdohlaví Františka Skály. Výsta-
vu si můžete prohlédnout do konce října 2012.

Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí

Farářka - administrátorka Mgr. Alena Naimanová, bytem Rychnov n.Kn., Bez-
ručova 16,tel. 494534 854 nebo 739 071 416, e- mail: naina@seznam.cz

Další 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 hodin.
Setkání v týdnu (Štefánikova): Biblická hodina: Čt 17.00 hodin.
Náboženství pro děti: Pá 14.30 hodin. 
Tel.: 494 323 311; 739 702 567; email: kostelec-nad-orlici@evangnet.cz.

Nový Zámek, Komenského 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

E-mail: info@zamekkostelecno.cz 

Otevírací doba květen - září: Denně kromě pondělí 9:00 – 17:00 hodin. 

Ve státní svátky je zámek otevřen. 

01. 09. /sobota/ - 13:00 hodin SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU

Swing i dixieland nabídnou uskupení Pružná těla, Trombone Band, nChant 
Jazz a Zakoplaho Dixieland. Duši nasytí doprovodné výstavy, tělo občerství 
Hostinec U Hubálků. Opět, stejně jako vloni, si budete moci zakoupit výrob-
ky chráněných dílen Kopeček. Bude postaráno o dětské návštěvníky, kteří 
mají vstup zdarma. Zábavu jim zajistí občanské sdružení O.S.T.R.O.V. Vstu-
penky v ceně 80 Kč na místě akce. Areál parku Nového zámku.

13. 09. /čtvrtek/ - 9:00 – 11:00 hodin  LUCIE LOMOVÁ 

Beseda a workshop s autorkou komiksů a knižních ilustrací, Zrcadlový sál. 
Pro žáky ZŠ Gutha-Jarkovského. 
(http://lucielomova.blogspot.cz/)

14. 09. /pátek/ - 20:00 hodin  NAČEVA & JUSTIN LAVASH (UK)

Zrcadlový sál, vstupné: 250 Kč. Předprodej RTIC a pokladna zámku. 
(www.naceva.eu)

29. 09. /sobota/ - 20:00 hodin KINSKÝ TRIO PRAHA

Koncert v rámci Festivalu F.I.Tůmy . Zrcadlový sál. Předprodej RTIC a poklad-
na zámku.
(www.kinskytrio.cz)

19. 10. /pátek/ - 20:00 hodin ZRNÍ 

Jan Unger / zpěv, kytara, fl étna; Jan Juklík / kytara, zpěv; Jan Fišer / housle, 
zpěv; Jan Caithaml / baskytara, zpěv; Ondřej Slavík / bicí, akordeon, beatbox, 
zpěv. Zrcadlový sál. Vstupné: 200 Kč. 
(www.zrni.cz)

Předprodej RTIC a pokladna zámku

Další informace o akcích na zámku najdete na webových stránkách 
www.zamekkostelecno.cz.

Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí

05. 09.  VÝLET DO TONGA

Výlet vlakem a trolejbusem pro rodiče s dětmi do dětského zábavního parku 
v Hradci Králové. Sraz v 8.05 hod. na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí - město, 
předpokládaný návrat ve 13:30 hodin.

14. 09. – 15. 09. /pátek, sobota/ 8:00 – 18:00 hodin 

 VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ A KOLEJIŠŤ

Přijďte si prohlédnout originální výstavu modelů z dílny milovníků a nad-
šenců železničních modelů a kolejišť, která bude umístěna v prostorách SK 
Rabštejn. Těšit se můžete například na zmenšené vlakové nádraží Potštej-
na, cyklostezku a koleje v kostelecké Grundě, starou kosteleckou zastávku 
a mnoho dalších. K vidění budou i modely z Francie. Závěrečnou atrakcí 
bude svezení v zahradním vláčku. 
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17. 09. – 21. 09. TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DDM 

V rámci týdne otevřených dveří proběhne výstava prací výtvarné soutěže 
„Největší zážitek z prázdnin“ a ocenění těch nejzdařilejších.

19. 09. /středa/ 16:30 – 18:00 hodin 

„DEN NANEČISTO“ ANEB DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DDM PRO VEŘEJNOST

Přijměte pozvání k nahlédnutí do tajemné kuchyně DDM, kde se pod pok-
ličkami chystají mnohá překvapení ve formě nových kroužků pro školní rok 
2012/13. Jednotliví vedoucí Vás na svých stanovištích zasvětí do činnosti 
nabízeného kroužku. 
Připravte se na aktivity sportovní, jazykové, taneční a pohybové, společensko-
-vědní, přírodovědné, hudební, dramatické, technické, výtvarné a rukodělné.

22. 09. /sobota/ - 9:00 hodin ZAMYKÁNÍ ŘEKY ORLICE

S vodníkem a jeho družinou poplujeme po řece Orlici na raftech a kánoích. 
Před odjezdem si v kempu Orlice zasoutěžíme, ulovíme zásoby na cestu. 
Čeká nás cesta peřejemi řeky Orlice, na posilněnou opečeme vuřty, posedí-
me u ohně a na konci plavby společně s vodníkem uzamkneme klíčem řeku.

27. 09. – 30. 09. KOSTLIVEC 2012

Turnaj v Dračím doupěti – nejrozšířenější hře na hrdiny v České republice. 
Legenda ožila. Nový příběh, nové charaktery a možné konce, které záleží jen 
na vás. Jen vaše rozhodnutí určí, kam vás nový příběh zavede.

Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

 

 

 

 

OS CVRČEK -  MATEŘSKÉ CENTRUM

JUNÁK KOSTELEC NAD ORLICÍ

J INÉ

HUDEBNÍ FESTIVAL F. I .A.  TŮMY 

OS Cvrček – mateřské centrum, Příkopy 530, 1. patro,

Kostelec nad Orlicí, e-mail: cvrcek@cvrcek.org,

www.cvrcek.org, tel.: 774 321 111

si Vás a Vaše děti dovoluje pozvat na doprovodné a pravidelné akce:

15. 09. /sobota/ POSVÍCENÍ

prodej výrobků maminek a dětí na Posvícení, malování dětem na obličej, 
dílnička pro děti

18. 09. /úterý/ MICHAL VIEWEGH – AUTORSKÉ ČTENÍ 

18:00 Nejprodávanější český spisovatel ve Cvrčku přečte ukázky ze svého 
díla. Autogramiáda a raut. Na tuto akci je potřeba se objednat. Více informa-
cí na tel. 774-321-111.

25. 09. /úterý/ VYCHÁZKA NA STATEK 

Oblíbená vycházka za zvířátky na statek U Kapličky (koně, osel, slepičky, krá-
líci, holubi,…) Sraz v 9:15 hodin u Cvrčka.

Pravidelné akce mateřského centra: 

HERNA: pondělí, středa, pátek: 9:00-12:00 
Dílnička pro nejmenší:  středa 16:00-19:00
Masáže dětí a kojenců:  čtvrtek 16:00-17:00 
Cvičení pro těhotné:  čtvrtek 17:30-18:30 

Během dopoledního programu je vždy v 10:00 krátký program pro nejmenší 
děti (říkanky, písničky, tanečky, povídání, hry,… rozvíjející dovednosti dětí)
V případě hezkého počasí se program přesouvá na zahradu. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

Junák, svaz skautů a skautek ČR,
středisko Kostelec nad Orlicí, www.junakkostelec.org 

Soboty se skauty

Máš v sobotu volno? Chceš si vyzkoušet něco nového, co doma dělat jen 
tak nejde? 
Přijď mezi nás, na naši skautskou základnu Lom (nad softbalovým hřištěm) 
od 9 do 12 hodin, si s ními zahrát a zasoutěžit a vytvořit si s naší pomocí 
vlastní výrobek.

29. 09. /sobota/ NÁRAMKY A DROBNÉ ŠPERKY

Naučíš se plést náramek z bavlnek a vyrobíš si i náhrdelník, k dispozici budou růz-
nobarevné bavlnky, korálky, drátky, peříčka a další dekorační drobnosti. Potře-
bovat budeš šikovné prstíky a menší krabičku na odnesení vyrobených šperků.

13. 10. /sobota/ ZÁVOD RODINNÝCH TÝMŮ

Nevíš co dělat v sobotu s rodiči či prarodiči a nechce se ti jet z Kostelce? Přijď 
si změřit síly s jinými rodinami v drobných pohybových disciplínách. Budeš 
potřebovat min. tříčlenný rodinný tým (jedno jakého věku), všichni sportov-
ní obuv a hlavně chuť se společně pobavit.

17. 11. /sobota/ HRY BEZ POČÍTAČE

Přijď si zahrát s námi hru, počítač potřebovat nebudeš, ale i tak se určitě 
zabavíš! K dispozici budou různé společenské hry, např. Carcassonne, Do-
minion, Bang!, Hexeto, Citadela a spousty dalších, spolu se zkušenými hráči 
pro vysvětlování pravidel. Přijít můžeš s kamarády, rodinou či jen sám, čím 
víc lidí tím je hra lepší a zábavnější.
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15. 09. /sobota/ - 7:30 hodin PLAČTIVÁ SKÁLA

Sraz účastníků: v 7:30 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí.Odjezd vlakem: 
v 7:45 do Pěčína. Trasa pěšího výletu: Pěčín, Plačtivá skála, Hamernice, Rokytni-
ce v Orl. h. Návrat vlakem. Délka pěší trasy: 12 km. Vedoucí akce: František Krch.

06. 10. /sobota/ HORNICKOU STEZKOU

Podrobné informace o výletě budou ve vývěsce SKT a říjnovém čísle zpra-
vodaje Orlice.
Trasa pěšího výletu: Červený Kostelec, U Deviti Křížů, Krákorka, Sychrov, Úpi-
ce, Rtyně, Zada u Lhoty, Červený Kostelec. Návrat vlakem. Délka pěší trasy: 
14 km. Vedoucí akce: Jana Culková.

Upozornění: Na dopravu po železnici lze uplatnit významnou slevu při 
zakoupení společné jízdenky. Je potřeba přijít včas, aby se upřesnil počet 
zájemců. Už pro 3 důchodce je to výhodné.

 TURISTIKA

01. 09. -21:00, 22:00, 23:00  HRADOZÁMECKÁ NOC 

 NA ZÁMKU POTŠTEJN

Letos jsme pro Vás připravili nezapomenutelný noční zámecký zážitek, který 
předčí všechna vaše očekávání. Tyto originální noční prohlídky zámeckých in-
teriérů jsou jediné svého druhu v celé České republice. 22 účinkujících, děj se 
odehrává vně i ivnitř zámku, velice poučné ústřední téma, ale především origi-
nální zpracování. Zámecké interiéry jsou netradičně osvětleny. Jsou opravdu 
lidé lidmi a duchové duchy? Ostatní již nemohu prozrazovat, každý si na vy-
luštění tajenky musí přijít sám. Rezervace nutná! Vstupné je 80,- /120,- Kč.

07. 09. /pátek/ - 21:00 hodin ORANGUTAN V TOVÁRNĚ

Městská knihovna zve na představení ORANGUTAN V TOVÁRNĚ divadelní-
ho souboru TRIARIUS. Vstupné 70,- Kč. Rezervace vstupenek nutná! Volejte 
co nejdříve, ať se na Vás dostane 494 321 430 (pouze 30 míst). Poznámka: 
Za nepříznivého počasí se představení ruší, neboť se odehrává venku.

08. 09. /sobota/ - 14:00 hodin CELNICE KUNŠTÁT

Přepadení celnice Kunštát v Orlickém Záhoří. 

15. 09. - 19:00 hodin DOBOVÝ PLES NA ZÁMKU POTŠTEJN

Zveme Vás na jedinečný dobový ples v překrásných prostorách mramorové-
ho sálu zámku Potštejn, který Vás zavede do dřívějších dob, období mezi lety 
1880 až 1930. Období našich prababiček a pradědů nabízí nejen elegantní 
módu, unikátní automobily a překrásnou hudbu i tanec, ale hlavně zdvoři-
lost a galantnost tehdejší doby. Společně zhlédneme profesionální předtan-
čení, budete se moci zúčastnit tomboly, po celý večer bude probíhat výuka 
tance, na nádvoří zámku budou přistavena historické automobily a celou 
atmosféru umocní hudební kvarteto s názvem Sestry Havelkovy. Vstup pou-
ze v dobovém oblečení. Cena vstupenky je 200,- Kč. Předprodej vstupenek 
od 01. 09. v IC v Rychnově nad Kněžnou, IC Vamberk, IC Kostelec nad Orlicí, 
IC Žamberk, IC Ústí nad Orlicí a na zámku Potštejn.

22. 09. /sobota/ - 15:00 FESTIVAL ZÁMECKÝCH

 A KLÁŠTERECKÝCH DIVADEL 

Festival se bude konat na zámku Potštejn. Festival zámeckých a klášterních 
divadel pořádá divadelní soubor Geisslers za podpory Královéhradeckého 
kraje. Uvidíte tři divadelní představení, Křesťanské hodiny, Hráč a Láska 
ke třem pomerančům. Představení se odehrají na třech různých místech, 
tedy v zámeckém parku, na zámeckém nádvoří a v mramorovém sále pot-
štejnského zámku. Vstup ZDARMA!

28. 09. /pátek/ - 18:00 h AVONOTAJ ŠUMPERK

Pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem. Interpretace židovské 
hudby v jazyce hebrejském, jidiš a ladino. Kostelíku J. A. Komenského Kos-
telec nad Orlicí. 

29. 09. /sobota/ - 20:00 h KINSKÝ TRIO PRAHA

Český komorní soubor. Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ – housle, Slávka PĚCHO-
ČOVÁ – klavír, Martin SEDLÁK – violoncello.  Nikolaj RIMSKIJ-KORSAKOV: Trio 
c moll (Allegro, Scherzo, Adagio, Finale. Adagio. Allegro). Anton ARENSKIJ: 
Trio No.1 d moll (Allegro moderato, Scherzo : Allegro molto,Elegie. Adagio, 
Finale : Allegro non troppo). Zrcadlový sál Nového zámku Kostelec nad Orli-
cí. Předprodej vstupenek v informačním centru a v pokladně zámku.

30. 09. /neděle/ - 17:00 h FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Andreas Sebastian Weiser – dirigent. Chrám sv. Jiří Kostelec nad Orlicí. Petr 
Iljič Čajkovský: LABUTÍ JEZERO, VÝBĚR Z BALETU op. 20; Antonín Dvořák: 
SYMFONIE č. 9 e moll op. 95 – „Z NOVÉHO SVĚTA“.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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 Z  N A Š I C H  Š K O L

MŠ MÁNESOVA

Školka o prázdninách
Naše mateřská škola byla během měsíce července uzavřena a v této době 
byla provedena oprava sociálního zařízení v 5.třídě školky. S opravami dal-
ších sociálních zařízení v ostatních třídách hodláme v průběhu dalších let 
pokračovat. Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Morávkovi a jeho 
fi rmě, kteří tuto opravu provedli a připravili tak dětem krásné překvapení 
po návratu z prázdnin. V průběhu prázdnin u nás také proběhla přestavba 
kotle na tuhá paliva na ekologičtější kotel plynový. 

Martina Šutová, MŠ Mánesova 

Studenti Obchodní Akademie T.G.M.
bodyguardi historických sokolských praporů
10 studentů OA Kostelec nad Orlicí se zúčastnilo nácviků hromadné skladby 
Chlapáci III a 6 z nich věnovalo svůj volný čas a týden strávili na XV. Všeso-
kolském sletu v Praze. Vedle hlavních cvičení po boku kosteleckých mužů se 
také zúčastnili slavnostního nedělního průvodu Prahou. Měli tu čest tvořit 
čestný doprovod historických sokolských praporů župy Orlické a TJ Sokol 
Lupenice. Starosta TJ Sokol Lupenice bratr Hlavatý mezi nimi přímo omládl, 
a to nejen při slavnostním průvodu, ale také jako cvičenec hromadné sklad-
by, za což od nich sklidil upřímný obdiv. Našemu celku se dostalo i té cti, že 
se jejich fotografi e objevila jako ofi ciální pohlednice XV. Všesokolského sletu 
a díky tomu jsme se “rozlétli“ do celého světa.

PaedDr. František Dosedla, učitel OA Kostelec nad Orlicí

 
OBCHODNÍ  AKADEMIE
T .G .  MASARYKA
KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Příprava průvodu s historickými prapory Župy Orlické a TJ Sokol Lupenice.
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Prázdninové změny na OA TGM
v Kostelci  nad Orl icí
Jako každoročně je období školních prázdnin nejen časem pro odpočinek, 
ale i hektických příprav na nový školní rok. Změny vycházejí z vytyčeného 
cíle vedení školy a celého pedagogického sboru, kterým je příprava kva-
litních absolventů školy všech oborů jak pro vysokoškolská studia, tak pro 
uplatnění na trhu práce. Významnou složkou při naplňování tohoto cíle je 
vedle kvalitního pedagogického sboru také kvalitní vybavení školy, které 
doznalo těchto změn: napojení telekomunikačních sítí včetně internetu 
na moderní, rychlý a ekonomický systém optických kabelů. Vybudová-
ní nové učebny fi ktivní fi rmy, která přispěje ke zdokonalení výuky tohoto 
netradičního, přesto velmi významného předmětu. Proběhla rekonstrukce 
jazykové učebny JU3, kabinetů českého jazyka, ekonomických předmětů, 
tělesné výchovy a v neposlední řadě rekonstrukce tělocvičny. Byly vymalo-
vány některé učebny, části chodeb a šatny, ve kterých byly opraveny šatní 
skříňky.
V průběhu prázdnin byly také zahájeny významné projekty:
- „Šablony na OA TGM“ v rámci Operačního programu vzdělávání
 pro konkurenceschopnost
- „Získávání praktických zkušeností studentů v britských fi rmách“
 v rámci programu Leonardo da Vinci, který je součástí Programu
 celoživotního učení.
Další projekty:
- „Interaktivní testování v Moodle - moderní trend zpětné vazby výuky
 a sebehodnocení na OA TGM v Kostelci nad Orlicí“ (jehož jsme předkladatelé)
- „Mediální výuka multimediálně“ (jehož jsme partnerem) 
jsou ve schvalovacím procesu.
Jsem přesvědčen, že výše uvedené prázdninové změny a významná pro-
jektová činnost přispějí jak k naplňování cíle školy, tak k dalšímu navýšení 
kreditu školy u žáků, rodičů, fi rem regionu a celé veřejnosti.

 Mgr. Václav Pavelka

 DDM KAMARÁD

ŘEDITELSTVÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

s hlubokým smutkem oznamuje,
že kolektiv bývalých zaměstnanců školy

dne 21. srpna 2012 po delší nemoci opustil ve věku 90 let
pan

Bohuslav Šíla

bývalý učitel Matematiky, Fyziky a Deskriptivní geometrie

Pan Bohuslav Šíla pracoval ve školství od roku 1949, kdy nastoupil na Školu 
důstojnického dorostu v Hradci Králové. Následovalo Gymnázium v Českém 
Těšíně, Škola důstojnického dorostu v Českém Těšíně, v Hořicích, v Liberci, 
Vojenská škola Jana Žižky v Moravské Třebové, SVVŠ v Dobrušce. Od roku 
1968 působil v Kostelci nad Orlicí na SVVŠ, Gymnáziu a Střední ekonomické 
škole. Vychoval mnoho kvalitních absolventů. Nezapomenutelně se zapsal 
do srdcí kolegů a studentů jako spravedlivý a obětavý učitel, přítel, celoži-
votní turista a především jako upřímný a dobrý člověk.

Čest jeho památce.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

IČ: 698 42 086

+ 420 725 594 434
+ 420 493 814 416

p.base@centrum.cz
Tylova 1484
517 41  Kostelec nad Orlicí

Ing. Petr Baše
ČKAIT 0602044

PROJEKTOVÁNÍ A DOZORY STAVEB

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

Žižkova 367

Tel.: 494323783

Email: ddmkostelec@email.cz

VÝBĚR Z NABÍDKY KROUŽKŮ 2012/2013

NÁZEV VĚK PRVNÍ SCHŮZKA ÚPLATA VEDOUCÍ

Orientační běh 5 -10 let ST 3. 10., 16.30  400 Kč Ing. V. Hladký
Míčové hry I. 1. stupeň UT 2. 10., 16.00 400 Kč Pavla Dušková
Horolezectví I. 1. stupeň PO 1. 10., 15.45 450 Kč Mgr. M. Sejkora
Softball 1. - 2. třída PA 5. 10., 15.00 400 Kč Alena Dohnalová
Plavání 1. stupeň PO 1. 10., 15.30 950 Kč Markéta Kašková
Taneční kroužek 1. stupeň ST 3. 10., 15.30  400 Kč Karolína Malíková
Dancing people 1. - 3. třída UT 2. 10., 14.00 350 Kč P. a Š. Kameníkovy
Hudební čarování 5 - 8 let PA 5. 10., 14.00  350 Kč Martina Adamcová
Kutil Ferda 1. stupeň ST 3. 10., 14.00 400 Kč Kotlář, Paulusová
Správňačky 1. stupeň ČT  4. 10., 15.00 450 Kč D. Paulusová
Angličtina 1. - 3. třída ST 3. 10., 15.30 350 Kč Ing. Lucie Syrová
Zvířátka II. 1. stupeň ST 3. 10., 14.00 300 Kč Markéta Kašková
Dramaťák I. 1. stupeň UT 2. 10., 16.00 300 Kč Michaela Rykrová
Svět her I. 1. stupeň PO 1. 10., 14.00 200 Kč D. Paulusová
Hasičský kroužek 10 - 13 let PO 1. 10., 17.00 300 Kč Jaroslav Otčenášek
Florbal 2. stupeň ST 1. 10., 15.30  450 Kč Jan Faltus
Horolezectví II. 2. stupeň CT4. 10., 16.45 450 Kč Mgr. M. Sejkora
Akvabely  2. stupeň PO 1. 10. ,15.00 950 Kč Mgr. Petra Hladká
Zumba II. 2. stupeň CT 4. 10., 18.00 400 Kč Karolína Bartošová
Taneční kroužek 2. stupeň CT 4. 10., 17.00 380 Kč Karolína Malíková
Žurnalistika I. 2. stupeń ST 3. 10., 17.00 380 Kč Jan Dušek
Keramika 2. stupeň CT 4. 10., 16.00  600 Kč D. Paulusová
Módní návrhářství 2. stupeň UT 2. 10., 15.30 300 Kč Bc. Jitka Krčmářová
Kresba  tužkou 2. stupeň PO 1. 10., 16.30 350 Kč Iva Vejnarová
Výtvarný ateliér 5. - 9. třída CT 4. 10., 16.00 490 Kč Mgr. R.Dvořáková
Aranžování 2. stupeň PO 1. 10.,15.00 600 Kč Zuzana Hanousková
Míčové hry II.  2. stupeň PA 5. 10. , 17.00 400 Kč Pavla Dušková
Dramaťák II. 2. stupeň UT 2. 10., 17.00 300 Kč Michaela Rykrová
Loutkové divadlo 2. stupeň ST 3. 10., 14.30  300 Kč Lenka Bárnetová
Lady klub 2. stupeň ST 3. 10., 15.30 350 Kč Lenka Bárnetová
Svět her II. 2. stupeň ST 3. 10., 16.30  200 Kč Lenka Bárnetová
Badminton od 3. třídy UT 2. 10., 14.30 650 Kč David Teimer
Fotografování 4. - 7. třída UT  2. 10., 15.00 650 Kč Ing. Milan Zářecký
Kytara bez not od 3. třídy CT 4. 10., 16.00 350 Kč Ivana Minaříková
Železniční modeláři 3. - 9. třída UT 2. 10., 15.30 350 Kč Petr Urban
Šachy 1. - 9. třída ST 3. 10., 14.30 300 Kč Ing. Jaroslav Labík
Judo 1. - 9. třída UT 2. 10., 16.00 400 Kč Štefan Trebatický
Orientální tanec 2. stupeň,SŠ UT 2. 10., 17.30 400 Kč Iva Vejnarová
Myslivost 4. - 9. třída PO 1. 10., 15.00 350 Kč Stanislav Žid
Turistika 1. - 9. třída ST 3. 10., 15.00 300 Kč D. Paulusová
Dračí doupě 3. - 9. třída CT 4. 10., 16.00  350 Kč Bc. Martin Němec
Paličkování a tkaní 3. - 9. třída CT 4. 10., 16.30  300 Kč Bc. D. Mrázová
Žurnalistika II. 2. stupeň, SŠ ST 3. 10., 17.00 300 Kč Jan Dušek

Podrobnější informace a celý přehled nabídky kroužků najdete v brožuře DDM.
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 JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR

středisko Kostelec nad Orlicí, Lom 1

www.junakkostelec.org, stredisko@junakkostelec.org

Junák -  na jaře a v létě
Soboty se skauty
Každý měsíc si mohly všechny děti z Kostelce společně s námi vyrobit nára-
mek, náhrdelník, potisknout si tričko či upéct sladké medové jidáše. Účast-
nili se nejen děvčata, ale i chlapci a povedených výrobků bylo víc než dost. 
Všem děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání na podzim-
ních Sobotách. 

 
ZE SPOLKŮ 

Tábor Indiáni 2012
I když počasí na začátku července nebylo zrovna z nejlepších, stejně jsme si 
nenechali náš společný tábor zkazit a užívali jsme si společných čtrnáct dní 
u říčky Zdobnice. Letos nás jelo na naše poměry opravdu mnoho – 32 dětí 
všech věkových kategorií. O chod tábora se střídavě staralo 12 dospělých.
A co jsme dělali? Tak jako na všech táborech se hrály hry, koupalo, chodilo 
na výlety, vyrábělo a zpívalo. Ale protože to byl skautský tábor, tak se také hod-
ně pracovalo – celý tábor jsme vlastními silami postavili a zase potom zbourali, 
a že to byla velká dřina! Po deseti letech jsme zase jeli na „svou“ louku a ne 
do zapůjčeného tábořiště. Proto většina táborníků, i z řad dospělých, stavěla 
tábor poprvé v životě. Všichni jsme se také museli vystřídat v kuchyni, při tom 
jsme se naučili vařit nejedno nové jídlo. A díky naší šikovné kuchařce to vždyc-
ky nakonec chutnalo výborně. Také nám nechyběly noční hlídky, hlídající spící 
táborníky. A ani malé světlušky a malá vlčata se při nich moc nebála 8-D.
Jediné co nám na letošním táboře hodně chybělo, byly večerní táboráky 
a noční hry. Každý večer se totiž přihnala bouřka a pršelo až do rána. To ale 
k táboření patří také. Na příští rok máme objednané lepší počasí :-).
Už se těšíme na příští skautský tábor, kdy budeme zkušenými staviteli a zbu-
de nám více času na zábavu a hry.

Junák - středisko Kostelec nad Orl icí
v novém uspořádání!
Tábor i prázdniny jsou už zá námi a čeká nás nový školní rok. Ten čeká i naše 
nejmladší členy - světlušky a vlčata. Od září však mají někteří vedoucí vlčat 
a světlušek více povinností a několik dětí přechází do starších oddílů. Roz-
hodli jsme se tedy spojit své síly a od září pracovat jako jeden oddíl. Díky 
tomu jsme schopni nejen řádně zajistit chod oddílu, ale i zpestřit jeho čin-
nost novými aktivitami, které by v jednotlivých oddílech šly jen velmi těžko 
zorganizovat. Děti se tak můžou těšit na celoroční hru, výtvarné i sportovní 
hříčky, víkendové výpravy nebo třeba dobrodružné toulky přírodou. Samo-
zřejmě počítáme s přizpůsobováním programu věkovým a zájmovým roz-
manitostem všech dětí v oddíle. Na nové zážitky ve staronovém oddílu se 
těší celé staronové vedení oddílu, Milan Hanyk a Martina Adamcová. 

Milan Hanyk - Raf
“Velký šéf” - nejen bývalý vedoucí oddílu vlčat, ale především současný ve-
doucí celého střediska. Protože už není Kostelečákem, je celkem těžké ho 
zde potkat. Jistě ho ale potkáte ve středu odpoledne, kdy povede schůzku 
jedné ze šestek. V programu oddílu zajišťuje především sportovní aktivity, 
výpravy. Zároveň se nebrání propojovat skauting a nové technologie. Mimo 
skauting ho nejspíš potkáte buď na kole anebo u monitoru.
Martina Adamcová
“Ta malá” - její viditelnost klesá s věkem a výškou dětí. Bývalá vedoucí svět-
lušek, nyní se stará především o výtvarno a hudebno oddílu. Kromě toho je 
studentkou biologie a svoje znalosti živé přírody vždy v programu oddílu 
ráda zapojí. Pokud se zrovna nevěnuje oddílu, zpívá ve sboru nebo chodí 
na procházky s čtyřnohou psí slečnou. Její šestka má schůzky každý pátek.

Dva tisíce pokladů 

Dva tisíce pokladů čeká na své objevení! 
 

Zveme všechny malé badatele i badatelky na dobrodružnou výpravu. Badatel Džoun a 
badatelka Indína Vám pomohou překonat nástrahy domorodého kmene Labinak. Všechny 

úspěšné hledače čeká nemalá odměna a to velká část pokladu. 

Nemůžete přijít tento pátek?
Nevadí, schůzky jsou každou:

středu od 16:30 do 18:00
a pátek od 16:00 do 17:30.

Těšíme se na Vás na naší skautské základně (Lom, 
nad softbalovým hřištěm) v pátek 7.9. od 15:00 

 

Web: www.junakkostelec.org Vedoucí oddílu: 605172014, 731307168 
 

BYT 3+1 na PRODEJ!

72 m², balkon, 1. patro.

v Kostelci n. Orl.

Cena dohodou. 

Kontakt:

K.lucie@web.de nebo 

Tel. 777 811 506
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Ohlédnutí za létem
Koncerty nabitý červnový měsíc sliboval spoustu krásných 
zážitků nejen zpěvákům, ale také posluchačům. Letní červen 
jsme přivítali ve Foerstrových Osenicích, kde 02. 06. pro-
běhlo setkání sborů na sborovém dvoudenním festivalu. Fes-
tival se konal na více místech, v obci Dětenice, přilehlých Osenicích a městě 
Sobotka. První koncert dne se konal právě v Osenicích u památníku Foer-
strova rodu. Koncert uváděl Alfréd Strejček a vystupovalo na něm, včetně 
nás, pět sborů. Kvítek zazpíval písně Horo, horo, vysoká jsi, Láska, Bože, lás-
ka, Lesní studánka, Lordka a fordka a Sportu zdar!. Na závěr zapěly všechny 
sbory dohromady píseň Veru si ty, šohajíčku. Druhý koncert se uskutečnil 
v městě Sobotka, kde zazněly stejné písně, avšak se slavnostním nádechem 
večerního vystoupení.

Dne 08. 06. účinkoval dětský pěvecký sbor Kvítek u slavnostního vy-

stoupení Smíšeného pěveckého sboru Orlice, které se konalo u příle-
žitosti 150. výročí založení sboru. Koncert začínal v 19:00 hodin v sále SK 
Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Na koncertě vystupoval nejen sbor Kvítek, ale 
také Prausův sbor z Rychnova nad Kněžnou a samozřejmě Smíšený pěvec-
ký sbor Orlice. Úvodním slovem zahajovali koncert Milan Richter s Lenkou 
Hlouškovou. Jejich průvodní slovo po celou dobu koncertu bylo velmi vtip-
né a neopomenuli do něho zahrnout i něco málo ze slavné historie sboru. 
První zazpíval DPS Kvítek pod vedením Mgr. Dagmar Potštejnské. Zazněly 
písně Až já pojedu přes ten les, Teče voda a Veselá teorie. Poté byl pozván 
na pódium host Prausův pěvecký sbor z Rychnova nad Kněžnou, který ved-
la Mgr. Dagmar Zemánková. Po něm předvedl své vystoupení sbor Orlice 
za vedení Nikoly Košťálové. Nakonec zazpívaly sbory Prausův sbor a Orlice 
společně Píseň českou od Bedřicha Smetany. 

Další vystoupení dětského pěveckého sboru Kvítek si posluchači mohli vy-
chutnat dne 14. 06. na reprezentačním koncertě ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci 
nad Orlicí.

Jako tečka za celoroční prací sborů se konal Závěrečný sborový koncert 

ve středu 27. 06. od 17:00 hodin v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. 
Jako tradičně vystoupení předvedly všechny sbory. Přípravné sbory Hlásek 
Častolovice, Klásek Vamberk i Konipásek Kostelec nad Orlicí, Tulipáni i Kví-
tek. Koncert zahajovaly sbory Hlásek, Klásek a Konipásek Písničkami pro 
nejmenší, tj. To je on, O co, Struhadlo, Bedla a Popěvky. Po nich nastoupili 
Tulipáni a zazpívali posluchačům Zvířátka ze souboru Písniček pro nejmenší 
Velryba, Hroši, Orel, Tuleň, Antilopy a Sloni. Poté se k nim připojili noví čle-
nové Kvítku, tedy ti, kteří od září nastoupí do Kvítku, a společně zazpívali 
oblíbenou skladbu Bimbo. Letošní Závěrečný koncert byl ozvláštněn vystou-
pením pěveckého sboru ZUŠ Týniště nad Orlicí, kterému nyní patřilo jeviště. 
Tento výjimečný host se nemohl účastnit letošního minifestivalu Kvítkování, 
na kterém byl čestným hostem. Po zpěvácích z Týniště nastoupil DPS Kvítek 
a předvedl posluchačům skladby lidové i naučné. Již podruhé sborový kon-
cert uváděly slečny Jana Houserková a Šárka Dvořáková, kostelecké sbory 
vedla Mgr. Dagmar Potštejnská za klavírního doprovodu Mgr. Táni Peškové, 
týnišťský sbor Lýdie Cablková a na klavír doprovázel Karel Koldínský. 

 

 

TERC IA  VOLTA

MATEŘSKÉ  CENTRUM CVRČEK

Poslední událostí, kterou měl DPS Kvítek v pomyslném diáři, byl koncert 
u příležitosti vyřazování žáků 9. tříd ZŠ Kostelec nad Orlicí. Příjemné povin-
nosti zazpívat žákům se dostalo absolventkám dětského pěveckého sboru 
Kvítek. Zazněly tři krásné skladby. Zahájily tuto událost studentskou hym-
nou Gaudeamus igitur, po nich vystoupil QuadrigaSax – kvartet saxofonistů 
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a vystoupení zakončila opět děvčata z Kvít-
ku skladbami Změním se! a Proměny Freda Hubáčka.

Všem posluchačům, kteří navštěvují naše koncerty, děkujeme za jejich mi-
lou společnost a těšíme se na jejich návštěvy i v příštím školním roce. Sbory 
začínají zkoušet opět od září na tradičních místech, časy výuky budou ro-

dičům upřesněny na začátku školního roku na Sněmu spolku Tercia volta, 
na který rodiče i zájemce o zpěv srdečně zveme.

Děkujeme dále sboru ZUŠ Týniště nad Orlicí za milou návštěvu a doufáme 
v další milé setkání. Děkujeme všem, kteří náš spolek v průběhu školního 
roku 2011/2012 podpořili. Zejména Královéhradeckému kraji, městu Koste-
lec nad Orlicí, městu Vamberk, městysu Častolovice, a fi rmám Gapa s. r. o., 
Federal Mogul a. s. a Kostelecká strojírna s. r. o.

Za spolek Tercia volta Pavla a Šárka Dvořákovy

Hurá do Cvrčka
Prázdiny jsou za námi a starším dětem 
začíná opět škola a školka. Pro ty nej-
menší se jakoby nic nemění. Ale přece… 
Dny se zkracují, ochlazuje se a brzy za-
čnou podzimní plískanice. Nejvyšší čas 
vyrazit do Cvrčka.
Od září jsou v něm drobné změny. Ne-
bude již fungovat služba hlídání, která suplovala nedostatek míst ve městě. 
Bude fungovat výhradně pro aktivity dětí s jejich rodiči. Herna bude fungo-
vat jen v pondělí, středu a v pátek. Úterky jsou vyhrazené na různé vycház-
ky a podobné akce, ve čtvrtek budou zase ve Cvrčku oblíbené masáže dětí 
a kojenců a cvičení pro těhotné. 
Během dopolední herny bude vždy v 10,00 kratičký program pro nejmen-
ší, kde si děti zatančí, zacvičí, zazpívají, naučí jednoduché říkanky. Hlavním 
cílem a účelem herničky je postupně naučit děti pobytu v kolektivu. To je 
dobré jak pro jejich imunitu, tak pro jejich socializaci. Děti se tak nenásilně 
a postupně pobytem ve Cvrčku naučí dělit se o hračky, hrát si s ostatními 
dětmi, společně něco vytvářet a podni-
kat. A maminky, zatím co dohlížejí na své 
ratolesti, mohou s ostatními probrat růz-
ná témata, vyměnit si zkušenosti, naučit 
se různým výtvarným technikám nebo 
prostě jen v klidu vypít kafe a dostat se 
mezi lidi.
Doufám, že k nám do Cvrčka po létě na-
jdou cestu „nové“ maminky i ty , co už 
docházely i vloni a že to bude zase pří-
jemně strávený školní rok, nabitý různo-
rodými akcemi, při kterých si to všichni 
pěkně užijeme. 
Pár větami a fotkami se nyní ještě vrá-
tím k poslední akci minulého školního 
roku- Kouzelnému Cvrččímu odpoledni 
a noci, které proběhlo 25.6. na zahradě 
u Cvrčka. 
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 KLUB DŮCHODCŮ

V letošním roce slaví Klub důchodců v Kostelci nad Orlicí 50 let své činnosti. 
Nejsou již pamětníci té doby, kteří byli jeho členy a mohli by vyprávět, jak to 
vše bylo. Nechme proto hovořit zápisy z kroniky. V jejím úvodu přesná citace 
se píše o důvodech proč byl klub založen.
„V zimní době se důchodci uchylovali strávit svůj volný čas v hostincích, 
na zastávce nebo v prostorách pošty. Tato vyhledávali proto, že tam bylo 
teplo. Byla i ta okolnost, že se důchodci scházeli mezi sebou za účelem be-
sedy. Důchodce s nízkým důchodem neměli možnost si zakoupit televizor 
a zhlédnout neb si poslechnout, co je ve světě nového.
To byly základní myšlenky, proč bylo dáno sociální a zdravotní komisi při 
MěstNV do programového plánu zajistit v našem městě místnost, která by 
byla pro tento účel vhodná.“
Tak zní úvodní věty kroniky Klubu důchodců, která se začala psát před půl-
stoletím, přesně 50lety a píše se dosud.
Byla hledána místnost a po mnoha návrzích se vybralo přízemí bývalé rad-
nice. Finančně byla akce zajištěna ONV v Rychnově n. Kn. a pochopením 
některých podniků města. Slavnostní otevření bylo 30. 12. 1962. Založením 
Lidové školy umění byl Klub přemístěn do domu naproti Obchodní akade-
mii. Psal se rok 1964.
Adaptace v obou místech prováděli dobrovolně sami důchodci z Kostelce 
a Tutlek. Tutlečtí prováděli zednické práce, Kostelečtí se postarali o malování 
a úpravu místností. Vybavení záleželo z velké části také na darech podniků 
a na šikovnosti rukou. Byly zde i jiné důležité práce, topení, nošení uhlí, dříví, 
úklid chodníků a další, o kterých nevíme. Všichni, kdo pomáhali, nebyli už nej-
mladší, dělali vše zadarmo a s vědomím dobré věci. A tak původní předsevzetí 
o anonymitě těch, kteří se zasloužili od začátku do dnešní doby padá.
Pánové – Kain Robert, hlavní organizátor a neúnavný činovník, Hep František, 
Zdeněk Beneš, Jindřich Janda, František Vondra, Dominik Radil, Jan Bartoš, pan 
Tauchman, Marie Minaříková, paní – Barvínková, paní Jandová, paní Dytrtová.
Oni a mnoho dalších se postarali o to, že Klub stále trvá.
Uplynuly další roky a dochází k dalšímu přemístění. Bylo vybráno přízemí 
bývalých Komunálních služeb u kostela sv. Jiří. Od 01. 05. 1987 se zde schá-
zejí důchodci každý týden (úterý). V čele výboru je už 27 let paní Marie Mi-
naříková, která pokračuje v tradici dané na samém založení.
Činnost Klubu byla zaměřena od samého začátku na kulturní a společenské vyži-
tí. Besedy s promítáním, přednášky, zábavné pořady a oslavy, procházky, výlety.
V tomto trendu se pokračuje dále, i když s určitými změnami. Promítání vi-
dea, DVD v televizi. Časté akce na Rabštejně se omezily na oslavu Dne matek 
a předvánoční besídku. Výlety absolvují stále stejní senioři, procházky už 
nejsou magnetem. Nastoupila doba počítačů a věcí, které jsou tak zajímavé. 
Je velký rozdíl mezi dnešní dobou a tou, kdy se začínalo. Jedno však trvá 
a nemění se po celou dobu – stálá podpora městského úřadu, dobrovolná 
a bezplatná práce výboru a dobré slovo, posezení v příjemném prostředí. 
Dveře Klubu důchodců jsou stále pro všechny zájemce otevřené.
Závěrem trochu statistiky.
V roce 1962 bylo v Kostelci a okolí 1 200 důchodců, počet členů Klubu se 
nepodařilo zjistit. Vzhledem k prodloužení doby odchodu do důchodu se 
mění i počet členů. K 01. 08. 2002 je číslo 214.

Výbor Klubu důchodců

 
Z  H I S T O R I E

Při příležitosti našich oslav využíváme možnosti, 
abychom popřáli paní Marušce Minaříkové k je-
jím 85. narozeninám hodně zdraví, spokojenosti, 
klidu a pocitů z dobře vykonané práce. Zároveň 
bude v čele našeho klubu 30 let, ve kterých dala 
pro všechny svůj čas, energii, práci a pochope-
ní, lidskost a velké sociální cítění, vše, co bylo je 
a bude stále potřeba.
Maruško, děkujeme Ti. 

Přišlo celkem přes 60 lidiček a bylo 
to opravdu úžasné. Rytmy sběrného 
dvora se nechaly strhnout jak děti, 
tak maminky. Viděli jsme krátké vy-
stoupení s koněm, na kterém se pak 
děti povozily. Pak si zasoutěžily, ma-
lovalo se na obličej, vyhlásili jsme 
výherce výtvarné soutěže, opekli 
jsme buřty i „hady“. Večer pak bylo 
letní kino a ti nejotrlejší na zahradě 
ve stanu i přespali. 

Doufám, že podobně povedené budou všechny akce a že si to ve Cvrčku 
zase všichni společně užijeme!

A.K.
www.cvrcek.org 

Platnost akce: do 31. 10. 2012

OBKLADOVÉ PÁSKY
LÍCOVÉ CIHLY

DLAŽBA

K
Z/

9/
12

SLEVA 10%

Klinker Centrum s.r.o.
Procházkova 202,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.:+420 494 620 157
E-mail: info@klinkercentrum.cz

www.klinkercentrum.cz

Vystřihněte inzerát a získejte slevu 10% na obkladové
pásky KLINKER a další prvky kontaktního zateplovacího systému od firmy
Klinker Centrum s.r.o. Kostelec nad Orlicí.

1. Zdivo
2. Zakládací lišta
3. Lepidlo
4. Tepelný izolant
5. Lepidlo
6. Armovací pancéřová
    tkanina
7. Kotvící hmoždinky
8. Cihlové pásky přilepené
    lepidlem a zaspárované

Kontaktní zateplovací systém s povrchovou
úpravou cihlovým obkladovým páskem 1

3
4
5
6

8

7

2

Rok 1964 Zájezd na Suchý vrch 

Rok 1963 Zájezd do Nového Města nad Metují

Rok 1963 Zájezd do Orlických hor

Rok 1983 První zájezd Marušky s Klubem důchodců (po jejím zvolení předsedkyní)
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Z E  S P O R T U

Poděkování
Výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí děkuje vedení města a všem zastupitelům 
za podporu činnosti naší tělocvičné jednoty. Prostředky přidělené z rozpoč-
tu města pomáhají uchovat vysoký standard tělocvičné činnosti a udržují 
v chodu naši sokolovnu, která je otevřena široké veřejnosti Kostelce nad Or-
licí a okolí všech věkových kategorií. 

Výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

 
TJ  SOKOL

Zástupci TJ Sokol Kostelec n. O.
na XV. Všesokolském sletu v Praze 
40 cvičenců TJ Sokol Kostelec nad Orlicí nás reprezentovalo na XV. Všeso-
kolském sletu ve dvou hromadných skladbách – Česká suita a Chlapáci III. 
Perný týden nácviků vyvrcholil slavnostním večerním zahájením XV. Všeso-
kolského sletu.  Sportovní výkony cvičenců jste mohli ocenit v přímých pře-
nosech ČT. Touto cestou bych rád poděkoval všem cvičitelům a cvičencům, 
kteří skladby nacvičili, a tak reprezentovali naše město na župních sletech 
v Jičíně, Hradci Králové, Pardubicích a na hlavním sletu v Praze. Doufám, že 
jste si vystoupení náležitě užili, neboť atmosféra byla přímo strhující, a těším 
se na Vás všechny při další sokolské činnosti.

PaedDr. František Dosedla
Starosta TJ Sokol Kostelec nad Orlicí 

Výzva TJ Sokol Kostelec nad Orl icí
Obracíme se na širokou sportovní veřejnost našeho města a okolí. 
V minulém měsíci proběhla XXX. olympiáda v Londýně a dle našich 
informací se mnozí občané zúčastnili tohoto sportovního svátku. Byli 
bychom rádi, kdybyste nás kontaktovali a podělili se s námi o zážitky 
či poskytli fotomateriál, který by mohl být námětem prezentace pro 
aktivní klub seniorů – sportovců nebo podkladem pro městskou kro-
niku či zpravodaj. 
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a poskytnuté materiály.
Kontakt: PaedDr. František Dosedla
   dosedla@oakostelec.cz
   OA Kostelec nad Orlicí

 Ofi ciální pohlednice XV. Všesokolského sletu
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  ATLET IKA DESET IBOJ

Ohlédnutí za atletickými úspěchy 2012
Žákovská atletika v Kostelci nad Orlicí má mnohaletou tradici především 
díky panu doc. RNDr. Václavu Cífkovi, CSc. a dalším učitelům ZŠ, a může 
se pyšnit mnoha významnými úspěchy na úrovni okresní i krajské, ale také 
celorepublikové. Atletické jaro 2012 na ZŠ Gutha – Jarkovského navázalo 
na tuto tradici více než důstojně. 
Sezónu 2012 jsme již tradičně zahájili celoškolním atletickým mítinkem, 
který se stává pro žáky rok od roku populárnější, tentokrát pod názvem 
„Olympijské hry Londýn 2012“. Po slavnostním zahájení, kdy je každoročně 
připraveno pro závodníky překvapení – letos to bylo vystoupení roztleská-
vaček a návštěva „delegace z Anglie“, se bojovalo o medaile a diplomy v de-
víti atletických disciplínách (běhy na 60m, 150m, 300m, 600m, 800m, skok 
daleký, skok vysoký, vrh koulí a hod míčkem). Kromě atletů, kteří naši školu 
reprezentují i na dalších soutěžích okresní i krajské úrovně, se na stupně ví-
tězů probojovali také žáci, kteří nikdy v atletice nesoutěžili a jejich nasazení 
a dobré výkony byly o to cennější. 
První soutěží, ve které jsme již mohli porovnat výkony našich žáků s ostat-
ními školami byl atletický čtyřboj v Dobrušce, sešlo se zde přes dvě stovky 
atletů z celého okresu. Tento závod je určený pro všestranně nadané spor-
tovce, protože každý musí zvládnout sprint, skok daleký, hod kriketovým 
míčkem a vytrvalostní běh. Naše týmy ve velké konkurenci vybojovaly tři 
třetí místa, a to v kategorii mladších žákyň, starších žáků a starších žákyň.
K dalšímu srovnání sil základních škol okresu došlo na stadionu v Kostelci 
nad Orlicí, kde bylo odstartováno 1. kolo okresního přeboru v atletice starší-
ho žactva. V domácím prostředí se nám dařilo, dívky i chlapci získali nejvíce 
bodů a do dalších kol jsme nastupovali v pozici favoritů. 
 Ve druhém kole v Týništi žákyně opět zvítězily a chlapci vybojovali druhé 
místo. Týnišťský závod proběhl zároveň jako postupová soutěž – Pohár roz-
hlasu – pro kosteleckou školu historicky velmi úspěšná soutěž. A tak jsme 
se po týdnu vydali do Nového Města nad Metují, kde proběhlo krajské kolo 
této tradiční soutěže. Na krásném moderním stadionu si mnozí zlepšili své 
dosavadní rekordy a obě naše družstva skončila na vynikajícím třetím místě, 
v těsném závěsu za školami se sportovním zaměřením.
Okresní přebor jsme zakončili, jako každý rok v Solnici. K disciplínám, které si 
už závodníci vyzkoušeli v předchozích soutěžích, přibyl náročný překážkový 
běh na 100m. Všichni naši závodníci podali výborné výkony, a tak nejen, že 
jsme obhájili prvenství v OP žactva, ale po třech letech se opět povedlo vy-
bojovat putovní Pohár starosty města Solnice pro kosteleckou ZŠ. 
Gratulujeme všem závodníkům!
Nakonec bych chtěla poděkovat všem atletům za výbornou reprezentaci ško-
ly a vyzdvihnout několik vynikajících výkonů. Vzhledem k tomu, že deváťáci, 
kteří nás reprezentovali v těchto závodech, už za nás soutěžit nebudou, vybra-
la jsem právě některé z nich: Lucie Svobodová (8,4 s v běhu na 60m, 143 cm 
ve skoku vysokém); Marcel Johanides (537 cm ve skoku dalekém, 7,6 s v běhu 
na 60m), Jakub Jedlinský (167 cm ve skoku vysokém, 18,9 s v běhu na 150m).

Iva Chadimová

p e n z i o n

Podhorní mlýn
Od září restaurace UZAVŘENA.

Otevřeno pouze na objednání soukromých
a pracovních akcí: svatba, raut, slavnostní 

oběd, oslava, smuteční hostina,
školení, firemní oběd atd.

OBJEDNÁVKY NA TEL. :  604  975 634
w w w . p o d h o r n i m l y n . c z

P E D I K U R A
Miroslava Francová

dále nabízí klasické MASÁŽE a formování
postavy na masážním stroji ROLLETIC

RUDÉ ARMÁDY 1044
KOSTELEC NAD ORLICÍ

www.studio-rolletic.cz
mobil 737 567 124

možnost zakoupení dárkových poukázek

15. 9. 2012 15. 9. 2012

POZVÁNKA NA 7. ROČNÍK

POSVÍCENSKÉHO DESETIBOJE
KDY: 15. 09. 2012 od 8:30 hodin

KDE: Víceúčelové hřiště Kostelec nad Orlicí (za Sokolovnou)
DISCIPLÍNY: volejbal, nohejbal, tenis,fotbal, kroket, basketbal,

házená,fl orbal, ping-pong, hod mobilem

TĚŠÍME SE NA VÁS
Přijďte se pobavit, zafandit si a samozřejmě se i občerstvit.

21:00h. - koupaliště Kostelec nad Orlicí 

SPEKTRUM A PAT  END

Tip na dárek.
Nový zamek Kostelec nad Orlici 

ku přiležitosti vystavy

„13 KOMNAT KOMIKSU“
vydal kalendař na rok 2013,

jež je sestavený z dvanácti obrazů 

nově vytvořených zúčastněnými 

autory přímo u příležitosti celé 

akce. Kalendář lze zakoupit v in-

formačním centru. 
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ŽELEZÁŘSTVÍ
O b c h o d  s e  s t o l e t o u  t r a d i c í

www.zelezarstviujahodu.cz
Železářství U Jahodů, Tyršova 60, Kostelec nad Orlicí

Tel.: 494 323 021

U JAHODŮ
- Široký sortiment kuchyňského zboží a domácích potřeb
- Tradiční železářské zboží
- Vše pro vaši zahradu
- Rozsáhlý sortiment spojovacího materiálu,
 vrtací a kotevní technika Fischer
- Pravidelné letákové akce (do vaší schránky nebo počítače)

KOUPÍM BYT 2+1 NEBO 3+1, NEJLÉPE V OV V KOSTELCI NAD ORLICÍ. 
TEL: 734 622 739

M
O

R
A
V
A

RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN  SMALTEM BEZ BOURÁNÍ
PRO DŮCHODCE  SLEVA 5%, TEL: 777 895 352, 608 907 238.

3. - 7. 9. 2012

20% SLEVA NA JÍDLO

SORTIMENT ROZŠÍŘEN 
POLÉVKY, DOMÁCÍ BRAMBORÁK

ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY
OD 8:00 HOD.

ZVOU NOVÉ MAJITELKY

OBČERST VENÍ U FRANCOUZE

ADM STAVBY s.r.o. Tutleky 24
www.admstavby.cz
tel. 777 209 500

e-mail: adm@admstavby.cz
provádíme: truhlářské a tesařské práce,

krovy, pergoly, altány, schody, dveře,
nábytek masivní i z deskových materiálů a další. 

Truhlářství a tesařství

tel. 777 209 511
e-mail: adm@admstavby.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence,
zpracování mezd, přiznání k DPH a ostatních 

daňových přiznání.

Vedení účetnictví

ADM STAVBY s.r.o. Tutleky 24

Jana
VANZLOVÁ
Pelclova 286

STØÍHÁNÍSTØÍHÁNÍ
PSÙPSÙ

KOSTELEC NAD ORLICÍ   |   TEL.: 739 458 671

K A D E Ř N I C T V ÍK A D E Ř N I C T V Í
Dámské, pánské, dětské

Ivana  KubešováIvana  Kubešová

Tel. 603 109 397

ZMĚNA ADRESY PROVOZOVNY 
OD 1. 10. 2012:

STRADINSKÁ 479 
(BÝVALÉ HOLIČSTVÍ 
STEJSKAL NA SKÁLE)

Možnost zakoupen í
dárkových poukázek .

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky,
tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, 

celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.

Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
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UZÁVĚRKA ŘÍJNOVÉHO VYDÁNÍ 16. 09. 2012

 Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. 
otev ely novu provozovnu 

SKLENÁ STVÍ 
( ezání skla, zasklívání oken) 

v areálu technických služeb 
Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

provozní doba: Po-Pá 7:00-14:00 hod 
Bližší informace: www.tskostelecno.cz 

Kontakt: 725 643 923 
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

Stačí jednou zavolat!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

C

w

Hledáme nové obchodní zástupce

k03-90x50_CB.indd   1 16.4.2012   18:01:47

ŽEHLENÍ PRÁDLA 
- rádi se ujmeme kdykoliv žehlení Vašeho prádla
- pro Vaše prádlo si přijedeme, vzorně vyžehlené
  a precizně složené Vám ho opět přivezeme
- žehlíme 7 dní v týdnu a za ty nejnižší ceny
(standardní zakázka = 200,-Kč, doprava je zdarma)

Bližší kontakt: Žehlicí centrum Kostelec nad Orlicí
w w w. i r o n k a . k v a l i t n e . c z 

t e l . :  7 3 2  7 0 8  2 0 8



HUDEBNÍ

FESTIVAL

F. I. A. TŮMY

IX. ROČNÍK

POŘÁDÁ:POŘÁDÁ:

Město Kostelec nad Orlicí

Farní úřad – děkanství

Kostelec nad Orlicí

ZUŠ F. I. Tůmy

Kostelec nad Orlicí

a Nový zámek

Kostelec nad Orlicí

Církev československá husitská

Kostelec nad Orlicí

28. září, 29. září, 30. září

AVONOTAJ AVONOTAJ 

ŠUMPERKŠUMPERK

Pěvecký soubor Pěvecký soubor 

s instrumentálním doprovodems instrumentálním doprovodem

Interpretace židovské hudby

v jazyce hebrejském, jidiš a ladino.

KINSKÝ TRIOKINSKÝ TRIO

PRAHAPRAHA

Český komorní souborČeský komorní soubor

Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ – housle, Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ – housle, 

Slávka PĚCHOČOVÁ – klavír, Slávka PĚCHOČOVÁ – klavír, 

Martin SEDLÁK – violoncelloMartin SEDLÁK – violoncello

Předprodej vstupenek Předprodej vstupenek 

v informačním centru v informačním centru 

a v pokladně zámku.a v pokladně zámku.

FILHARMONIEFILHARMONIE

HRADEC KRÁLOVÉHRADEC KRÁLOVÉ

Andreas Sebastian Weiser - dirigentAndreas Sebastian Weiser - dirigent

Petr Iljič Čajkovský:Petr Iljič Čajkovský:

LABUTÍ JEZERO, LABUTÍ JEZERO, 

VÝBĚR Z BALETU op. 20VÝBĚR Z BALETU op. 20

Antonín Dvořák: Antonín Dvořák: 

SYMFONIE č. 9 e moll op. 95 SYMFONIE č. 9 e moll op. 95 

„Z NOVÉHO SVĚTA“„Z NOVÉHO SVĚTA“

PátekPátek

28. září 2012 28. září 2012 

Kostelík J. A. Komenského 

Kostelec nad Orlicí

 18:00 hodin

SobotaSobota

29. září 2012 29. září 2012 

Zrcadlový sál

Nového zámku Kostelec nad Orlicí 

20:00 hodin

NeděleNeděle

30. září 2012 30. září 2012 

Chrám sv. Jiří

Kostelec nad Orlicí

17:00 hodin

ááááááááá

Koncerty jsou věnovány kosteleckému rodáku F. I .  A . Tůmovi.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


