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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,

přichází doba, kdy snad všichni odložíme svoje povinnosti, zejména ty pracovní, někam na neurčito a budeme si užívat 
zaslouženého odpočinku. Určitě budeme čerpat sílu a regenerovat tělo někde u moře, na koupalištích, na chatách, v luzích 
či hájích. Někteří zůstanou doma a při dobrém moku si s přáteli budou taktéž užívat teplých dnů. Zkrátka, každý po svém 
a ve všech případech to bude to pravé. Doba prázdnin s sebou přináší nejen odpočinek pro rodiče, ale hlavně radován-
ky  pro jejich ratolesti. Předáním vysvědčení pro ně skončil  školní rok, kdy jako dospělí v zaměstnání odváděli svůj výkon 
ve škole. Takže vlastně taktéž pracovali. Především pro ně budou nadcházející 2 měsíce odměnou a odreagováním se 
od všeho všedního.
V tuto dobu není vhodné něco hodnotit, toto bych si dovolil až někdy později, až se myšlenky nás všech nebudou upínat 
k tomu, co nás čeká teď, tedy ke krásnému prožití léta, prázdnin a dovolených. K tomu všemu vám přeji azurové nebe, hře-
jivé sluníčko, opálená těla a vždy šťastný návrat.

Ing. Jiří Bartoš, starosta

 I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E

Ze dne 16. 05. 2011 č. 10/14/2011 

RM schvaluje

 prodloužení nájmů bytů dodatkem, a to na 
dobu určitou dvou let s účinností od 01.07.2011 
dle přílohy

 uzavření kupní smlouvy na program „Opat-
rovník“, který bude využit pro potřeby pečo-
vatelské služby 

 vyhlášení grantového programu s názvem: 
Podpora sportu, kultury a volnočasových ak-
tivit pro děti a mládež pro rok 2011 – Federal 
Mogul Friction Products a.s.

 vyřazení z evidence (včetně následné likvida-
ce) 11 nalezených a neprodejných kol, která již 
nepodléhají povinnosti uskladnění dle zák. č. 
40/1964 

 uzavření dodatku č. 1/2011 smlouvy na ostrahu 
budov městského úřadu a dodatku č. 1/2011 
smlouvy na ostrahu objektu městské knihovny 
s fi rmou PCO VIDOCQ, s.r.o., Pardubice

 výdaj ve výši 90.000 Kč bez DPH na pomoc 
v oblasti IT fi rmě PC Comp s.r.o., Vysoké Mýto. 
Bude čerpáno z rozpočtové kapitoly IT

RM neschvaluje

 prodloužení nájmu bytu v čp. 1453 v ul. K Ta-
bulkám, Kostelec nad Orlicí, a to z důvodu 
jejich neplnění povinností vyplývajících ze 
stávající nájemní smlouvy. Nájem skončí 
ke dni 30.06.2011

RM souhlasí

 se zveřejněním záměru obce na pronájem ne-
bytových prostor o podlahové ploše 42 m2 v 1. 
NP budovy č.p. 530 Příkopy na pozemku parc. 
č. 402 v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí

 se zveřejněním záměru na prodej parcely 
parc. č. 1928/13 (zastavěná plocha, nádvoří) 
o velikosti 428m2 a budovy bez čp/če nachá-
zející se na parcele parc.č 1928/13 o velikosti 
428m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí

 se zveřejněním záměru na prodej objektu bez 
čp. na parcele parc. č. 2345/21 včetně parcely 
parc.č. 2345/21 (zastavěná plocha) o výměře 
543m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí

RM nesouhlasí

 s opravou a nátěrem štítu na hasičské zbrojnici 
Na Skále. Oprava bude zařazena do rozpočtu 
oprav SDH Kostelec nad Orlicí - Skála pro rok 2012

RM ukládá

 ORI vést další jednání s architektem města k za-
jištění regulačního plánu pro katastrální území 
Kostelec nad Orlicí a jeho městských částí

 Bc. Šlajovi ve spolupráci s Ing. Lerchem pro-
jednat s ředitelkou ZUŠ Mgr. Janou Fryčovou 
rozepsání částek jednotlivých položek žádosti 
o fi nanční příspěvek

 tajemníkovi úřadu Mgr. Jaroslavu Brandejso-
vi předložit procentuální vyčíslení mzdových 
nákladů městského úřadu za rok 2010

RM bere na vědomí

 informaci o podání žádosti o dotaci FC Koste-
lec nad Orlicí v rámci 4. výzvy MAS NAD ORLICÍ 
na projekt „Oprava sportovního zázemí pro vol-
nočasové aktivity dětí, mládeže a veřejnosti“ 
na Stadionu mládeže v Kostelci nad Orlicí

 usnesení č. 1 z jednání komise životního pro-
středí a zemědělství č. 1/2011 a pověřuje 
Ing. Luboše Lercha zabezpečením toho, že ne-
budou schvalovány další investice do výzdoby 
Lipové stráně

 usnesení č. 2 z jednání komise životního pro-
středí a zemědělství č. 1/2011 a ukládá komisi 
konzultovat další činnost vyplývající z usnesení 
se starostou města Ing. Jiřím Bartošem 

 zprávu o činnosti městského úřadu za rok 2010
 žádost FC Kostelec nad Orlicí o ukončení do-

hody o pracovní činnosti se správcem stadionu 
panem Stanislavem Procházkou

RM jmenuje

 Ing. Jiřího Bartoše předsedou a Bc. Jana Šlaje, 
PaeDr. Františka Dosedlu, Václava Klecandra 
a Václava Uhlíře členy grantové komise Federal 
Mogul Friction Products a.s.

 Ing. Luboše Lercha předsedou a Bc. Jana Šlaje, 
Bc. Ivetu Lukešovou, Ivu Beňovou, Janu Krá-
lovou a Bc. Miloslavu Beránkovou členy kon-
kursní komise na ředitele/ku Mateřské školy 
Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

 pana Michala Fillu členem komise pro životní 
prostředí a zemědělství

RM revokuje

 usnesení č. 2l z RM č. 9/13/2011, kterým sou-
hlasila s vypsáním výběrového řízení na pozici 
specialisty oddělení IT.

Ze dne 16. 05. 2011 č. 10/14/2011 

RM schvaluje

 smlouvu na zajišťování revizí hasicích přístrojů 
a hydrantů v budovách města s fi rmou Marek 
Morávek, Potštejn.

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
„Plynové kotelny ZŠ Komenského, Obchodní 
akademie a Stravovací pavilon Kostelec nad 
Orlicí“ dle stanoveného pořadí:

 1. MERETA Kostelec nad Orlicí s.r.o.,
  Kostelec nad Orlicí
 2. VODOINSTALARÉRSTVÍ TOPENÁŘSTVÍ

  Luděk Vídeňský, Potštejn.
 smlouvu o dílo na akci „Plynové kotelny ZŠ Ko-

menského, Obchodní akademie a Stravovací 

pavilon Kostelec nad Orlicí“s vybranou fi rmou 
MERETA Kostelec nad Orlicí s.r.o., Kostelec nad 
Orlicí.

 výsledky hodnocení nabídek na podlimitní 
zjednodušenou veřejnou zakázku na stavební 
práce dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění „Sanace obvodo-
vého pláště ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec 
nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. RGS 
– Stavební společnost, s.r.o., Lukavice 2. STA-
TING s.r.o., Kostelec nad Orlicí.

 smlouvu o dílo na akci „Sanace obvodového 
pláště ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad 
Orlicí“ s vybranou fi rmou RGS – Stavební spo-
lečnost, s.r.o., Lukavice 163.

 v rámci prevence kriminality Smlouvu č. 
1/2011 na realizaci projektu „Rekreačně vý-
chovný tábor pro děti“, který pro město Kos-
telec nad Orlicí zajistí o.s. Šťastný domov se 
sídlem v Kostelci nad Orlicí.

 v rámci prevence kriminality – Schvaluje 
Smlouvu č. 2/2011 na realizaci projektu „Me-
todika kurzu fi nanční gramotnosti pro osoby 
s duševním onemocněním“, který zrealizuje o.s. 
Péče o duševní zdraví – region Pardubice.

 v rámci prevence kriminality – Schvaluje 
Smlouvu č. 3/2011 na realizaci projektu „Cesta 
ke kořenům, patřím sem, jsem zde doma“, který 
zrealizuje Dětský domov, ZŠ, ŠD, ŠJ Kostelec 
nad Orlicí.

 uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 
7720297464 se společností Kooperativa po-
jišťovna, a.s., kterým se snižuje pojistné za po-
jištění majetku města na částku 425.992 Kč 
ročně.

RM souhlasí

 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na po-
řádání veřejné produkce hudby na akci pod 
názvem Diskotéka, která se bude konat 
na Koupališti v Kostelci nad Orlicí ve dnech 
30.06.2011 - 01.07.2011.

 s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na po-
řádání veřejné produkce hudby na akci pod 
názvem: Lhotecký džbán 2011, která se bude 
konat na fotbalové hřišti „Na Penaltě“ v Koste-
lecké Lhotě ve dnech 09.07.2011 – 10.07.2011 
panu Pavlu Hubálkovi.

  s uzavřením smlouvy s ATLAS consulting 
spol. s r.o., Ostrava – Moravská Ostrava o do-
dávce aktualizací programového vybavení 
CODEXIS.

 s uzavřením smlouvy s panem Ladislavem 
Janouchem, Skořenice 126, Choceň o posky-
tování odborných prací a služeb v oblasti bez-
pečnosti práce a požární ochrany.

 se záměrem vydání knihy Černá kronika Posel 
z Podhoří městskou knihovnou. 
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RM pověřuje

 Ing.P.Kotoučovou a Ing.L.Lercha k přípravě 
dalších kroků se zřetelem na základě usnesení 
komise pro rozvoj města a regionu. 

 pana místostarostu Ing. L.Lercha společně 
s ředitelem Technických služeb Kostelec nad 
Orlicí, s.r.o. vypracovat do rady města konané 
dne 13.6.2011 detailní fi nanční návrh na zjiš-
tění technického stavu a z toho vyplývající 
obměnu sloupů veřejného osvětlení.

 ve funkci valné hromady společnosti Tech-
nické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o., se síd-
lem Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí, IČO 260111247, pověřuje Ing. L.Lercha 
jednáním s dozorčí radou Technických služeb 
Kostelec nad Orlicí, s.r.o. k předložení jejich 
stanoviska k dopisu ředitele Technických slu-
žeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. 

RM doporučuje ZM

 schválit přijetí fi nančního daru ve výši 
40.000 Kč od fi rmy Josef Hlaváček - TTV, se síd-
lem Záměl 136, Potštejn určeného pro potře-
by Hasičského sboru České hasičské jednoty 
Kostelec nad Orlicí.

Ze dne 13. 06. 2011 č. 12/16/2011 

RM schvaluje

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
„Oprava střechy ZŠ Na Lávkách Kostelec nad 
Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. RGS – Sta-
vební společnost, s.r.o., Lukavice 163.

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
„Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch – 
Kostelec nad Orlicí, objekt SO 201 – Opěrná 
zeď – II. Etapa“ dle stanoveného pořadí: 1. MA-
DOS MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí.

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
„Stavební úpravy sociálního zařízení objektu 
Školní družiny“ dle stanoveného pořadí: 1. 
Roman Svatoš, Michalcova 1370, Kostelec nad 
Orlicí 2. INSTALARÉRSTVÍ Vonásek s.r.o., Rudé 
Armády 1034, Kostelec nad Orlicí.

 uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o ná-
jmu pozemků ze dne 21.11.2008 ve znění do-
datku č. 1 ze dne 11.02.2010 se Zemědělským 
družstvem Mostek, se sídlem Mostek, Choceň.

 uzavření nájemní smlouvy na pronájem ne-
bytových prostor o podlahové ploše 42 m2 
v 1. NP budovy č.p. 530 Příkopy na pozemku 
parc. č. 402 v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí 
s paní JUDr. Evženií Pichertovou, se sídlem Pří-
kopy 530, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou 
s účinností od 01.07.2011 do 31.12.2011. 

 uzavření smlouvy o dodání uměleckého pořa-
du s Filharmonií Hradec Králové, o.p.s. na akci 
Hudební festival F.I.Tůmy.

 vyřazení uchazečky paní Martiny Šutové 
na ředitele/ku Mateřské školy Kostelec nad 
Orlicí, Mánesova 987, která nesplnila před-
poklady pro výkon dané funkce stanovené 
zvláštním právním předpisem.

RM souhlasí

 se schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Kostelec nad Orlicí.

 s výší mimořádných odměn ředitelkám Mateř-
ských škol Kostelec nad Orlicí.

 s úpravou ceníku služeb poskytovaných Měst-
ským úřadem Kostelec nad Orlicí, a to se zru-
šením položky ceníku za služby „Poskytování 
informací – každá započatá hodina za 60 Kč“.

 s vyvěšením záměru na pronájem Režijní ho-
nitby Města Kostelce nad Orlicí, o celkové vý-
měře 769,4674 ha. 

 
VÝTAH Z  USNESENÍ  ZM KOSTELEC NAD ORL IC Í

Ze dne 01. 06. 2011 č. 5/8/2011 

ZM revokuje

 bod 2j) z usnesení č. ZM 1/4/2011 ze dne 7. 2. 
2011, kterým schválilo vyřazení a likvidaci ne-
upotřebitelného majetku města – na základě 
technické kontroly a prohlášení stavu tech-
niky provedené fi rmou Indigo s.r.o., Kostelec 
nad Orlicí.

ZM schvaluje

 prodej parcely parc. č. 2345/48 o výměře 
414 m2 a budovy skladu na parcele parc.č. 
2345/48 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, a to obál-
kovou metodou nejvyšší nabídce s uvedením 
minimální ceny ve výši aktuálního znaleckého 
posudku. Záměr byl vyvěšen na veřejné desce 
v době od 28.3.2011 do 13.4.2011.

 vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku 
města na základě technické kontroly a prohlá-

šení stavu techniky provedené fi rmou Indigo 
group s.r.o., Panská 25, Rychnov nad Kněžnou 
dle předloženého Seznamu č. 1/2011.

ZM souhlasí

 se záměrem dofi nancování výstavby haly 
na stolní tenis z rozpočtu města na rok 2012 
v maximální výši 2.000.000 Kč .

ZM bere na vědomí

 zprávu kontrolního výboru o prověřených 
usneseních zastupitelstva města.

ZM ukládá

 kontrolnímu výboru a ORI ve spolupráci 
s advokátní kanceláří prověřit současný stav 
nesplacených pohledávek a zajistit odepsání 
nevymahatelných pohledávek. 

RM neschvaluje

 poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-Kč na do-
fi nancování mezd pedagogických pracovnic 
„OS Cvrček – mateřské centrum“. 

RM bere na vědomí

 Zprávu o tepelných ztrátách na kotelně Sol-
nická.

 rozhodnutí ředitele Základní školy Gutha-Jar-
kovského Kostelec nad Orlicí o udělení ředi-
telského volna ve dnech 29.06 a 30.06.2011.

 Závěrečný účet města Kostelec nad Orlicí 
za rok 2010 a doporučuje ZM po jeho projed-
nání vydat vyjádření.

 Zprávu o činnosti Technických služeb Kostelec 
nad Orlicí, s.r.o. – červen 2011.

 stav sloupů veřejného osvětlení. 

RM jmenuje

 Bc. Ivana Nováka vedoucím odboru do-
pravy a silničního hospodářství s účinností 
od 1.8.2011. 

RM ruší

 pověření vedením odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství Zdeňku Fajfrovi od 1.8.2011, 
a to z důvodu nástupu nového vedoucího od-
boru Bc. Ivana Nováka.

 pověření vedením odboru rozvoje a investic 
s účinností od 01.07.2011 Evě Fabiánkové, a to 
z důvodu nástupu nového vedoucího odboru 
Ing. arch. Daniela Daňkovského.

RM doporučuje

 schválit darovací smlouvu o poskytnutí fi -
nančního daru ve výši 100.000Kč za účelem 
fi nancování vydání knihy s názvem „Černá 
kronika Posel z Podhoří“ od fi rmy LANA VAM-
BERK s.r.o., se sídlem Vamberk, Smetanovo ná-
břeží 172.

 zřídit pult centralizované ochrany a vyčlenit 
fi nanční prostředky z rozpočtu města 2012. 

STAROSTA
MĚSTA

Kostelec nad Orlicí
zve občany města

na zasedání zastupitelstva,

které se uskuteční 

v sále SK Rabštejn

v pondělí 05.09.2011
od 18:00 hodin

HASCOM
OK

Výpočetní a telekomunikační technika 

HASCOM
OK

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

- Ekonomický software
 pro velké i malé firmy
- Servis PC
- Renovace náplní do tiskáren

VZORKOVÁ PRODEJNA Kostelec n. O. - Tyršova 2
budova Starého zámku

Tel./fax: 494 322 727
Mobil: 602 455 881

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

Vážení občané našeho města,

v mých pár slovech, která Vám tímto mohu prostřed-
nictvím našeho zpravodaje věnovat, bych Vám nejprve 
ze srdce poděkoval za přínosné připomínky, které mi 
od Vás přicházejí a rovněž tak za povzbuzující zprávy, 
které mne nejen motivují, ale i utvrzují v tom, že ces-
ta, kterou jsme s drtivou většinou úředníků MÚ zvolili 
a kráčíme jí, je tou správnou cestou. Jelikož je mým 
údělem a mojí odpovědností vůči Vám kráčet po této 
cestě jako první, žádná scestí, která by znamenala odklon od vize spokoje-
ného občana, nepřipouštím. Navíc musím naprosto upřímně říct, že po ná-
stupu na MÚ Kostelec nad Orlicí jsem byl přesvědčen o tom, že ke změně 
přístupu úředníků k Vám, budu muset svojí hlavou prorazit nemálo zdí. 
Mohu Vás však ubezpečit o tom (a Vás, kteří fandíte těmto změnám, snad 
tím i uklidním), že jsem svoji hlavu výrazně ušetřil. A já za to děkuji těm úřed-
níkům, kteří uvedené pochopili, znovu se nadechli a dnes sledují, že i jejich 
práce má smysl, pokud je Vámi kladně hodnocena, že mnohdy nejde pouze 
a jen o měsíční plat a navíc že zdravý lidský rozum a profesionalita v přístu-
pu k Vám nijak nebolí.
Pan Zdeněk Z. mi napsal, zda-li se mi zdá vůbec rozumné, aby za poskytování 
informací byla dle uveřejněného ceníku účtována k dalším nákladům i část-
ka 60 Kč/hod. Já osobně takový názor musím kvitovat a říci k němu pouze 
tolik – nejenže je požadovaná částka neetická, ale mám zato, že je i nele-
gální. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších právních předpisů a novel resp. prováděcí právní předpisy zpo-
platňují hodinovou sazbou pouze tzv. mimořádně rozsáhlé vyhledání infor-
mací, nikoli každé poskytnutí informací. Rada města dne 13.06.2011 velice 
pružně reagovala a v ceníku shora uvedenou částku zrušila. 
Pan Josef B. mi napsal velmi hřejivou zprávu, ve které vyzdvihuje součas-
né zlepšení práce a především přístupu jednotlivých úředníků. Jeho zprávu 
jsem tlumočil celému Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, neboť si mys-
lím, že je třeba, aby každý slyšel a pochopil, že to opravdu jde a já mu tímto 
za taková slova děkuji. 
Vážení spoluobčané, na našem úřadě jsem dále vyhlásil soutěž mezi úřed-
níky. Ti z nich, kteří podají nejlepší návrhy, jak zlepšit chod úřadu ve vztahu 
k Vám, budou oceněni. Nejenom, že získám nové podněty, ale zároveň za-
pojím i mnohé úředníky do společné věci a výsledek by měl být jasný – Vaše 
spokojenost. 
Závěrem mi prosím dovolte vyslovit mé veliké přání do budoucna. Nechť 
jednou přijde doba, kdy náš zaměstnanec řekne: „Pracuji na MÚ Kostelec 
nad Orlicí“ a odpovědí mu bude: „Ten pracuje na tom nejlepším úřadě…“ 
Krásné léto Vám všem.

Mgr. Jaroslav Brandejs
tajemník MÚ Kostelec nad Orl.

Městský program prevence
kriminal ity 2011 na Kostelecku
Na základě dotačního programu prevence kriminality na rok 2011, který vy-
hlásil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, vyvolal odbor sociálních věcí 
v Kostelci nad Orlicí jednání s poskytovateli sociálních služeb i s neziskovými 
organizacemi a nabídl jim podporu při zpracování jejich žádostí. Nemalou 
pomocí je i fi nanční příspěvek města Kostelec nad Orlicí, které dofi nancuje 
10% povinnou spoluúčast žadatelů z celkových nákladů projektů.
Čerpání fi nancí z tohoto programu využily 4 organizace, kdy 3 z nich uspěly 
při vyhodnocení žádostí na Ministerstvu vnitra a jejich projekty byly schvá-
leny. 
Vzhledem k vysokému zájmu i ostatních měst byl příspěvek od Královéhra-
deckého kraje zkrácen o 50 % oproti původně žádaným fi nancím. I přes tuto 
skutečnost realizátoři svých projektů upravili jednotlivé aktivity, aby se pro-
jekty mohly uskutečnit, za což jim velice děkujeme. 

Preventivní projekty, které se budou realizovat

na území Kostelecka v roce 2011:

1) Rekreačně výchovný tábor (realizátor - o.s. Šťastný domov) 

 Cílem je ukázat možnosti trávení volného času, neformální předání in-
formací z oblasti prevence závislostí, zvyšování právního vědomí, rozvoj 
sociálních dovedností aj. 

 Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 15 let, děti ze sociálně slabých rodin, 
děti ohrožené sociálních vyloučením, mládež s výchovnými problémy 
a neorganizovaná mládež.

 Celkové náklady této aktivity jsou ve výši 60 000,- Kč.

2) „Cesta ke kořenům, patřím sem“ (realizátor – Dětský domov, ZŠ)

 Cílem je multikulturní výchovou mládeže ovlivnit volnočasové aktivity, 
snížit rizikové jevy, zlepšit integraci do společnosti, zvýšit fi nanční gra-
motnosti, orientaci ve společnosti aj.

 Cílovou skupinou jsou děti se sociokulturním znevýhodněním, kdy se 
do projektu zapojí i rodiče dětí.

 Celkové náklady této aktivity jsou ve výši 50 000,-Kč.

3) Metodika kurzu fi nanční gramotnosti pro osoby

 s duševním onemocněním (o.s. Péče o duševní zdraví)
 Cílem je zlepšit informovanost duševně nemocných osob v oblasti fi -

nanční gramotnosti a předcházet, tak jejich pádu do dluhové pasti 
a souvisejícím problémům.

 Cílovou skupinou jsou lidé s dlouhodobým psychotickým duševním 
onemocněním.

 Celkové náklady této aktivity jsou ve výši 27 000,- Kč.

Krajský úřad podpořil prostřednictvím Krajského programu prevence krimi-
nality 8 měst částkou v celkové výši 1, 058. 000,- Kč, v průběhu roku 2011 
bude realizováno v Královéhradeckém kraji 12 projektů. Můžeme tak kon-
statovat, že město Kostelec nad Orlicí se snaží působit a podporovat pre-
venci kriminality na svém území a jednat s těmi, kteří mají zájem zapojit se 
v této činnosti.

Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí

Projekt je financován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R

Firma AQUA SERVIS, a.s.
svádí boj s hlodavci v kanalizačních sítích
Deratizace je obor, který se zabývá 
hubením škodlivých hlodavců (hlavně 
potkanů, krys, myší, hrabošů a hryzce 
vodního), kteří nejenže ničí stavební 
objekty, podzemní inženýrské sítě, 
znehodnocují potraviny, ale jsou i pře-
našeči nejrůznějších nemocí, které 
způsobují např. zánět jater, salmoneló-
zu, leptospirózu (Weilovu žloutenku), 
tularemii či mor a jiná závažná onemocnění.
Vzhledem k tomu, že všichni hlodavci mají v příznivých podmínkách mimo-
řádné rozmnožovací schopnosti (jeden pár potkanů může mít ročně až 800 
potomků), je třeba proti nim vést soustavný boj, aby nedocházelo k jejich 
přemnožení.
„ Velkým problémem pro kanalizaci a velkou výhodou pro hlodavce je po-
užívání drtičů domovních odpadků. Rozdrcené zbytky nejenže ucpávají 
stokovou síť a podporují nárůst populace těchto nevítaných obyvatel kana-
lizace, ale působí i problémy při procesu čištění v čistírnách odpadních vod,“ 
upřesnil Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací a ČOV.
Dle Zákona č. 258/200 Sb. je povinna provádět deratizaci každá osoba, a to 
jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
V současnosti se na deratizaci nejvíce používají antikoagulační přípravky 
II. a III. generace, které spolu s použitím tzv. pulzační metody (umisťování 
relativně malých nástrah na velký počet míst a jejich pravidelné doplňová-
ní po 10-14 dnech), zajišťují až 96 procentní účinnost deratizace. V kanali-
začních sítích se jedná o umisťování jednotlivých dávek (cca 100 g nástrahy 
odolné vůči vlhku) na podesty v kanalizačních šachtách. Kontroly se prová-
dějí po 10-14 dnech a pokračují, pokud trvá odběr nástrah.
„ Deratizace kanalizační sítě, kterou spravuje fi rma AQUA SERVIS, a.s. Rych-
nov nad Kněžnou, je prováděna pravidelně dvakrát ročně, vždy v termínu 
duben a září. Deratizace je prováděna tak, aby byla deratizací ošetřena celá 
kanalizační síť daného města, dále uvedl Jiří Petřík.
V případě zjištění zvýšeného výskytu hlodavců mimo stanovený termín de-
ratizace se provádí mimořádná deratizace včetně následných kontrol a do-
plnění nástrah.

ZDARMA VÁM SDĚLÍME CENU VAŠEHO BYTU NEBO DOMU! 
VOLEJTE 776 761 391, 495 533 509, WWW.LORD.CZ
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odbor P íjmení Jméno titul mobil funkce dve e e-mail

VED
Bartoš Ji í Ing. 267 725 453 745 starosta m sta Kostelec nad Orlicí A-201
Lerch Luboš Ing. 294 725 453 744 místostarosta m sta Kostelec nad Orlicí A-203 llerch@kostelecno.cz
Brandejs Jaroslav Mgr. 268 tajemník ú adu A-202

OO
Stavrinou Veronika Ing. 219 vedoucí odboru A-200
Hrabinová Ivana 269 asistentka vedení A-200
Markus Otto 238 údržbá B-906
Moravcová Ladislava 111 pracovník podatelny, Czech POINT B-014  lmoravcova@muko.cz
Ot enášková Renáta 200 pracovník podatelny, Czech POINT B-014  rotcenaskova@muko.cz

KTAJ

Kurimská Iveta 225 asistentka tajemníka A-205 ikurimska@muko.cz
Liha íková Alena 237 krizové ízení B-118 aliharikova@muko.cz
Prchlíková Marcela Bc. 291 mzdová ú tárna A-303 mprchlikova@muko.cz
Rýdel Martin 222 správce sít , webmaster B-117 mrydel@muko.cz
Smola Jaromír 222 informatik B-116
Vašátková Jana 223 referent pro regionální rozvoj B-202 jvasatkova@muko.cz

EO

Petrová Jaroslava Ing. 270 vedoucí odboru A-409 jpetrova@muko.cz
Fiedlerová Miroslava Ing. 275 pohledávky - vymáhání A-402
Jav rková Ivana 293 fakturace, poplatky za odpady A-401  ijavurkova@muko.cz
Kameníková Jana 281 pokladna B-001 jkamenikova@muko.cz
Pe ázová Michaela 271 ú etní, DPH A-400 mpenazova@muko.cz
Ungrádová Vladimíra Mgr. 275 majetek, poplatky A-402 vungradova@muko.cz
Vodi ková Michaela 273 ú etní A-401

ODSH

Novák (1.8.) Ivan Bc. 249 vedoucí odboru B-217 inovak@muko.cz
Bažant Miroslav Bc. 236 p estupky B-218 mbazant@muko.cz
Fajfr Zden k 250 silni ní hospodá ství B-216 zfajfr@muko.cz
Hlach Vlastimil 251 registr vozidel, technik B-216 vhlach@muko.cz
Mina ík Jakub 246 registr vozidel, technik B-213 jminarik@muko.cz
Polednová Gabriela 252 registr idi B-215 gpolednova@muko.cz
Semrádová Ilona 253 registr idi B-214 isemradova@muko.cz
Syrový Pavel 248 zkušební komisa B-201 psyrovy@muko.cz
Šmol Vlastimil 244 silni ní hospodá ství B-216 vsmol@muko.cz
Tejkl Zden k 247 p estupky B-218 ztejkl@muko.cz

ORI

Da kovský Daniel Ing. arch. 296 vedoucí odboru A-408 ddankovsky@muko.c z
Fabiánková Eva 276 investi ní technik A-404 efabiankova@muko.cz

ernohorská Marcela  286 odpady a m stská zele A-403 mcernohorska@muko.cz
Dolek Tomáš 277 správce majetku m sta A-404 tdolek@muko.cz
Kotou ová Pavlína Ing. 215 projektový manažer A-407 pkotoucova@muko.cz
Kubí ková Renata 266 bytové a nebytové hospodá ství A-403 rkubickova@muko.cz
Lepšík Karel Ing. 272 investi ní technik A-407 klepsik@muko.cz

OSV

Marková Eva Bc. 209 vedoucí odboru B-002
Altová Ji ina 201 p ísp vek na pé i B-010 jaltova@muko.cz
Andršová Iva Bc. 208 sociáln  právní ochrana d tí B-008 iandrsova@muko.cz
Bartošová Lenka Bc. 230 náhradní rodinná pé e B-009 lbartosova@muko.cz
Barnetová Lenka Dis. 211 pe ovatelská služba B-004
Davidová Marcela Mgr. 206 pé e o postižené ob any, osobní asistence B-005 mdavidova@muko.cz
Hušková Marcela Mgr. 211 pe ovatelská služba B-004 mhuskova@muko.cz
Kova í ková B la 210 zdravotnictví,komunitní plánování B-004 bkovarickova@muko.cz
Ku áková Iveta 204 p ísp vek na pé i B-010 ikucakova@muko.cz
Havlíková Michaela Ing. 204 p ísp vek na pé i B-010
Mertlíková Irena 226 sociáln  právní ochrana d tí B-008 imertlikova@muko.cz
Ondrova Lenka 203 p ísp vek na pé i B-010 londrova@muko.cz
Popiolková Jaroslava DiS. 212 sociální prevence B-009 jpopiolkova@muko.cz
Silná Ladislava 259 terénní pracovník B-007 lsilna@muko.cz
Škopová Adriana 259 terénní pracovník B-007 askopova@muko.cz
Trojá ková Barbora 202 dávky hmotné nouze B-004
Veverková Hana Bc., DiS. 205 pé e o postižené ob any, osobní asistence B-005 hveverkova@muko.cz

OŠKT
Faltysová Lenka 287 vedoucí odboru A-001 lfaltysova@muko.cz
Klecandr Václav 278 725 567 990 památky a kultura A-003 vklecandr@muko.cz
Matyášová Ivana 285 školství A-002 imatyasova@muko.cz
Slezáková Šárka 284 školství a kultura A-002 sslezakova@muko.cz

SO

Kubcová Irena Bc. 288 vedoucí odboru A-301 ikubcova@muko.cz
ermáková Petra 280  ob anské pr kazy A-103 pcermakova@muko.cz

Hynková Eva Ing. 283 matrika A-104 ehynkova@muko.cz
Jaurová Renata 279 evidence obyvatel  A-103 rjaurova@muko.cz
Kubalíková Marie 282 matrika A-104 mkubalikova@muko.cz
Slavíková Milena 260 p estupky A-102 mslavikova@muko.cz
Slezáková Helena 258 cestovní doklady A-102 hslezakova@muko.cz
Urbanová Lenka 289 p estupky A-205 lurbanova@muko.cz

ÚPSÚ

Šabatková Jana 224 vedoucí odboru B-101 jsabatkova@muko.cz
Hloušková Magda Ing. 220 stavební ú ad B-102 mhlouskova@muko.cz
Ježková Michaela Ing. 217 územní plánování B-104
K ehlík Milan Ing. 216 územn  analytické podklady - UAP B-104 mkrehlik@muko.cz
Lédrová Lucie 218 stavební ú ad B-103 lledrova@muko.cz
Lédrová Jitka 241 administrativní pracovník, Czech POINT B-105 jledrova@muko.cz
Vacková Hana 233 stavební ú ad B-102

ŽP
Záliš Ji í Ing. 227 vedoucí odboru B-106 jzalis@muko.cz
Bulí Radek Bc. 229 vodní hospodá ství B-110 rbulir@muko.cz
Cejpková Lenka 213 725 568 023 ochrana p írody, ZPF B-109 lcejpkova@muko.cz
Fryš František Mgr. 228 vodní hospodá ství B-110 ffrys@muko.cz
Martínek Vladimír Ing. 214 lesní hospodá ství, myslivost B-109 vmartinek@muko.cz

ŽÚ
Šromová Blanka Ing. 231 vedoucí odboru B-208 bsromova@muko.cz
Kopecká Nikola 232 kontrola B-203 nkopecka@muko.cz
Lakmayerová Božena Ing. 234 registrace B-205 blakmayerova@muko.cz
Sk ivánková Nataša 235 registrace B-206 nskrivankova@muko.cz
Vavrušková Hana 221 kontrola B-204 hvavruskova@muko.cz

EXT

724 329 557
240, 242 724 181 363 494 321 026, 728 682 388 (velitel) B-912

603 721 184 494 323 064, 777 219 871 (ekonom) lesy.kostelec@worldonline.cz
724 329 558 494 323 258, 494 320 297-99

Regionální turistické a informa ní centrum 261 724 367 861 494 337 262 (FAX) A-901
724 181 362 494 323 150 (služebna)

rabstejn@wo.cz
724 029 839 494 322 718, 602 112 056 (Samotán)

jbartos@kostelecno.cz

606 081 112 jbrandejs@muko.cz

724 733 941 vstavrinou@muko.cz
725 475 566 ihrabinova@muko.cz
724 733 940 omarkus@muko.cz

724 179 831
723 701 360
724 132 220
725 398 144 jsmola@muko.cz
728 342 525
602 112 057

mfiedlerova@muko.cz

mvodickova@muko.cz

724 180 973

602 765 750
724 178 480
602 737 365
724 329 556
724 895 712
724 180 972
724 207 361 emarkova@muko.cz

725 568 016
lbarnetova@muko.cz

725 568 020
725 082 456

mhavlikova@muko.cz

725 568 015

725 189 407
725 081 118 btrojackova@muko.cz

724 277 857

725 568 014
725 099 614
602 112 046

724 277 859
725 082 584
602 254 352 mjezkova@muko.cz

725 082 583

hvackova@muko.cz

602 249 839
602 121 203

724 207 356
725 567 985
724 277 858
725 390 489

M stská knihovna (vedoucí  Havlová Iva, Bc.) 494 321 430 knihovna@biblio.cz
M stská policie (velitel ernohorský Petr) mp@muko.cz
M stské lesy, s.r.o. (jednatel Havránek Jan, ing.)
Pe ovatelská služba (vedoucí Marešová Blanka, DiS.) dps@kostelecno.cz

rtic@kostelecno.cz
Sbor dobrovolných hasi  - m sto (velitel Vodi ka Jan) hasici@kostelecno.cz
Sdružený klub Rabštejn (vedoucí Uhlí  Václav) 494 321 588
Technické služby, s.r.o. ( editel Kova í ek Jaroslav, ing., CSc. ) ts@tskostelecno.cz

Telefonní seznam zaměstnanců  MěÚ
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 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 na červenec -  zář í  2011
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod.

 datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
 služby

 02. 07. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628

 03. 07.  MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice 494 322 706

 05. 07. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740

 06. 07. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

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

 10. 07. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263

 16. 07. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

 17. 07. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 494 667 553

 23. 07. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

 24. 07. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

 30. 07. MUDr. Šťastná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 

 31. 07. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

 06. 08. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

 07. 08. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

 13. 08. MUDr. Vavřičková Hana Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

 14. 08.  MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

 20. 08.  MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

 21. 08.  MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

 27. 08. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

 28. 08. MUDr. Benešová Růžena  Tyršova 464, Dobruška 494 622 040

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

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

Př í jemci dávek
už žádosti poštou nedostanou
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové, kontaktní pracoviště 
Rychnov nad Kněžnou upozorňuje, že předtisky žádostí pro nárok na příspě-
vek na bydlení a sociální příplatek od 1. července 2011 již nebudou příjem-
cům dávek rozesílány poštou, ale je třeba si je vyzvednout na příslušném 
pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce ČR. Formuláře žádostí o tyto 
dávky a souvisejících dokladů je také možné stáhnout z webových stránek 
MPSV ČR http://portal.mpsv.cz/forms.

Obdobný postup platí i pro přídavek na dítě – vytištěná Prohlášení osob 
o příjmech rozhodných pro trvání nároku po 30. 9. 2011 je třeba si vyžádat 
na příslušném pracovišti SSP. Předtisky žádostí a prohlášení jsou na pracovi-
štích SSP Úřadu práce ČR k dispozici již v těchto dnech.

 
POBYTOVÉ  STŘED ISKO

Prázdninové dí lny
v pobytovém středisku (PoS)
Velké popularitě se těší prázdninové dílny, které pravidel-
ně o středách probíhají ve výtvarné dílně PoS v Kostelci 
nad Orlicí.
Během nich se zájemci z řad veřejnosti seznamují s některými netradičními 
technikami, které mají možnost v dílně vyzkoušet. 
Na letošní léto jsme připravili opět řadu zajímavých aktivit. 
Dílny budou probíhat od 10 do 18 hodin. Pro zájemce bude zajištěn volný 
vstup do střediska (s sebou občanský průkaz). 

Středa 13.7.2011 KERAMIKA - točení na hrnčířském kruhu

První nesmělé pokusy o zvládnutí keramické hlíny – vděčného materiálu, 
který „dělá“ pouze to, co mu lidské ruce přikáží, ale zachovává si při tom 
svou nepoddajnost.

Středa 20.7.2011  VITRÁŽE TIFFANY a FUSSING

Vstupte do pestrobarevného světa skel a sklíček, které vyvolávají v člověku 
radostné emoce a vnášejí světlo do jinak fádního světa.

Středa 27.7.2011 KERAMIKA - dekorování engobami 

Využití barevných hlín při ornamentálním zdobení a vyrývání dekoru 
do syrové hlíny. Reliéfní kachle a drobné keramické šperky. 

Středa 3.8.2011 TEXTILNÍ DÍLNA

Máte chuť vyzkoušet textilní techniky našich babiček dávno opomíjené 
a zapomenuté?
Od jednoduchých šňůrek, přes ruční tkaní se dostaneme až k tkaní na stavu 
a vyvazování koberců.

Středa 10.8.2011 SPORTOVNÍ HRY

Tento den je určen hlavně dětem. Spolu s dětmi žadatelů o mezinárodní 
ochranu si budou moci zasportovat a změřit síly v různých soutěžích a hrách.

Středa 17.8.2011 BATIKA

Vyvazovaná, šitá, skládaná, vosková batika pro různé příležitosti. Vyrobíme 
si vzorníky různých barev a technik, které jsou vhodné na ubrousky, tašky, 
sukně atd. 

Podrobnější informace
na webové stránce
http://www.suz.cz/

nebo telefonu
494 322 880
u pracovnic výtvarné
dílny.

Pobytové středisko MV ČR
Kostelec nad Orlicí
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 MĚSTSKÁ POL IC IE  INFORMUJE

CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ 188
 dopravních 73
 ostatních 115
  pořádek v územní samosprávě 7 
  proti veřejnému pořádku 28
  proti občanskému soužití 2
  proti majetku 9
  ostatní 69

CELKOVÝ POČET ULOŽENÝCH SANKCÍ 74
 řešeno domluvou 40
 řešeno blokově 34

CELKOVÝ POČET PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ 2
  přestupek 1
  TČ 1

 počet

Statistika č innosti Městské pol icie
za měsíc květen 2011

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

Ze zápisníku vel itele
14.05.2011 Dopravní nehoda tahače s návěsem

 Čestice

Jednotky povolány k dopravní nehodě tahače s návěsem, 
který skončil na boku v zahradě rodinného domu.Hasiči provedeno vyproš-
tění zraněného řidiče ze zdemolované kabiny tahače. Zraněná osoba pře-
dána do péče ZZS KHk a transportována k dalšímu ošetření. Během nehody 
došlo ke kolizi dalších čtyř vozidel, bez dalšího zranění osob. Událost v še-
tření PČR. Došlo k obousměrnému uzavření komunikace v místě nehody.

25.05.2011 Požár osobního automobilu - Kostelecká Lhota

Jednotky povolány k požáru osobního automobilu. Při příjezdu na místo 
události vozidlo v plamenech. Na likvidaci požáru byl použit jeden vysoko-
tlaký proud. Událost bez zranění osob. Na místě spolupráce s PČR.

27.05.2011 Požár odsávání - Kostelec nad Orlicí

Jednotky povolány k požáru odsávacího systému pece v místní fi rmě, 
ke kterému došlo v důsledku výpadku el. proudu. Při události zraněná jedna 
osoba. Spolupráce se ZZS, PČR a MP KnO.

01.06.2011 Odstraňování překážek - Kostelec nad Orlicí

Ulomená větev břízy. Událost na soukromém pozemku, větev nikoho nehro-
žovala, jednotka nezasahovala.

04.06.2011 Odstraňování překážek - Kostelecká Lhota

Jednotka provedla odstranění stromů ze silnice. Spolupráce s MP KnO.

05.06.2011 Otevření uzavřených prostor - Kostelec nad Orlicí

Jednotka provedla nouzové otevření dveří bytu, kde měla seniorka, vozíč-
kářka, léky a věci osobní potřeby. Místo události zajistila Městská policie 
a Policie ČR.

09.06.2011 Dopravní nehoda silniční - Doudleby nad Orlicí

Jednotky povolány k dopravní nehodě tří osobních vozidel, nehoda se obe-
šla bez zranění osob. Hasiči provedena likvidace uniklých provozních kapa-
lin a úklid vozovky. Nehoda v šetření PČR.

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

 
HAS IČ I  INFORMUJ Í

 
RT IC

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

OTEVÍRACÍ DOBA: ČERVEN  ZÁŘÍ po – pá 08:00 - 17:00
  so 09:00 - 15:00

Přemýšl íte
kam na výlet? 
Občanské sdružení KAM po Česku pro 
Vás vydalo novou publikaci s názvem 
„KAM na výlet s rodinou a jinou zvíře-
nou“. 
Tuto novou publikaci můžete zakou-

pit v našem informačním centru za 

cenu 99 Kč.

Určena je všem, kdo se vydávají a v bu-
doucnu jistě vydávat budou na výlety 
s dětmi. Je jedno, zda na kole, pěšky, po 
vodě nebo na hřbetě koně či velblouda. 
Za krásami, dobrodružstvím a nevšed-
ními zážitky nemusíte jezdit daleko. 
Stačí se porozhlédnout u nás doma.

Předprodeje vstupenek

NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ 

MICHAL HROMEK CONSORT 05.08.2011

MICHAL PROKOP S KAPELOU 16.09.2011

LETNÍ PARKET VÝRAVA

SUPPORT LESBIENS + UDG, KRYŠTOF, NIGHTWORK

MONKEY BUSINESS + JAR,

další vstupenky v předprodeji prostřednictvím portálů:
TICKETPRO, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM, TICKETART

Znáte pověst o Kačence,
vládkyni Orl ických hor  ? 
Zmiňuje se o ní už naše spisovatelka Božena Něm-
cová v Babičce.
Skromná, laskavá a půvabná, jak ji nejlépe ztvárnila 
vynikající výtvarnice
Jarmila Haldová, žijící a tvořící v Sedloňově v Or-
lických horách. Dočíst se o Kačenčině dobrotě a pomoci obyvatelům i ná-
vštěvníkům  Orlických hor  můžete i v půvabných pohádkových knížkách 
spisovatele Josefa Lukáška. Pohádky z Orlický hor I. a II. díl a O korunce prin-
cezny Kačenky.
Vždyť se do ní zamiloval sám velký vládce Krkonoš a dokonce chtěl, aby se 
stala jeho ženou. 
Kačenka  ale nechtěla následovat Krakonoše do jeho říše, zůstala věrná Or-
lickým horám.
Po čase jí její troufalost odporovat vládci našich nejvyšších hor byla odpuš-
těna a nakonec se z nich stali přátelé.

V Orlických horách  má Kačenka i svou zahrádku a teď nově se můžete s Ka-
čenkou vydat po stopách sklářů, naučnou stezkou „Historie tavení skla“. 1. 
června 2011 byla označena a otevřena zábavně naučná  trasa z Deštného do 
Orlického Záhoří. Na sedmi informačních tabulích se můžete seznámit s his-
torií sklářů a přitom opisovat  jednoduché soutěžní kódy do tabulky. Čeká 
vás odměna v podobě skleněných mincí s princeznou Kačenkou a patrony 
Orlického Záhoří pašeráky.
Úspěšní hráči si mohou své odměny vyzvednout v informačních centrech 
v Deštném v Orlických horách nebo v Orlickém Záhoří. 

Bližší informace získáte na webových stránkách: 

www.obec-destne.cz, www.orlickezahori.eu, www.orlickehory.eu,

www.euroglacensis.cz nebo v kosteleckém informačním centru si můžete 
vyzvednout skládačku k naučné stezce. 
Přejeme Vám pohodový pobyt v Orlických horách a věříme, že pro zpestření 
výletu zavítáte i do polského příhraničí. Hraniční přechod je právě v Orlic-
kém Záhoří, kde můžete potkat třeba pohádkové patrony – pašeráky.

MN
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 Vyrábíme vlastní uzeninu jen z masa
 - bez náhražek a stabilizátorů.

 Prodáváme maso pouze od českých zemědělců z okolí.

 Na objednávku nakládáme maso - plátky, ražniči.

 Připravujeme kýty na gril, zhotovíme i studené mísy.

 Denně grilujeme kuřecí a vepřová masa.

 Držíme nízké ceny kvalitních českých
 šunek, uzených mas a salámů.

Mi l oš  And rys
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

Tel.: 494 323 013494 323 013
Mob.: 739 044 188739 044 188

Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 44

Provozní doba:

Út – Pá 7:00 – 17:30
SO  7:00 – 11:00

a.

LÉKAŘ KOUPÍ VILKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ A OKOLÍ,
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, MOŽNO I PŮVODNÍ STAV.

RK LORD, 776 761 391.

 
NA SLOV ÍČKO
SE  ZASTUP ITEL I . . .

Mgr.  Věra Žižková 
V abecední pořádku žen je 
na posledním místě v se-
znamu zastupitelstva paní 
učitelka Mgr. Věra Žižková.
Rozhovor s ní v prázdninovém čísle tak vyšel doslova 
načasovaně. Doba odpočinku, relaxace, dovolených 
a tolik vytoužených prázdnin.

Kandidovala za Komunistickou stranu Čech a Moravy, 
jako její členka.

Jaký úkol jste si vytkla na celé volební období. Co byste v této funkci 

zastupitele chtěla dosáhnout ?

Myslím si, že úkolem každého zastupitele je práce ve prospěch veřejnosti. 
Chtěla bych, aby co nejvíc občanů se v našem městě cítilo dobře a byli tu spo-
kojeni. Pro různé skupiny obyvatel to znamená něco jiného. Senioři potřebují 
pečovatelskou péči, zdravotní služby, ale i společenské vyžití. Rodiče s dětmi 
citlivě vnímají vše, co se týká mateřských škol, základní školy a středních škol. 
Měli bychom umožnit, aby všechny naše děti mohly tato zařízení bez problé-
mů navštěvovat a ta nabízela vzdělávání na co nejmodernější úrovni. 
Je tu kultura, doprava, bydlení a mnoho dalších oblastí, kde můžeme jako 
zastupitelé zlepšit život našich spoluobčanů. 
Jedna otázka je, co všechno bychom chtěli realizovat, ale druhá strana min-
ce jsou fi nance.
Město musí, asi jako každý z nás, uvážlivě rozhodovat, co se bude ve vo-
lebním programu řešit jako priorita. Mne zajímá především školství. Nyní 
pokládám za velmi důležité zabezpečit dostatek míst pro děti v mateřských 
školách.. Již druhým rokem kapacita nestačí, a přesto navrhované rozšíření 
školky v Krupkově ulici nebude zatím realizováno.
Přála bych si, aby naše město i nadále bylo příjemné a pohodové pro své občany.

Které místo v Kostelci máte nejraději a proč?

Nejraději chodím na procházky kolem řeky a do Lípové stráně. Ale i jaro 
v zámeckém parku je nádherné a zimní cesta k Podhornímu mlýnu dokáže 
okouzlit.

Co se Vám ve městě nelíbí, s čím nejste spokojena... A co uděláte pro to, 

aby se to napravilo.

Nelíbí se mi, že někteří spoluobčané ničí majetek města svým vandalismem. 
Dělají nepořádek kolem cest, řeky, na odpočinkových místech. I když si my-
slím, že to u nás není ani zas tak strašné. A řešení? Trpělivě vysvětlovat, na-
bádat a uklízet.

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

Jak by zněl?

Na vymýšlení sloganů nemám tak říkajíc správné básnické střevo, ale velice 
se mi líbilo, když jsem se přestěhovala do Kostelce, že se o něm mluvilo jako 
o městě růží.
To bych si přála, aby platilo i nadále.

NĚCO MÁLO ZE SOUKROMÍ:

Máte domácího mazlíčka?

Mám pejska, spíše tedy větší pejskovou, s kterou chodím na procházky 
po mých oblíbených místech Kostelecka. Doma mě vítá i naše huňatá kočička.

Jak relaxujete? Jaké máte koníčky?

Na relaxování nemám mnoho času. Jako každá žena musím po práci vařit, 
uklízet, prát a žehlit, ale také se věnovat svým třem vnoučátkům. Velmi ráda 
pracuji na zahradě. Za péči o ni se mi odměňuje bohatou úrodou ovoce a ze-
leniny, ale i potěšením z krásných květin.
Krása, která mě obklopuje, mě občas přiměje, že vezmu paletu, barvy a ště-
tec a snažím se ji zachytit. Chvilky s pěknou knížkou si také občas dopřeji, 
jako i návštěvu divadla nebo různých výstav.

Využíváte některých služeb ve městě včetně rodinných příslušníků 

a jste s jejich úrovní spokojeni?

Většinu služeb, které nabízí místní obchodníci či řemeslnící využívám, proto-
že co je v místě, to se počítá. A jsem spokojena.

Děkujeme za odpovědi a budeme si stejně jako vy přát, aby se zejména vy-
řešila situace umístění dětí v mateřských školách. Je to problém, který pálí 
nejen maminky, chystající se do zaměstnání. 

MN

 

 

 

MĚSTSKÁ KN IHOVNA

Výpů jční doba knihovny
o prázdninách
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

středa 7 -11 12 - 17.30 h
čtvrtek 8 -11 12 - 17.00 h 

c Vladimír Komárek

ulice Krupkova 1154

tel.: 494 321 430

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

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

středa 7 – 11 12 – 17.30 h

Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí
v á s  vš e c h ny  s rd e č n ě  z ve  n a   v ýs t av u

O PANU EMILU SCHÜTZOVI
kosteleckém rodákovi 

a operním pěvci Národního divadla v Bratislavě.

P ř i j m ě t e  c o  n e j s r d e č n ě j š í  p o z v á n í  n a  v e r n i s á ž

VÝSTAVY

U PŘÍLEŽITOSTI 150. VÝROČÍ

SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ORLICE
Městská knihovna zve všechny milovníky hudby a hlavně sbo-
rového zpěvu na vernisáž výstavy smíšeného pěveckého sboru 

Orlice,  který slaví  150 let od svého založení
v pátek 1. července 2011 v 16 hodin do sálku knihovny.
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 N E U N I K L O  N Á M

Hasičské oslavy na Palackého náměstí
sobota 11. června 2011
Již od brzkého rána začalo být náměstí živější než jindy. 
Hasiči – město, Skála a Kostelecká Lhota chystali vše po-
třebné pro hosty a veřejnost, která přišla společně s nimi 
oslavit 140. výročí založení hasičského sboru v Kostelci na Orlicí – město, 55 
let přátelství s hasiči FWW Triebes a vznik přátelství s hasiči DHZ Turá Lúka.
Pro děti byly připraveny soutěže s hasičskou tématikou v režii zkušených 
pracovníků Domu dětí a mládeže Kostelec n. O. Nafukovací auto dostáva-
lo podobu skluzavky. Skupina hasičů rychlostí teamu FERARRI instalovala 
před prodejnou Orlice výstavu historie hasičského sboru. Přijížděla hasičská 
technika místních a okolních sborů. Náměstí se začalo zaplňovat lidmi. Z ku-
chyně pana Pavla Hubálka, který zajišťoval po celý den občerstvení, se linula 
úžasná vůně pokrmů.
V 9:30hodin zahajují oslavy svým vystoupením „KOSTELECKÉ MAŽORETKY“, 
které sklízí ohromný a zasloužený potlesk. V 9:45 hodin následuje slavnostní 
zahájení slovem starosty našeho města Ing. Jiřího Bartoše, dále pak náměst-
ka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Helmuta Dohnálka a zástupce 
sboru PhDr. Jana Vodičky st. 
Ukázka požáru automobilu se zraněním připoutala pozornost malých i vel-
kých diváků. Hudební vystoupení Kýčeru z Myjavy, před i po ukázce hasičů 
tentokrát historické techniky, zaujalo všechny milovníky tohoto folklórního 
souboru. 

Slavnostní předání klíčků vozu Tatra – starostou na-
šeho města Ing. Jiřím Bartošem veliteli sboru hasičů 
Janu Vodičkovi ml.

Příjezd hasičského vozu Tatra 815 4x4 TERRNO Na Palackého náměstí 

Vladimír Hron alias Elton John

Ukázka požáru osobních automobilů se zraněním 

A přiblížila se 12. ho-
dina a tolik očekávaný 
akt – příjezd a předání 
nové hasičské TATRY 
815 4x4 TERRNO. Slav-
nostní předání vozu, 
poděkování a ocenění 
nejen všech význam-
ných hostů, ale i člena 
sboru Bedřicha Jasní-
ka ml., všech těch, kte-
ří se podíleli na tom, 
že se hasiči a město 
může pyšnit novou 
technikou – velký mo-
ment dne nejen pro 
zasloužilé, ale i pro 
přihlížející. 
Před příjezdem hvěz-
dy velkého formátu 
upoutaly pozornost 
všech naše malé i vět-
ší hvězdičky – mažoretky. Ve 13 hodin se pak představil famózním příjez-
dem v limuzíně Vladimír Hron, který hned v úvodu popřál hasičům k jejich 
významnému výročí a svým hudebním vystoupením pobavil a rozesmál 

obecenstvo – některé i rozplakal. 
Následovala další ukázka zásahu 
hasičů společně se záchranáři RZZS 
Rychnov nad Kněžnou. 
Závěrečného slova se ujali komen-
tátoři Bohouš Štěpánek a Martin 
Svatoň, kteří přispěli po celý den 
k tomu, že návštěvníci byli vždy 
perfektně informováni o průběhu 
programu.
Poděkování patří všem, kteří se po-
díleli ať už na přípravě, organizaci, 
vystoupení, dokumentaci či fi nan-
cování oslav, sponzorům, ale i Vám, 
kteří jste se přišli podívat, pobavit, 
oslavit a prožít slunečnou sobotu s hasiči.
Fotografi e z této akce naleznete na stránkách města nebo hasičů a kdo ne-
stihl zhlédnout výstavu historie sboru, může tak učinit nyní ve vestibulu 
budovy městského úřadu čp. 38, a to každý den pondělí až pátek v době 
otevření MÚ, vchod k České spořitelně, po celý měsíc červenec a srpen. 
Krásné léto Vám přejí kostelečtí hasiči !!!

Michaela Vodičková, Pokladník sboru

Dětské družstvo
SDH Kostelecká Lhota
Patříte také mezi zanícené 
hasiče? Znáte Kosteleckou 
Lhotu? Jestli ano, tak přes-
ně zde vzniklo nové dětské 
družstvo SDH. Tyto nadše-
né děti jsou velice učenlivé 
a zvídavé. Jejich program 
je více než pestrý. O jejich 
zábavu se starají nejen 
Lhotečtí hasiči, ale i místní myslivci. Dětem se snažíme věnovat co nejvíce. 
Jedno odpoledne se dětem myslivci věnovali natolik, že si pro ně připravili 
stopovanou. Ta měla za úkol nejen seznámit s obyvateli zdejšího lesa, ale 
i ukázat myslivecké zbraně v místní myslivecké chatě v Kostelecké Lhotě. 
Celá stopovaná byla zakončena na posedu, kde si myslivci s dětmi povídali 
o lese. Myslím si, že není nad to, ukázat dětem přírodu, kde sami žijí. 

Je fajn, že v Kostelecké Lhotě toto dětské družstvo vzniklo. Nemyslíte? Tímto 
článkem bychom proto chtěli poděkovat místním myslivcům z Kostelecké 
Lhoty, že jsou tak ochotní a snaží se o blaho našich dětí. Děkujeme.
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Martin Rak:
„důvodů  pro sponzoring mám více“
Kostelec nad Orlicí, 9.6. 2011 - Martin Rak, majitel společnosti Piana 

na klíč, daroval hudebně nadanému chlapci ze sociálně znevýhodněné 

rodiny piano.

O výjimečném talentu jedenáctiletého Johnyho Gábora jsme Vás již in-
formovali. Přestože Johny začal chodit do základní umělecké školy teprve 
před rokem a půl, zvládne přednést na klavír skladby stejné obtížnosti jako 
jeho vrstevníci, kteří hrají od svých čtyřech, pěti let. Rodina Johnyho se však 
nachází dlouhodobě v obtížné životní situaci, která jim nedovolila pořídit 
Johnymu zachovalé piano, které by Johny mohl využívat doma k pravidel-
nému cvičení, bez kterého je rozvoj jeho talentu nemožný. Velikou radost 
proto Johnymu i jeho rodičům způsobilo rozhodnutí pana Martina Raka, 
majitele společnosti Piana na klíč, který pro Johnyho jedno pianino daroval 
Občanskému sdružení Romodrom, jehož terénní pracovníci v Kostelci nad 
Orlicí s rodinou intenzivně spolupracují. 
Nedá se říci, že by v dnešní době bylo zrovna obvyklé, že by si cizí lidé mezi 
sebou nezištně pomáhali. Zajímalo nás proto, co pana Raka vedlo k takové-
mu rozhodnutí, a tak jsme se ho zeptali na pár otázek.

Pane Raku, můžete nám řící nejprve něco více o sobě?

„Samozřejmě:) Jmenuji se Martin Rak a je mi 33let. Bydlím v Rozběřicích u 
Hradce Králové se svou manželkou a 2 dětmi. Zde i pracuji nebo podnikám 
- jak kdo chce tomu říkat:) Vlastním fi rmu, která se jmenuje Piana na klíč. 
(www.piananaklic) Provádím kompletní služby v oblasti pian.  To zahrnuje 
výkup starých pian, jejich renovaci a prodej, dále opravy pian pro zákazníky, 
dopravu a stěhování po celé ČR, ladění a servis pro školy a soukromé oso-
by. Aby byly služby kompletní, prodávám i nové nástroje. Musím se trochu 
pochlubit, protože nesou moje jméno - Martin Rak. Jsou však vyráběny spo-
lečností Petrof.

Jak jste se o Romodromu dozvěděl a co Vás přimělo ke sponzorování?

Byl jsem osloven jedním ze svých zákazníků, který Romodrom zná a který 
věděl o hudebně nadaném chlapci, se kterým Romodrom pracuje. Kdysi 
jsem spolupracoval s Azylovým domem pro matky s dětmi. Vedl jsem tam 
klub pro náctileté děti. Proto vím, že je mnoho talentovaných dětí, které po-
chází ze sociálně znevýhodněného prostředí a které se jen těžko prosadí. 
Těch důvodů pro sponzoring je ale samozřejmě i více. 

Máte již nějakou zkušenost se sponzorstvím? 

Ano, před 3 lety jsem daroval pianino pěveckému souboru Kosteláček. Bylo 
to před Vánoci. Zaujala mne tenkrát ta zoufalá prosba o nástroj, aby mohli 
vůbec zkoušet. 

Kdy jste viděl poprvé Johnyho?

Na koncertu v Kostelci nad Orlicí, kde předvedl naprosto famózní výkon na 
naprosto špatném pianu. Hrál i jeho tatínek. To mne utvrdilo v tom, že Johny 
má velkou podporu i doma, a to pro mě bylo velmi důležité.

Jaké piano Johny dostal? 

Dostal pianino ROUS černý dub z 50. let. Nakonec se ukázalo, že piano stejné 
značky měli doma, ovšem z 20. let a na generální opravu. 

Chtěl byste Johnymu něco popřát? 

Určitě hodně vytrvalosti, protože i velký talent se dá zmařit. A že ho Johny 
má! Taky samozřejmě, aby si to na jeho novém pianinu hodně užíval. Věta, 
kterou Johny pronesl při první přehrávce po nastěhování piána, zněla: Jé, to 
hraje jako u paní učitelky! - To člověka zahřeje u srdíčka.   

Rodinu Johnyho i pracovníky Občanského sdružení Romodrom zase zahřálo 
u srdce, že objevili člověka, kterému nebyl lhostejný osud jednoho nadané-
ho dítěte, a doufají, že nové piano pro Johnyho bude i jeho prvním velkým 
krokem k úspěšné životní cestě.
Martinovi Rakovi jménem rodiny Gáborových i jménem pracovníků Romo-
dromu,o.s. děkujeme a přejeme mu hodně osobních i pracovních úspěchů.

Zajištění terénní práce na území Královéhradecka je podpořeno z krajského 
individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených 
lokalit v Královéhradeckém kraji II. Více o projektu na www.socialniprojekty.cz. 

V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte:

Mgr. Čestmír Horký
krajský koordinátor terénní sociální práce Královéhradeckého kraje
tel.: 731 289 390; email: horky@romodrom.cz

O. s. Romodrom
Ak. Heyrovského 1178/4, 500 03 Hradec Králové 
www.romodrom.cz

Projekt je financován z ESF a státního rozpo tu R 
prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost

Víkend plný akcí na koupal išti
Víkend 27. – 29. května bylo na koupališti plno. A to hned všechny tři dny 
v kuse! Co na tom, že počasí ještě nepřálo koupání, lidé se přeci dokážou 
bavit i jinak.
V pátek se na pódiu v plné zbroji předvedly rovnou tři kapely, které jak po-
dle účasti, tak podle ohlasů, slibovaly perfektní zábavu. První skupina byla 
dokonalým „spouštěčem“ nálady. DÝM MARIJÁNA DOČADILA odehrál svou 
premiéru před kosteleckým publikem na jedničku (s hvězdičkou a dvakrát 
podtrženou!). Kapela, ve které působí kostelecký rodák Martin Křížek, nadchla 
posluchače svou dynamikou, originalitou a jakousi vyrovnaností, která ze 
všech písniček i textů sálala. 
Jako druhá se představila skupina NIL, která je zde již dobře známá a o fa-
noušky nemá nouzi. Jejich zpěvačka je ztělesněním bohyně energie, kterou 
umí bez okolků předat až do poslední řady skandujícího davu. Koncert trvající 
zhruba 90 minut nabídnul publiku písničky ze všech předešlých alb a opět 
dokázal, že po rockové a hlavně zpěvácké stránce patří k velmi úspěšným pro-
jektům české hudební scény. 
Závěr večera patřil téměř domácí kapele SUNSET BLVD., která zde má také sil-
nou základnu fanoušků.
I přesto, že se blížila 1 hodina ranní, muzikanti hráli jako o život a lidé byli 
stále prahnoucí po dalších a dalších skladbách. „Sunseti“ tak uspokojili 
všechny fanoušky svými hity „All What U Want“, „Mysterium“, či „Insane Rha-
psody“, které patří v publiku k těm nejžádanějším. 
Sobota se nesla v klidu soukromé akce, protože hned v neděli koupaliště 
čekalo nápor dětí – blížil se totiž Dětský den!

Přípravy začaly v neděli již v dopoledních hodinách, aby bylo vše připrave-
no, až se v 13:30 otevřou brány všem nedočkavcům. Díky spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí byl dětem zajištěn opravdu bohatý 
program, během kterého mohli zhlédnout divadelní vystoupení manželů 
Novákových, taneční vystoupení dívek z místních kroužků, jízdy modelů 
autíček i letadel a spoustu dalších. Zejména chlapecké publikum zaujali 
Policisté ČR a dobrovolní kostelečtí hasiči , kteří předváděli svou činnost. 
Na všechny děti čekaly nejrůznější soutěže, tombola, workshopy, dobré ob-
čerstvení a na závěr i spousta odměn. 
Víkend byl opravdu náročný, avšak spokojenost klientů nás naplňuje a těší 
ze všeho nejvíce…

DŠ

ORLICKÉ HORY originální produkt
Koncem května zasedala ve Valu certifi kační 
komise, která uděluje vždy na dobu 2 let, při 
splnění daných kritérií, certifi kát , který oprav-
ňuje užívání značky ORLICKÉ HORY originální 
produkt. 
Pokud jste se ještě nesetkali s výrobkem takto 
označeným, tak můžete navštívit třeba koste-
lecké informační středisko a věřte, že vás milé 
překvapí nabídka výrobků označených logem 
ORLICKÉ HORY originální produkt. Vedoucí 
RTIC Míša Kiezlerová vám potvrdí, že zájem například o výrobky Chráněných 
dílen Kopeček Bartošovice v Orlických horách je velký. Půvabná keramika, 
pletené košíky nebo i ozdobná trička všech možných velikostí jsou vítaným 
dárkem, připomínající návštěvníků pobyt v našem regionu.
Malebná příroda Orlických hor a Podorlicka byla vždy inspirací pro umělce, 
místem pro relaxaci a ozdravný pobyt, krajinou vytvářející příznivé podmín-
ky pro život místních obyvatel. Přidáme-li k tomu historii tohoto regionu, 
místní pověsti i pohádky, šikovnost a zručnost zdejších lidí, odrazí se vše 
i v originalitě místních výrobků.
Není tedy divu, že v roce 2007 bylo zahájeno udělování značky ORLICKÉ 
HORY originální produkt. Uděluje ji MAS POHODA venkova třem typům vý-
robků a produktů:

- potraviny a zemědělské produkty,
- řemeslné výrobky a umělecká díla,
- přírodní produkty.
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Přibližně jedenkrát do roka vydává MAS POHODA venkova a MAS Vyhlídka 
ve spolupráci s Asociací regionálních značek o.s. noviny „Doma v ORLICKÝCH 
HORÁCH “.
Získat je můžete i v našem informačním středisku v průběhu léta. Rozhodně 
si nenechte ujít informace například o zručnosti brašnářů, krajkářek, výrob-
ců dřevěných hraček nebo o pekárnách v Deštném, Rokytnici v Orlických 
horách nebo v Ličně. Dozvíte se, kde zakoupit přírodní ovocnou pálenku 
nebo včelí med z oblasti Orlických hor. 
Z nabídky certifi kovaných produktů Orlických hor Vás ještě chceme upo-
zornit na možnost získání jablek nebo hrušek z nedalekých ovocných sadů 
v Synkově. Jestlipak víte, že tam na více než 180 ha kromě jabloní pěstují 
i hrušně a slivoně ?Největším problémem je opylení a násada plůdku u hru-
šńových výsadeb, a tak si Synkovští poradili. Již třetím rokem dováží labo-
ratorně namnožené čmeláky ze Slovenska, aby úroda byla co nejvyšší. Jak 
nám sdělil zkušený ovocnář pan Josef Šíla, který má v Synkově na starosti 
ovocnou výsadbu a ovocnářství se věnuje více jak 20 let, vedle 20 základ-
ních odrůd se v nabídkovém sortimentu objeví další tři nové odrůdy. Na Za-
hradě východních Čech v Častolovicích byl třeba největší zájem o odrůdy 
President a Topit.
Možná Vás bude také zajímat, že v průběhu sklizně se jablka ukládají do vel-
kobeden, posklizňová úprava jablek probíhá na třídicí lince a ovoce se 
dlouhodobě uskladňuje v chladicích boxech. A tak se k Vám, třeba v dubnu, 
dostane jablíčko, které vypadá a chutná jako čerstvě utržené. Kvalita zaru-
čena, cena příznivá.
A tak máme na závěr pro Vás ještě jednu informaci: do nedalekých ovoc-
ných sadů v Synkově můžete zajet ve všední dny do prodejny v době od 8,00 
do 15,30 hodin a získáte ovoce, označené jako ORLICKÉ HORY originální pro-
dukt … rozhodně litovat nebudete. Dobrou chuť!!

Bližší informace získáte na www.regionalni-zancky.cz/orlicke-hory/ nebo 

www.regionalni-znacky.cz/orlicke-hory/cs/noviny/    
MN

 Z E P T A L I  J S M E  S E

Poznejte talentované saxofonisty 
z Kostelce nad Orl icí
Asi každé dítě si přeje hrát na nějaký hudební nástroj. V určitém věku s tímto 
přáním přijde snad každá ratolest. Většinou se rozhodne pro kytaru, fl étnu 
nebo klavír. Co kdyby ale vaše dítě přišlo s přáním hrát na saxofon, jak byste 
zareagovali?
Pro mě je třeba tento nástroj velmi atraktivní a jeho tóny víc než líbivé. Po-
kud se mi naskytne jakákoliv příležitost poslechnout si hru na saxík, okamži-
tě jí využívám. Proto jsem s radostí přivítala možnost pohovořit si se členy 
saxofonového kvarteta QUADRIGA, které působí při Základní umělecké ško-
le F. I. Tůmy pod vedením pana učitele Václava Klecandra.

Saxofonové kvarteto je sestavené ze tří dívek: Nikoly Hejčlové (altový sa-
xofon), Magdalény Koubové (tenorový saxofon), Terezy Suchánkové (ba-
rytonový saxofon) a jednoho „muže“ Štěpána Přibyla (sopránový saxofon). 
Průměrný věk hudebníků je 13 let. Společně zkoušet začali na jaře roku 
2009. Za dva roky, co mladí saxofonisté spolu muzicírují, nacvičili více než 
dva tucty kompozic v záběru od písniček ke klasice či jazzu. Muzikantsky se 
již projevili na mnoha úspěšných vystoupeních (dle kronikářky souboru Te-
rezky – v roce 2010 hráli na 37 akcích) jak v Česku, tak i v Polsku a Německu. 
V loňském roce uspěli v Liberci prvním místem v celostátní soutěži MŠMT 
komorních souborů a koncem roku byli vyznamenáni medailí od hejtmana 
Královéhradeckého kraje za vzornou reprezentaci. Sklízejí i úspěchy v indivi-
duálních soutěžích a přehlídkách, naposledy letos v dubnu Magdaléna Kou-
bová v Poličce získala Zlaté pásmo Mládí Bohuslava Martinů. 

Máte mezi sebou nějakou svou vůdčí osobnost, jakousi mluvčí či mluvčího? 

Odpověď: No, o tomhle jsme ještě neuvažovali. Asi bychom se nedohodli, 
proto jsme se rozhodli odpovídat všichni. 

Jak vás napadl název skupiny?

Terka: Protože jsme se nemohli celý rok dohodnout (nápady sice byly, ale 
každému se líbilo něco jiného) přišel pan učitel s nápadem losovat: „Kdo si 
vylosuje nejvyšší číslo vymýšlí název, ať se to zbytku líbí nebo ne“. Číslo vyšlo 
na mě, a tak jsem o pomoc poprosila mého taťku, který je na takové nápady 
geniální. A tak vznikla Quadriga. 

Za dva roky spolupráce se jistě velmi dobře znáte. Můžete se navzájem 

představit?

Majda: Hraje na tenor saxofon a je jí 12 let. Z kvartetu je asi nejspolehlivější, 
všechno zařídí. Je výborná spoluhráčka a kamarádka.
Nikča: Hraje na alt saxofon a je jí 13 let. Nikča je taky velmi dobrá saxofonist-
ka a kamarádka. Nejlépe jí jde její sólová skladba Benny Hill.
Terka: Hraje na ten největší saxofon- baryton. Je jí 14 let. Velmi dobře hraje 
nějaká těžká sóla. Má velký talent a cit pro hudbu a je to moc dobrá kama-
rádka.
Štěpán: Je mu 13. Hraje na nejmenší-soprán-saxofon. Dá se říct, že většina 
skladeb stojí na něm (u sopránsaxofonistů to tak bývá). Takže jsme za něj 
rády. Je to dobrý kamarád.

Kolik vystoupení jste v letošním roce absolvovali a kde se Vám nejvíce 

líbilo?

Štěpán: No, letos jsme koncertovali už hodně, ale myslím, že mluvím i za hol-
ky, že nejlepší to bylo v Zadní Kopanině u Prahy.
Terka: Jelikož vedu kroniku, tak víme přesně, že tento rok jsem vystupovali 
prozatím čtrnáctkrát. Líbila se nám všechna, neradi bychom říkali jen jedno 
každé z nich nám přineslo novou zkušenost. Vyzkoušeli jsme si hrát všude 
možně a už jsme dá se říct přizpůsobiví, takže hrajeme rádi všude. Ale  kdy-
bych měla zmínit jen jedno, tak tento rok v nás prozatím největší zážitek 
zanechalo hraní na „Kopaninském jaru“, kde jsme měli možnost setkat se 
i s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a s radostí přijmout jeho pochvalu. I pro-
středí tohoto festivalu bylo úžasné.

P R O D L U Ž O V Á N Í  A  Z H U ŠŤO V Á N Í  V L A SŮ
P E R M A N E N T N Í  P R O D L U Ž O V Á N Í  ŘA S

S U C H É  U H L IČ I T É  K O U P E L E
Z E Š T Í H L U J Í C Í  Z Á B A L Y

L ÍČE N Í  S V A T E B N Í ,  D E N N Í ,  V EČE R N Í

SALON BEATRICESALON BEATRICE

WWW.SALONBEATRICE.SVET-STRANEK.CZ

Bohuslava SUCHÁNKOVÁ
tel.: 721 070 586
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Proč právě saxofon?

Majda: Protože to byl sen mých rodičů. Chtěla jsem hrát na nějaký hudební 
nástroj. Saxofon mě velmi zaujal a byla jsem ráda, že bych měla možnost 
na něj hrát.
Nikola: Je to krásný nástroj a má hezký tón.
Terka: Začínala jsem na fl étnu ve čtyřech letech, pak jsem přešla na klari-
net k panu učiteli Klecandrovi, ani jedno z toho mě však nebavilo tak, jak 
bych chtěla. Jednou jsem slyšela hrát baryton saxofon naživo a úplně mě to 
okouzlilo. To je ono, řekla jsem si. Už jen kvůli tomu, že budu hrát na největší 
saxofon. On si našel mě a já jeho. Prostě jsem od začátku věděla, že chci hrát 
jedině na baryton! Jako k ostatním z kvarteta pasují jejich nástroje.
Štěpán: Původně klarinet, ale začal se mi líbit saxofon.

Co vás zajímá? 

Majda: Cestování, hudba a sport.
Nikola: Hudba, sport a tanec.
Terka: Zajímá mě toho hodně, mimo saxofonu taky malování, navrhování 
oblečení, čtení a ráda píšu povídky a knížky. Taky si občas ráda vyrobím ně-
jaký originální šperk.
Štěpán: Mimo hru na saxofon si rád zajdu na ryby a také hraju softbal.

Co všechno chcete ve svém životě dokázat?

Majda: Zatím jsem o tom nepřemýšlela.
Nikola: Nevím, nechám se překvapit.
Terka: Cíl už mám, ale kdo ví, jestli vyjde. Zatím pro to dělám co můžu. Chtěla 
bych se dostat na Státní konzervatoř do Prahy. Přijímačky mě čekají příští 
rok v lednu. 
Štěpán: Nemám ještě úplně jasno, chtěl bych vystudovat vysokou školu 
a najít dobrou práci.

Máte rádi zvířata?

Majda: Ano
Nikola: Ano.
Terka: Jak která.
Štěpán: Ano, mám. A doma jich máme hodně.

Kde budete „lítat“ o prázdninách?

Majda: S kvartetem pojedeme na hudební tábor a s rodinou na týdenní 
plavbu lodí.
Nikola: Po výletech, táborech a koncertech.
Terka: Vypadá to, že prázdniny budou dost nabité, s kvartetem máme do-
hromady volný jediný týden ze dvou měsíců. Jedeme společně na hudební 
tábor do Horního Jelení a pak máme každý svůj program s rodiči a souro-
zenci. Těším se na prázdniny do Děčína, kam jezdím každý rok s rodiči. 
Štěpán: No, mám toho hodně. Tábory, soustředění, dovolené a pojedu i dva-
krát na vodu.

Kdybyste měli kouzelné sluchátko, co byste si přáli?

Majda: Asi bych si přála delší prázdniny.
Nikola: Zdraví mé i mých blízkých a cestu kolem světa.
Terka: Zdraví a aby mi vyšly všechny mé plány do budoucna.
Štěpán: Stihnout o letošních prázdninách dovolenou u moře.

Pohádáte se spolu taky někdy? A pokud ano, tak kvůli čemu?

Majda: Spíš ne.
Nikola: Ještě se to nestalo.
Terka: Myslím, že jsme se ještě nepohádali. Fakt! Vycházíme spolu dobře 
a jsme rády, že mezi sebou máme kluka.
Štěpán: Ne, ještě jsme se nikdy nepohádali.

Otázka pro Štěpána: Necítíš se mezi děvčaty v oslabení?

Štěpán: Já už jsem si zvykl!

Neleze Vám někdy na nervy pan učitel?

Majda: Asi stejně jako my jemu.
Nikola: Ne. Je to skvělý učitel.
Terka: No někdy jo, ale my jemu občas taky, tak jsme si kvit. Pan učitel nám 
dobrou náladu udržuje kočičími jazýčky.
Štěpán: Ne, je to docela v pohodě.

Jsou před vámi v nejbližší době nějaké výzvy? 

Majda: Ano, hodně koncertů před náročným publikem.
Nikola: Každý den je pro mě výzva.
Terka: Asi největší výzvou jsou přijímačky na konzervatoř.
Štěpán: No, slyšel jsem, že nás chce pan učitel přihlásit na nějakou soutěž 
do Prahy, tak to by mohla být výzva.

Dívky a chlapče moc Vám děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů a hlavně 
krásné a dlouhé léto!

Šárka Slezáková

PRODÁM BYT O VELIKOSTI 1+1 V PODLAŽÍ I.
V DOMĚ Č.P. 599 PROŠKOVA ULICE V KOSTELCI NAD ORLICÍ. 

V případě zájmu volejte tel. č. 732 98 93 07.

KOSMETICKÝ
&

MASÁŽNÍ SALÓN
Šárka Sehnoutková

 PENZION PODHORNÍ MLÝN
TEL.: 739 490 871

VELKÝ VÝBĚR MASÁŽÍ -  KŮRA PRO FORMOVÁNÍ POSTAVY

NYNÍ NOVĚ DEPILACE CELÉHO TĚLA

Informace na tel.: 604 975 634 www.podhornimlyn.cz

R e s t a u r a c e  p e n z i o n u
Vás srdečně zve

TOČÍME

PLZEŇ

RADEGAST
VÍKENDOVÉ POLEDNÍ MENU
MINUTKY, POHÁRY, MÍCHANÉ NÁPOJE

Podhorní mlýn
od 1. 6. otevřeno: ÚT - PÁ  15.00 - 22.00

  SO 12.00 - 22.00

  NE 12.00 - 20.00
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 S P O L EČ E N K A

 

 

JUB ILEA  V  ČERVENC I  2011

JUB ILEA  V  SRPNU 2011

70 let oslaví Ivanka Bočková
75 let oslaví Alena Buchtelová  
80 let oslaví Jaroslav Bílek
85 let oslaví Gizela Macháňová
91 let oslaví  Bohuslava Císařová

70 let oslaví Marie Hrabovszká
75 let oslaví Ladislav Bohuš

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

 

 

JUB ILEJN Í  SVATBY

SŇATEK  UZAVŘEL I

 ZLATÁ SVATBA

 Bohumil a Marie Felcmanovi

 Josef a Zdenka Vilímkovi

 DIAMANTOVÁ SVATBA

 Zdeněk a Alena Esperákovi

 KOSTELEC NAD ORLICÍ

 Markéta Jakubcová – Jan Voborník
 Jana Köhlerová – Marek Nekvinda
 Pavla Machačová – Jiří Sodomka
 Lenka Pecháčková – Oldřich Čada

 ČASTOLOVICE

 Petra Malá – Pierre-Yves Magerotte
 Lucie Myšáková – Daniel Nedvěd
 Martina Zpěváčková – Václav Svatoň
 Markéta Faltysová – Patrik Svatoš
 Linda Slavíková – Jaroslav Beran

 VRBICE

 Monika Štěpánková – Pavel Dryák
 Blanka Vlková – Dušan Vlk

Hodně lásky a vzájemného porozumění !

Hodně lásky a vzájemného porozumění !

 
Z  NAŠ ICH  ŘAD ODEŠL I

 Pavel Dytrich * 1946
 Pavel Vician * 1942
 Božena Sokolová * 1934
 Karel Hlaváč * 1914
 Augustýn Hejčl * 1920
 Jiřina Kubcová * 1935
 Martin Kovaříček * 1988

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

Děkuji za projevy soustrasti a za účast na rozloučení

s paní Olgou Bartošovou
dne 3.června 2011. 

Jiří Bartoš – manžel s rodinou

Roz l ou č i l i  j sme  s e

s panem Karlem Hlaváčem,
děkujeme všem za upřímná slova soustrasti a budeme 

vděčni za tichou vzpomínku na báječného člověka.
Rodina Hlaváčova

Jen kytičku na hrob můžeme Vám dát, chvilku 
postát, tiše vzpomínat.

18. června by oslavila 90 let,
moje maminka

paní Zdeňka Obešlová.
10. června uplynulo 28 let,

co nás navždy opustil
 můj milovaný tatínek 

pan Stanislav Obešlo.
S láskou na rodiče vzpomíná dcera s rodinou.

KO V O D Í L N A  J A N S AKO V O D Í L N A  J A N S AKO V O D Í L N A  J A N S AKO V O D Í L N A  J A N S A
V Ý R O B A  N Á H R O B N Í C H  D O P L Ň K Ů  Z  N E R E Z UV Ý R O B A  N Á H R O B N Í C H  D O P L Ň K Ů  Z  N E R E Z U

 URNOVÉ POMNÍKY VČETNĚ
 DOPLŇKŮ ,  NÁPISŮ  A MONTÁŽE

 OKENNÍ PARAPETY
 KUCHYŇSKÉ A KOUPELNOVÉ DESKY

ZOUBKOVA 137
KOSTELEC NAD ORLICÍ směr Choceň

tel.: 603 153 226

vše z leštěné přírodní žuly široký výběr druhů a barev

 VÝZNAMNÉ OSOBNOST I
KOSTELCE  NAD ORL IC Í

Dirigent a skladatel Rudolf Chmelíček
Citace: „ … dolehla netušená rána, ztráta milého sbormistra – Rudolfa 

Chmelíčka – který nás po krátké a těžké nemoci opustil dne 16. 5. 1926 

… .  Chmelíček nám sice odešel, ale duch, ve kterém řídil sborový chrá-

mový zpěv, jest naším odkazem.“ 
Předseda Farní Cyrilské Jednoty Skrlandt

Rudolf Chmelíček se narodil v Kostelci nad Orlicí 19. 6. 
1879. Ve svém rodišti absolvoval obecnou školu, poté 
nastoupil na gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, ně-
mecké gymnázium v Prachaticích a nakonec na vyšší 
gymnázium v Českých Budějovicích. Po skončených 
gymnazijních studiích byl přijat v roce 1898 na praž-
skou konzervatoř a varhanickou školu, kde studoval 
hudbu a zpěv. Na varhanním oddělení byl žákem J. 
Kličky. Školy absolvoval v roce 1902 a od tohoto roku 
až do konce života byl nejprve korepetitorem a později dirigentem baletu 
Národního divadla. V roce 1916 se ucházel o místo sbormistra opery divadla 
Na Vinohradech, ale nebyl přijat. Od roku 1921 alternoval v ND při řízení 
baletů a baletních pantomim. Dirigoval např. Turandota, Labutí jezero, Lous-
káčka, Sylvii a mnoho dalších. Nejzávažnější umělecký úkol mu byl svěřen 
v roce 1925 nastudováním baletu Pan Twardowski polského skladatele L. Ró-
zického. Řídil i hudbu k činohrám a sám vytvořil hudbu k Tylově Tvrdohlavé 
ženě a to bylo v roce 1922. Vedle této své činnosti působil od roku 1908 jako 
ředitel chrámového kůru v Praze u Sv. Jakuba, Sv. Prokopa a Panny Marie 
Sněžné. Veškeré své síly věnoval svému sbormistrovskému umění a pod jeho 
vedením byly provedeny i ty nejtěžší skladby. Toto postavení zastával celých 
16 let a svoji taktovku odevzdal až 21. března 1926, kdy mu nemoc nedovo-
lila stát u dirigentského pultu.
Rudolf Chmelíček dlouhá léta působil i jako soukromý učitel hudby a skla-
datel především chrámové hudby a koled (např. Pohádka Štědrého večera 
nebo Koledníček ze Slovenska).
Dirigent a skladatel zemřel v Praze a je pochován na Olšanech.

Prameny: Cyril 1926, Archiv ND
 Zrůbek Rudolf: Hudebníci z kraje pod Orlickými horami

       lli
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 KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE
 DIVADLO  -  SK  RABŠTEJN

RABŠTEJN - tel: 494 321 588, rabstejn@wo.cz 

PŘIPRAVUJEME 

10.09. /sobota/ - 19:00 hodin ZAHÁJENÍ KURZU TANCE

 PODZIM 2011

19.09. /pondělí/ - 19:30 hodin TELEVARIETÉ 2011 – HANKY PANKY

Travesti show Praha

29.09. /čtvrtek/ - 19:30 hodin Neil Simon: JAKEOVY ŽENY

V režii Lumíra Olšovského hraje Divadelní společnost Háta Olgy Želenské: 
Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Olga Želenská, Ivana Andr-
lová/Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová, Jana Birgusová/
Hana Kusnjerová, Pavla Vojáčková/Jana Zenáhlíková.

19.10. /středa/ - 19:30 hodin PÍSNĚ A SLAVNÉ ÁRIE

Účinkují: Pavel Červinka – sólista ND Praha, prof. Jaroslav Šaroun- klavír. 
Zazní skladby Ant. Dvořáka, Vítězslava Nováka, Bedřicha Smetany, Giuseppe 
Verdiho, Richarda Wagnera, Alexandra Borodina…

04.11. /pátek/ - 19:0 hodin HARMONIKÁŘI NA RABŠTEJNĚ

Setkání harmonikářů a heligonkářů – 25. ročník.

08.11. /úterý/ - 19:30 hodin KAPUSTNICA 

Falletova Kapustnica (Zelňačka) je komediální trvalkou svého druhu, která se 
vynořuje na jevištích profesionálních i amatérských s železnou pravidelnosti. 
Její úspěch u diváků je vždy zaručený. Hraje: Divadlo Commedia Poprad. 
Režie: Vlado Benko. Studenti středních škol vstup zdarma.

10.12. /sobota/ - 19:00 hodin VĚNEČEK

Závěrečný večer Kurzu tance 2011 v Sokolovně Kostelec nad Orlicí.

18.12. /neděle/ - 19:30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT

 S ORCHESTREM VÁCLAVA HYBŠE

 K INO  -  SK  RABŠTEJN

RABŠTEJN - tel: 494 321 588, rabstejn@wo.cz 

SRPEN 2011 

21.08. /neděle/ - 20:00 hodin RYCHLE A ZBĚSILE 5

Mládeži přístupné od 12 let. Akční fi lm USA – české titulky..

25.08. /čtvrtek/ - 18:00 hodin MEDVÍDEK PÚ

Animovaný rodinný fi lm USA – česká verze. 

28.08. /neděle/ - 20:00 hodin WESTERNSTORY

Komedie ČR. Mládeži přístupné.

ZÁŘÍ 2011 

01.09. /čtvrtek/ - 17:00 hodin KUNG FU PANDA 2

Akční/animovaný/komedie/rodinný fi lm USA – česká verze. 

04.09. /neděle/ - 18:00 hodin PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH 

Dobrodružný fi lm USA – česká verze. Mládeži přístupné.

08.09. /čtvrtek/ - 19:00 hodin X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

Akční sci-fi  USA – české titulky. Mládeži přístupné od 12 let.

15.09. /čtvrtek/ - 18:00 hodin TRANSFORMENS 3

Akční sci-fi  fi lm USA – česká verze. Mládeži přístupné.

16.09. /pátek/ - 19:00 hodin LIDICE

Výpravný velkofi lm ČR. Mládeži přístupné od 12 let.

 VÝSTAVY

01.07. - 31.08. VÝSTAVA

  SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU 

  ORLICE

Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí zve všechny milovníky hudby a hlav-
ně sborového zpěvu na výstavu smíšeného pěveckého sboru Orlice, který 
slaví 150 let os svého založení.

  VÝSTAVA O PANU

  EMILU SCHÜTZOVI

Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí vás všechny srdečně zve na  výstavu  
o panu Emilu Schützovi kosteleckém rodákovi a operním pěvci  Národního 
divadla v Bratislavě.

 MATEŘSKÉ  CENTRUM CVRČEK

PROVOZ MATEŘSKÉHO CENTRA CVRČEK BĚHEM PRÁZDNIN

Mateřské centrum bude otevřeno od 1. července do 16. srpna od 8.00 do 
15.30. Každou středu od 15.00 do 19.00 je možnost opékání špekáčků a k dis-
pozici je trampolína i pískoviště. Od 17. srpna do 31. srpna bude provoz ome-
zen pouze od 8.00 do 12.00.

Příkopy 530, 51741 Kostelec nad Orlicí,
tel: 608 233 435, cvrcekkostelec@gmail.com, www.cvrcek-kostelec.webnode.cz 

 KONCERTY

16.07. /sobota/ - 19:30 hodin KARNEVAL RETURNS

Koupaliště Kostelec nad Orlicí, PUB ANIMALS reggae-ska/Český Krumlov; 
DIRTY BLONDES punk-rock´n´roll/ Praha; FiHa rock-pop/Ostrava; VĚC MAK-
ROPULOS Crossover/K.n.O.; více Info: www.karneval-returns.cz

 J INÉ

09. 07. /sobota/ - 11:00 hodin LHOTECKÝ DŽBÁN

Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě si vás dovoluje pozvat na 11. roč-
ník tradičně netradiční soutěže Lhotecký džbán na hřiště „Na Borkách“, Koste-
lecká Lhota – Koryta. Zažijete ojedinělé letecké překvapení, originální hasičskou 
soutěž, pestrý kulturní program, lahůdky a zabijačkové speciality, atraktivní 
a štědrá tombola, taneční zábava se skupinou DYNAMIC od 20:00 hodin. Pod-
poříte pokus o vytvoření rekordu ve vypouštění červených balónků.

16. 07. /sobota/ - 10:00 hodin POZVÁNKA NA 5. ROČNÍK

 LOUTKOVÉHO FESTIVÁLKU

 „Cesty Matěje Kopeckého aneb Veselá bída“, jak se festivalem jmenuje, již tra-
dičně pořádají potomci zakladatele českého loutkářství Matěje Kopeckého, 
Anna a Rostislav Novákovi. Letos je pro vás přichystáno mnoho nového. Uvidíte 
minimálně sedm divadelních představení, z nichž tři proběhnou v nově otevře-
ném a nádherně obnoveném zámeckém parku. Mezi další novinky patří také 
dětský koutek s velkou trampolínou, večerní fi lmová projekce dokumentární-
ho fi lmu o kočovných komediantech a pohádkové prohlídky zámeckých interi-
érů pro děti i dospělé. Festival se koná na zámku Potštejn, Jarníkova 1, Potštejn.

13. 08. /sobota/ - 14:00 hodin SEYKORKY 2011

Občanské sdružení O.S.T.R.O.V. Vás srdečně zve na Seykorky 2011, které se 
uskuteční v Seykorově parku dne 13.8.2011 od 14 hodin. Jednodenní hudeb-
ně-kulturně-sportovní odpoledne v Seykorově městském parku. I letos se mů-
žete těšit na netradiční aktivity volně k vyzkoušení (slackline – chůze po laně, 
indoboard, poi atd.) i letitou klasiku (freesbee, badminton či pétanque). Důleži-
tou součástí tohoto dne jsou workshopy vedené profesionálními lektory, kteří 
jistě něco naučí i Vás. Pro ukázku přijedou „Kelti“, představit svá řemesla, která 
si můžete vyzkoušet také. Děti i dospělí mají možnost vytvořit si vlastní motiv 
na tričko pomocí speciálních barviček a odnést si tak hezkou vzpomínku na pří-
jemně strávené odpo-
ledne. Pro odpočinek 
je připravena čajovna, 
ve které se můžete 
občerstvit jak výborný-
mi nápoji, tak i něčím 
dobrým k zakousnutí. 
Cílem tohoto projektu je navrátit společenský život do parku, aby byl vnímán 
a aktivně využíván jako místo pro volnočasové, sportovní i kulturní aktivity. 
Dává prostor ke smysluplnému využití volného času, utržení se od monitorů 
a televizorů. Přijďte tedy společně s námi strávit obohacující, jistě prosluněné 
odpoledne srpnových dnů.

19. a 20.08. MATRIX M.V. RALLY

 KOSTELEC NAD ORLICÍ 2011

Soutěž je rozdělena do dvou etap. První etapu zahájí slavnostní start posádek 
do soutěže v pátek na Palackého náměstí v 18:00 hodin. Po přejezdu rampy se 
automobily vydají do kasáren k předstartovnímu servisu a první soutěžící se 
postaví na start RZ 1-městského okruhu v 19:30 hodin.

21.08. – 28.08. LETNÍHO TÁBORA V POTŠTEJNĚ

 SLUNEČNÍ ZÁTOCE REKREAČNÍ

 ZAŘÍZENÍ ŽELEZNIČÁŘ

Oblastní spolek ČČK (Rychnov n.Kn., Panská 79, Národní dům II.patro, Telefon/
fax: 494 534 896,739 070 515) pořádá ve dnech 21.8. - 28.8.2011 letní tábor. 
Cena 2.900,-Kč. Pojeďte prožít prázdniny v krásné přírodě, zažít mnohá dobro-
družství, výpravy za poznáním, hrát netradiční hry a soutěže, překonat strach 
a objevit sílu kamarádství !!! A proto – rodiče, nenechte své děti zahálet doma 
a pošlete je s námi! Pro děti od 6 do 15 let.
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 ZÁMECKÉ  KULTURNÍ  LÉTO

NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ

Komenského 1, Kostelec nad Orlicí 517 41

ČERVENEC

09.07. STVOŘENÍ LOUTKY

Souborná výstava loutek, obrazů a kreseb světové české loutkářky Michaely 
Bartoňové.
Vystaveno bude několik desítek dřevěných řezaných loutek (loutky z divadel 
v Berlíně, Norimberku, Antwerpách, Norwichi a návrhy pro japonské Kayko 
Drama museum, loutky a návrhy divadla Tineola z Prahy). Spolu s loutkami 
budou součástí výstavy obrazy autorky - oleje i volná grafi ka, inspirované 
např. pobytem v Austrálii, ilustrace pro děti apod. Výstava bude členěna 
do tematických sekcí, které budou představovat scény z realizovaných před-
stavení. Další část výstavy bude věnována tématu Jak vzniká loutka, ve které 
bude představena cesta přes návrhy, skicy, řezbu, kreslené scénáře atd. 
(do 28. srpna 2011). Otevřeno denně kromě pondělí od 09:00 do 17:00 hodin.

09.07. AŤ STÍNY TANČÍ

Tvůrčí dílna pro děti, rodiče, prarodiče vedená autorkou výstavy Stvoření 
loutky Michaelou Bartoňovou. Od 14:00 hodin v prostorách zámku.
Akce je fi nančně podpořena pojišťovnou Generali. Vstupné zdarma.

10.07.  OD TEČKY K OBRAZU

Tvůrčí dílna nejen pro dospělé - za čtyři hodiny namalujte vlastní plátno 
(menší rozměr) vedená autorkou výstavy Stvoření loutky Michaelou Bar-
toňovou. Od 10 hodin v areálu parku, celodenní akce. Cena 700 Kč, počet 
účastníků omezen.

SRPEN

05.08. MICHAL HROMEK CONSORT

Od 20:00     hodin, Zrcadlový sál
Původní tvorba i tradiční a barokní témata ze Skotska a Irska.
Jakub Klár – fl étna, whistle, zobcová fl étna, René Vácha – viola, viola d’a-
mour, housle, Michal Hromek – kytara, Daniel Mikolášek – bicí, zobcová fl ét-
na, zpěv. Host: Hana Horká, zpěv. Vstupné 150 Kč.

28.08.  OD TAROTOVÝCH KARET

 PŘES OBRAZ K SOBĚ

Tvůrčí dílna určená pro dospělé i pro ty, kteří si myslí, že neumí malovat - 
malování na bílé plátno (rozměr 50x50). Od 10:00 hodin v areálu parku, 
celodenní akce. Cena 1800 Kč, počet účastníků omezen.

ZÁŘÍ 

03.09. KOSTELECKÝ SALON

Obrazy, tapiserie a fotografi e kosteleckých autorů František Doležal, Rudolf 
Černý, Jiří Růžička, Karel Martinec, Michal Hamerský, David Andrš, Martina 
Kalousková, Michaela Kašparová, Jan Kubíček, Jakub Zeman (do 2. října 2011)

03.09. - 13:00 hodin SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU

areál zámeckého parku

 DDM

Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367

tel. 494 323 783 e-mail: info@ddmkostelec.cz

LÉTO 2011

18.07. – 21.07.2011 PRÁZDNINOVÉ AKCE

Čas konání od 09:00 do 14:30 hod. - sraz vždy u DDM.

Pondělí 18.07. TVOŘENÍČKO

  vyrábění z různých materiálů
  cena: 80 Kč, s sebou jídlo a pití

Úterý 19.07. MINI ZOO V ČASTOLOVICÍCH

  návštěva zámeckého parku a ZOO
  cena 80 Kč, s sebou jídlo a pití, peníze na drobnosti

Středa 20.07. NETRADIČNÍ HRÁTKY A SOUTĚŽE

  cena 50 Kč, s sebou jídlo a pití

Čtvrtek 21.07. VÝLET DO RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

  návštěva Muzea hraček, prohlídka Rychnova
  cena 80 Kč, s sebou jídlo a pití, peníze na drobnosti

Přihlášku s poplatkem na vybranou akci odevzdejte do 30.06.2011 v DDM.

15.08. – 19.08.  TÁBOR PRO NEJMENŠÍ

první krátké seznámení s táborovým programem konané v prostorách DDM 
pro prvňáčky a děti, které od září 2010 půjdou do školy
Cena 1.050,- Kč na osobu /5x denně strava, ubytování, výlet, pojištění, provozní 
náklady/. Dárek CD s fotkami z průběhu tábora.    

Přihlášky k vyzvednutí v DDM

16.09. MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, 

 JAN HRUBÝ TRIO

Od 20:00 hodin, Zrcadlový sál. Vstupné 350 Kč.

Zájemci o výtvarné tvůrčí dílny pro dospělé si mohou rezervovat místo 

buď  na telefonu 734 709 023 nebo na emailu i.jasnikova@seznam.cz. 

Podrobné informace najdete: www.zamekkostelecno.cz

Předprodej zajišťuje RTIC o.p.s 

 PRÁZDNINOVÉ  D ÍLNY

PRÁZDNINOVÉ DÍLNY V POBYTOVÉM STŘEDISKU POS

Velké popularitě se těší prázdninové dílny, které pravidelně 
o středách probíhají ve výtvarné dílně PoS v Kostelci nad 
Orlicí. Během nich se zájemci z řad veřejnosti seznamují 
s některými netradičními technikami, které mají možnost v dílně vyzkoušet. 
Na letošní léto jsme připravili opět řadu zajímavých aktivit. Dílny budou pro-
bíhat od 10 do 18 hodin. Pro zájemce bude zajištěn volný vstup do střediska 
(s sebou občanský průkaz). 

13.07. /středa/ KERAMIKA - hrnčířský kruhu

První nesmělé pokusy o zvládnutí keramické hlíny.

20.07. /středa/ VITRÁŽE TIFFANY a FUSSING

Vstupte do pestrobarevného světa skel a sklíček, které vyvolávají v člověku 
radostné emoce a vnášejí světlo do jinak fádního světa.

27.07. /středa/ KERAMIKA - dekorování engobami 

Využití barevných hlín při ornamentálním zdobení a vyrývání dekoru 
do syrové hlíny. Reliéfní kachle a drobné keramické šperky. 

03.08.  /středa/ TEXTILNÍ DÍLNA

Máte chuť vyzkoušet textilní techniky našich babiček dávno opomíjené 
a zapomenuté? Od jednoduchých šňůrek, přes ruční tkaní se dostaneme až 
k tkaní na stavu a vyvazování koberců.

10.08. /středa/ SPORTOVNÍ HRY

Tento den je určen hlavně dětem. Spolu s dětmi žadatelů o mezinárodní 
ochranu si budou moci zasportovat a změřit síly v různých soutěžích a hrách.

17.08. /středa/ BATIKA

Vyvazovaná, šitá, skládaná, vosková batika pro různé příležitosti. Vyrobíme 
si vzorníky různých barev a technik, vhodných na ubrousky, tašky, sukně atd. 

Informace na www.suz.cz nebo tel.: 494 322 880 u pracovnic výtvarné dílny.

 TUR IST IKA

02.07. /sobota/ - 7:30 hodin ANENSKÝ VRCH – NOVÁ ROZHLEDNA

Sraz účastníků: v 7:30 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí, v 7:45 odjezd vlakem 
do Rokytnice v Orl. horách a dále autobusem na Mezivrší. Případný odjezd 
cyklobusem z náměstí bude upřesněn ve vývěsce SKT po vydání jízdního řádu 
cyklobusů. Trasa pěšího výletu: Mezivrší, bunkr Průsek, Anenský vrch, Plachta, 
Nad Rokytnicí, Rokytnice v O.h. Návrat vlakem. Délka pěší trasy: 11 km.
Vedoucí akce: František Krch.

09.07. /sobota/ - 9:00 hodin HÁJENKA V ÚJEZDU U CHOCNĚ

Sraz účastníků: v 9:00 u mostu na Skálu. Trasa cyklovýletu: Most, Číčová, 
Korunka, Plchůvky, Prochody, Újezd u Chocně, Plchovice, Smetana, Kostelecké 
Horky, hájovna, malý a velký obrázek, Cabalkova hájovna, Svidnice, Kostelec n. O. 
Délka cyklistické trasy: 33 km. Vedoucí akce: Jitka Jakubcová.

23.07. /sobota/ - 7:00 hodin BOŽANOVSKÝ ŠPIČÁK

Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město. Odjezd vlakem 
7:17 do Police nad Metují a autobusem do Slavného. Trasa pěšího výletu: Slavný, 
Zaječí rokle, Velká kupa, Božanovský Špičák, Soví hrádek, Machov. Návrat 
autobusem a vlakem. (Příjezd do Kostelce až před 21 hod.)
Délka poměrně náročné pěší trasy: 14 km. Vedoucí akce: Otto Šabart.

13.08. /pátek/ - 6:00 hodin KAŇONEM JIZERY

Sraz účastníků: v 6:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město. Odjezd vlakem 
6:14 do Semil. Trasa pěšího výletu: Semily, Riegrova stezka, Spálov, Železný 
Brod. Návrat vlakem. Délka pěší trasy: 12 km. Vedoucí akce: Oldřich Zeman. 

27.08. /sobota/ - 9:00 hodin K VYSILAČI NA CHLUMU

Sraz účastníků: v 9:00 na Palackého nám. Kostelec nad Orlicí u kašny.
Trasa cyklovýletu: Doudleby n. O., Záměl, Potštejn, Brná, Chlum, Prokopova 
studánka, Merklovice, Vamberk, Mníšek, Doudleby n. O. Kostelec n. O.
Délka pěší trasy: 38 km. Vedoucí akce: Jitka Jakubcová.

03.09. /sobota/ - 7:00 hodin KOVÁŘOVA ROKLE

 V BROUMOVSKÝCH STĚNÁCH

Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí město. Odjezd vlakem 
7:17 do Police nad Metují a autobusem na Hvězdu. Trasa pěšího výletu: Hvězda, 
Kovářova rokle (po červené turistické značce), rybník v Hlavňově, Čertova 
skála, křížová cesta, vyhořelá kaple, Lurdská kaple, Ochoz, Police nad Metují. 
Návrat autobusem a vlakem. Délka pěší trasy: 9 km. Vedoucí akce: Otto Šabart.
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MŠ KRUPKOVA

To bylo pochutnáníčko…

Den dětí jsme v naší MŠ oslavili velmi netradičním způsobem. Pozvání přijali 
manželé Fialovi z cukrárny PICCOLO, kteří nás zasvětili do tajů výroby zmrz-
liny. Rozzářené očí dětí sledovaly výrobu tolik oblíbené šmoulí a jahodové 
dobroty ve zmrzlinovém stroji. Nebyla to jen tak ledajaká zmrzlina. Šmoulí 
jsme dostali ozdobenou lentilkami a tu jahodovou oplatkou. Nejen my, ale 
i příchozí rodiče jsme si velmi pochutnali. O tom svědčí i to, že zmrzlinový 
stroj nebylo třeba umývat, neboť děti ho dočista svými prstíky vyčistily. Děku-
jeme cukrárně PICCOLO za přízeň a velmi příjemně strávené odpoledne. Velký 
dík patří také paní Jaklové, která nám s Ondráškem napekla báječné cukroví.

za kolektiv učitelek MŠ Krupkova Bc. Lenka Šlapáková

Skrz mechy a kapradí
za pokladem skř í tka Vítka
8. červen... pro někoho úplně obyčejný všední den, ale pro 
děti v MŠ Krupkova byl výjimečný.
Ten den totiž do školky přišel dopis od skřítka Vítka, ve kte-
rém nám sdělil, že celý rok sbíral sladký poklad a protože celý 
rok byly děti moc hodné a šikovné, rozhodl se, že jim část 
svého pokladu nechá. „Ale to by bylo moc jednoduché. Jenom za to, že jsou 
děti šikovné a nezlobí? Ne, tak to přeci nejde,“ rozhodl skřítek. A tak jim při-
pravil 8 úkolů, které děti musely po cestě na Lipovou stráň splnit, aby si mohly 
nějaký ten poklad odnést. Děti zpívaly písničku o pejskovi, hledaly domácí zví-
řátka, vyjmenovávaly kytičky, vodní živočichy, dělaly dřepy, vytvářely obrázky 
z přírodnin a podobně. V lese byla ukrytá krásná zlatá truhla s drahokamy, 
ve které byl opravdu sladký poklad i s medailemi,na kterých byl sám skřítek 
Vítek. Škoda jen, že jsme ho viděli pouze na obrázku, přáli bychom si ho vidět 
i na vlastní oči.Tak třeba příští rok! Anebo co my víme děti, třeba se mu za-
steskne a navštíví nás ve školce znovu. Uvidíme,necháme se překvapit! Tobě, 
skřítku Vítku, děkujeme za to, jak jsi to pro nás hezky vymyslel a všechno při-
pravil! Však taky odměna v podobě rozzářených dětských očiček tě neminula! 

Za kolektiv p. učitelek z MŠ Krupkova Denisa Diblíková 
(studentka 1. ročníku na SpgŠ v Litomyšli, praktikantka)

 ZÁKLADNÍ  ŠKOLA
GUTHA -  JARKOVSKÉHO
KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Poděkování paní uč i telce
Daně  Veiserové a Vlaďce Tiché
Rádi bychom poděko-
vali paním učitelkám 
za krásný cyklo-výlet 
se spaním v Lupenici.
Ve čtvrtek 2. 6. 2011 
odpoledne se všich-
ni společně vydali na 
kolech do Potštejna 
na zmrzlinu a na Voch-
tánku.
Zpáteční cesta neved-
la domů, ale do Lu-
penice na hřiště, kde 
si děti opekly buřty a 
zahrály různé hry, kte-
ré pro ně měly paní 
učitelky připraveny. 
Večer se děti vydaly na 
stezku odvahy a pak šli 
spát všichni společně 
do tělocvičny. 
Ke snídani si všichni 
pochutnali na rohlíkách, které jim přivezl pan Tichý a na domácí marmeládě.
Ještě před odjezdem si společně zahráli hry a pak se vydali na cestu do 
Kostelce.
Děti byly z výletu nadšené, a proto ještě jednou děkujeme za čas, který paní 
učitelky dětem věnují nejen ve škole, ale i mimo ni.

Rodiče dětí 3. C a 4. C – Skála.

Poděkování panu uč i tel i  Faltysovi
Začaly nám prázdniny, a tak je čas ohlédnout se zpět. Pro děti ze druhé třídy 
základní školy Na Skále byly uplynulé dva roky náročným vstupem do světa 
školních povinností. Díky panu učiteli Faltysovi bylo toto období radostným 
i podnětným. Nejen děti, ale i jejich rodiče si po celé tyto dva roky užívali 
nenásilný a humorný přístup pana učitele k výuce, stejně jako jeho vedení 
dětí k fair-play, čestnosti a ohleduplnosti vůči svým kamarádům. 

Touto cestou chceme panu učiteli Faltysovi poděkovat za to, že se stal již 
takto malým dětem vzorem lidského a selského rozumu, který jim pomáhá 
nacházet základní společenské hodnoty, což je v dnešní přetechnizované 
době velmi obtížné. Pane učiteli, velice Vám děkujeme a přejeme Vám mno-
ho sil a elánu při výchově dalších generací malých školáčků!

Rodiče a děti třídy II. C

Poděkování paní uč i telce
Daně  Veiserové a dětem ze 3.C
V pondělí 30. 6. 2011 odpoledne si děti společně s paní učitelkou připravily 
v IC pro nás rodiče, prarodiče a další veselou pohádku – Rozhádaná písmen-
ka. Bylo vidět a slyšet, že se na vystoupení opravdu důkladně připravovaly. 
Nechyběly ani kulisy, které si samy vyrobily.
Děkujeme paní učitelce za to, že dokázala s takto „živou „ třídou připravit 
krásné vystoupení a dětem za to, že nám všem ukázaly, jak jsou šikovné.

Rodiče dětí ze 3. C , Skála

PRODÁM ZAHRADU 200m2 V CENTRU
VHODNÁ KE STAVBĚ ROD. DOMKU V KOSTELCI N. O.

Tel. 604 108 681 po 18 hodině.

PRODÁME BYT 2+1 V KOSTELCI NAD ORLICÍ. BYT MÁ NOVÁ 
PLASTOVÁ OKNA A DŮM JE CELKOVĚ ZATEPLEN.

Bližší info na tel: 604 385 418
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ŠKOLNÍ  DRUŽ INA

Ferda Mravenec – práce všeho druhu
V pátek 10. 6. vládl na zahradě školní družiny čilý ruch již od rána. Přípravu 
stanovišť na odpolední projekt i výzdobu prostředí barevnými fáborky si 
vzaly na starost některé starší děti spolu s vychovatelkami.

Brzy po obědě dorazila skupina patnácti dětí z PoS a akce mohla začít. 
Po přivítání a vysvětlení činností se děti rozešly na různá stanoviště, kterých 
bylo tentokrát sedm, a tak měly z čeho vybírat. Výroba medailí s Ferdou 
Mravencem, navlékání korálků na čas, zatloukání hřebíků, stavby ze staveb-
nice Seva, vyplétání branek barevnými stuhami, opičí dráha – překonávání 
překážek, splétání copánků ze sisalového provázku. V nabitém programu 
čas velmi rychle utekl a byl čas odchodu domů. Dětem se nechtělo, ale 
po prázdninách nás čekají další společné akce s dětmi z PoS, tak se mají 
na co těšit. Pořádáno v rámci projektu 2010 – 20, který byl podpořen MV ČR 
a je spolufi nancován EUF. 

Název projektu: Prostřednictvím výuky českého jazyka přispíváme k plno-
hodnotnému prožití volnočasových aktivit dětí žadatelů o azyl.

Děti a vychovatelky ŠD Erbenova

Dobrou noc a dobré ráno
Jako každý rok, tak i letos se děti těšily na nocování ve družině. Sraz byl 
v 17 hodin. Každý si přinesl spacák, karimatku, něco dobrého k večeři, své-
ho plyšového mazlíčka a samozřejmě dobrou náladu a také odvahu spát 
jinde než ve své posteli.
Byli jsme pozváni do hasič-
ské zbrojnice, kde byl pro 
nás připraven pěkný pro-
gram. „Děkujeme, moc se 
nám u vás líbilo“, loučili jsme 
se a vraceli se do družiny. 
Povečeřeli jsme na zahradě. 
Když se setmělo, každý do-
stal svítící barevný náramek. 
Rázem se vyrojilo 47 světlu-
šek, byla to nádhera. 

Pak malá hygiena a šup do připravených spacáků. Ráno snídaně a zase ho-
nem na zahradu. Kolem desáté hodiny jsme se rozloučili a budeme se těšit 
zase za rok na shledanou.

Děti a vychovatelky ŠD Erbenova

 
ZUŠ

Výstava výtvarky ZUŠ
Na letošní závěrečné vý-
stavě výtvarného oboru 
ZUŠ jsme představili ně-
kolik tematických okruhů 
výtvarných prací. Jedním 
byl projekt Peru na po-
čátku inspirovaný zajíma-
vou výstavou v Městské 
knihovně. Práce z tohoto 
projektu žáků Veroniky 
Zákorové, Natálie He-
ligrové a Jakuba Leimera 
měly úspěch a postoupily 
v krajské přehlídce ZUŠ 
ve Dvoře Králové. Dalším 
tématem bylo ekologické 
zaměření a přemýšlení 
o stavu naší planety, kte-
ré vyústilo ve vytvoření 
„vědeckých záchranných 
týmů“, účastníků „prestiž-
ní ekologické konferen-
ce“. Téma doby ledové 
a jejich srstnatých oby-
vatel bylo přímo inspirované tzv. paleoartem – modely pravěkých zvířat 
z výstavy Giganti – doba ledová, kterou jsme s dětmi navštívili na konci 
dubna v Praze.

Tomáš Martinec

 DDM

Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367

tel. 494 323 783 e-mail: info@ddmkostelec.cz

Den dět í  29.5.2011
Přes 350 dětí a dospěláků si užilo  slunné odpoledne na 
Koupališti při soutěžích, skákání na trampolíně, loutkovém 
divadle a ukázkách Hip hopu, Juda, Orientálních tanců, Hasičů, Policie ČR RC 
modelů. Foto najdete na www.ddmkostelec.cz
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Poděkování sponzorům
Vzhledem k omezeným fi nančním prostředkům jsme oslovili kostelecké 
podnikatele, živnostníky a fi rmy, kteří nám svými příspěvky umožnili uspo-
řádat více jak 70 akcí. Díky jejich vstřícnosti a ochotě jsme měli možnost 
každého účastníka našich akcí obdarovat drobnou cenou nebo zajímavým 
dárkem.

DĚKUJEME ZA NAŠE DĚTI TĚMTO SPONZORŮM:

Orlický konzum PRO Consulting s.r.o
Pojišťovna Generali Unisono – p. Šeda
Rojek Evžen – výkonný ředitel Sluníčko
p. František Kinský Telux
Zlatnictví – pí Svobodová Mereta – p. Pecen
Kniha AutoSam – p. Samek
Tiskárna AG TYP Numeric
Elektro – p. Janeček Zemaník Tomáš
Voňavý svět – pí Novotná Duel – p. Kolář
Sklo – pí Hrobařová Hračky
Drogerie – p. Bečička, Kovaříček Řeznictví – p. Andrýs
Lékárna – pí Horáková Klinker s.r.o – p. Barvínek
Velovít – p. Chmelař pí Čabanová
Levné potraviny – pí Sahulová Real trading
Vinotéka – M. Petrášková, J. Heřtová Potraviny Hruška
Zelenina – p. Machač Kožetex – pí Kubrtová
Oděvy – pí Janšová Textil – pí Ledvinová
Petra – p. Křepinský GE Money Bank
Pomněnka – pí Kvasničková pí Šimková Jana
Květiny – pí Korcinová Bambusek
Květiny – pí Vilímková Cukrárna Piccolo
Železářství u Jahodů D Kredit – p. Dušek
Trafika – pí Kubíčková Kosmetika – pí Johanidesová
p. Ivan Uher – Elektroservis Instalatérství Vonásek s.r.o

 
Hezké prázdniny dětem
Pracovníci Domu dětí a mládeže Kostelec nad 
Orlicí přejí všem hezké prázdniny a těší se na Vás 
v novém školním roce v kroužcích a na akcích.

 DĚTSKÝ  DOMOV SE  ŠKOLOU
A ZŠ  V  KOSTELC I  NAD ORL IC Í

Náš tě locvik trochu j inak
V rámci tělesné výchovy če-
kalo Andrejku a Nicolku ne-
všední dopoledne, které si 
jistě užily. Pro svůj handicap 
se však mohly zúčastnit atle-
tických závodů, které pořádal 
Dětský domov se školou a Zá-
kladní škola v Kostelci nad 
Orlicí, Tyršova 7, alespoň jako 
diváci. Za doprovodu svých 
asistentek tak mohly na vlast-
ní oči sledovat běžecké a další 
atletické disciplíny. Těmto dívkám se věnovaly i dvě žákyně Bára a Renata. 

Během závodů jejich pozornost upoutal překrásný zlatý retriever jménem 
Ben, kterého s sebou přivedl pan vychovatel Milan Kudláček. Dívkám se tak 
naskytla možnost se s Benem pomazlit a pohladit si ho, což pro ně bylo v da-
nou chvíli větším lákadlem, než probíhající disciplíny. 
Vše si moc užily, za což patří veliký dík všem učitelům, kteří závody pořádali.

Nicolka a Andrejka Kašparovy a asistentky

Plavání v Rychnově  nad Kněžnou
Předposlední kroužek plavání v bazénu 
v Rychnově nad Kněžnou proběhl v duchu 
netradičních plaveckých disciplín. Zasoutě-
žili jsme si v chůzi ve vodě, v plavání čubičky, 
nechyběl hod míčkem z vody do obruče, … 
V malém bazénku na nás čekala hra „plazící“ štafeta s kroužkem. Na kon-
ci příjemné hodiny byla i jízda na tobogánu, řádění v divoké řece a ohřátí 
ve vířivce. Všem se nám to moc líbilo a budeme se těšit na zájmový kroužek 
Déčka Rychnov nad Kněžnou- Plavání s Markétou v příštím školním roce. 

Markéta Kašková

 
OBCHODNÍ  AKADEMIE  TGM

Mezinárodní centrum rozvoje vzdělávání 
na Obchodní akademii T. G. Masaryka 
v Kostelci nad Orlicí
NOVÉ MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ 

MEZINÁRODNĚ

UZNATELNÝCH KVALIFIKACÍ 

Díky tomu, že 14. června 2011 došlo k podpisu smlouvy se zástupci akre-
ditovaného výukového a zkušebního centra Obchodní komory v Londýně, 
bylo na kostelecké Obchodní akademii ustaveno mezinárodní vzdělávací 
centrum Education Development International – LCCI International Qua-
lifi cations. Education Development International (v překladu Mezinárodní 
centrum rozvoje vzdělávání) je mezinárodní vzdělávací instituce zaměřená 
na cizí jazyky, zejména na jazyk anglický. Je zřízená nejvyšším kvalifi kačním 
úřadem Velké Británie s názvem Qualifi cations and Curriculum Authority.
V praxi to znamená, že studenti oborů obchodní akademie a ekonomické 
lyceum budou připravováni na skládání mezinárodně uznatelné zkoušky 
English for Business, respektive German for Business, platné ve 130 zemích 
po celém světě a uznávané státními institucemi, obchodními a průmys-
lovými korporacemi, univerzitami a dalšími subjekty. Úspěšní absolventi 
zkoušky budou moci certifi kaci využít jak při dalším studiu (zvýhodnění při 
přijímání na některé vysoké školy, uznávání příslušných zápočtů apod.), tak 
v praxi. Certifi kát je celoživotně platný.
Kostelecká Obchodní akademie tímto také získává jako jediná v širším re-
gionu možnost nabízet za zvýhodněných podmínek tento typ jazykové 
přípravy v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnavatelům i jednotlivcům. 
Stejně jako studenti denního studia budou mít možnost po absolvování kur-
zu složit výše zmíněnou mezinárodně platnou zkoušku přímo na Obchodní 
akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí a tím získat certifi kát London 
Chamber of Commerce and Industry.

Alena Svátková, učitelka anglického jazyka

PRODÁME BYT 3+1 V KOSTELCI, OV, 90 m2, 1. PATRO,
ZDĚNÝ DŮM SE  ZAHRADOU, DŘEVNÍK, PERGOLA.

BYT 1+1 VE VAMBERKU ZA 540.000 KČ.
RD S POZEMKEM 952 m2 VE VAMBERKU ZA 500.000 KČ.

RD S POZEMKEM 649 m2 V DOUDLEBÁCH ZA 390.000 KČ. 
Tel.: 777 154 474, www.realitydivisek.cz
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TERC IA  VOLTA

 
Z E  S P O L KŮ

Závěrem školního roku zpěváků
DĚTI DĚTEM

V měsíci květnu pořádal DPS Kvítek výchovné koncerty 
na základních školách v Kostelci nad Orlicí, v Častolovicích 
i ve Vamberku. Koncerty byly určeny dětem prvních až čtvr-
tých tříd základních škol. Dětský pěvecký sbor Kvítek ze Zá-
kladní umělecké školy F. I. Tůmy pod vedením sbormistryně 
Dagmar Potštejnské a klavírním doprovodem Táni Peškové předvedli nacvi-
čené písně, jako např. ukolébavku Spi, Janíčku, spi nebo kánon Dcera matky 
še pytala. Žáci si osvojili nové hudební pojmy, např. co je to tempo či co 
potřebují ke správnému dýchání. Každá píseň byla doprovázena hudebními 
nástroji, mimo klavír to byly zejména housle a violoncella, dále pak např. 
saxofon, klarinet a Orff ův instrumentář. Některé písně byly také oživeny po-
hybem. 
Posluchači byli do koncertů 
zapojeni aktivně. Připravili 
jsme pro ně pracovní listy, 
kde si mohli získané znalos-
ti prověřit. Cílem nebyl jen 
pasivní poslech, kdy víme, že 
pro mladší žáky není lehké 
udržet pozornost dlouhou 
dobu. Každý měl prostor 
ke svým otázkám i odpově-
dím paní sbormistryně. 
Výchovný koncert v Častolo-
vicích byl jako jediný ozvláštněn vystoupením hudebních nástrojů smyčco-
vých a dechových pod vedením paní Heleny Čepelkové. Žáci základní školy 
předvedli své umění na housle a violoncello, zobcové fl étny sopránové, alto-
vé, tenorové a basové a zazněla i příčná fl étna. Posluchači tak slyšeli „rozver-
né laně, statného slona nebo skotačivého lučního koníka“. 
Věříme, že výchovné koncerty přispěly k oživení běžných školních dnů a při-
nesly žákům nové znalosti z oblasti hudební výchovy.

ČERVEN PLNÝ KONCERTŮ

Dne 11. června v sobotu zazpíval v Častolovicích dětský pěvecký sbor Kvítek 
ze Základní umělecké školy F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí při příležitosti 
100. výročí úmrtí častolovické rodačky Elišky Zöllnerové. Koncert proběhl 
u kapličky na hřbitově, který se nachází blízko základní školy. V komorním 
složení sbor přednesl tři skladby evokující 19. století. Sbor zpíval pod vede-
ním paní Dagmar Potštejnské, na klavír doprovázela Oksana Domoroslová. 

Zpívání na zámku v Doudlebách

Při příležitosti otevírání Svatebního sálu na zámku v Doudlebách nad Orli-
cí zazpíval dětský pěvecký sbor Kvítek blok písní zaměřených na svatební 
téma. Spolu s ním se zhostili této milé povinnosti i smíšený pěvecký sbor 
Orlice a duo TARI. Účinkující společně vytvořili tu pravou svatební atmosfé-
ru, která bude tento salón naplňovat. Koncert se konal dne 12. června od 17 
hodin, a přestože to byla neděle a mnoho rodin má jistě různé víkendové 
plány, sál byl obsazený do posledního místa. 
Vystoupení zahájilo a zakončovalo duo TARI, pod jejímž názvem vystoupili 
dvě dámy, paní Táňa Pešková - klavíristka, a paní Irena Hurdová, která hrá-
la na pozoun a zobcovou fl étnu. Dětský pěvecký sbor Kvítek zazpíval lidové 
písně se svatební tématikou, v rámci vystoupení zazpívaly samostatně také 
nejstarší členky sboru, které nyní absolvují v oboru sborový zpěv na Základní 
umělecké škole v Kostelci. Poté vystoupil smíšený sbor Orlice. Tyto písně byly 
právě tak radostné, jako svatební den vskutku je. Oba sbory dirigovala paní 
Dagmar Potštejnská a na klavír doprovázela Táňa Pešková a Kateřina Blažková.

Koncert byl pro dětský sbor Kvítek a jistě i pro ostatní účinkující neskutečný 
zážitek a budeme velmi rádi za další pozvání za doudlebský zámek. Věříme, 
že i posluchačům se vystoupení líbilo.

Rozloučení se školním rokem

Školní rok skončil nejen všem školákům, ale také našim zpěvákům. Dětský 
pěvecký sbor Kvítek se s vámi tradičně rozloučil koncertem. Kvítek vystoupil 
dne 15. června ve Sdruženém klubu Rabštejn na reprezentačním koncertu 
Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Slyšeli jste žáky 
Základní umělecké školy, ale vystoupení si připravili i její učitele.
Zcela posledním a neopakovatelným koncertem tohoto školního roku byl 
Závěrečný koncert, který pořádal spolek Tercia volta 22. června také ve Sdru-
ženém klubu Rabštejn. Stejně jako na Jarní koncert jsme i tentokrát umožnili 
posluchačům zakoupit si vstupenky na tento koncert v předprodeji v ob-
chůdku Voňavý Svět. 
Ti, kteří na Závěrečný koncert přišli, zhlédli vystoupení všech sborů, tj. pří-
pravných sborů Hlásek Častolovice, Klásek Vamberk a Konipásek Kostelec 
nad Orlicí a sborů Základní umělecké školy F. I. Tůmy Tulipáni a Kvítek. Každý 
sbor předvedl písně, které pečlivě celý rok nacvičoval. Zejména přípravné 
sbory se velmi snažily a nám se jejich vystoupení moc líbilo. Sbor Konipásek 
vystoupil pod vedením slečny Martiny Adamcové, ostatní sbory dirigovala 
Dagmar Potštejnská. Klavírní doprovod zajistila Táňa Pešková. Všichni účin-
kující vám děkují za vaši účast a těší se na další společné zážitky.

 
Školní rok ve spolku Tercia volta utekl neuvěřitelně rychle a stejně 
tak rychle tu bude začátek dalšího roku plného koncertů, pěveckých 
soutěží a soustředění. Přeji zpěvákům pěkné 
prázdniny a slunečné zážitky a posluchačům 
ještě mnoho příjemných poslechů a chvílí 
strávených na našich koncertech. Děkuji také 
všem, kteří náš spolek podporují a díky nimž 
můžeme připravovat takto úspěšné koncerty a zá-
žitky dětem.

á-

LETNÍ NABÍDKA SALONU VALI
ČERVENEC - 30% SLEVA na kosmetické ošetření pleti
+ DÁREK 2 výživné ampule na obličej ZDARMA
SRPEN - 25% SLEVA na kosmetické ošetření pleti
+ DÁREK barvení řas a obočí ZDARMA
ZÁŘÍ - 20% SLEVA na přístrojovou lymfodrenáž
LYMFOVEN nebo RTR THERMIC
- přístroj na hubnutí
(sleva se vztahuje pří zaplacení
5 ležení LYMFOVENU, nebo RTR THERMICU )
Kosmetický salon VALI, Čermákova 931, Kostelec nad Orlicí
Tel. 732 933 084,494 323 718, www.libotovska.cz/nase-pobocky

Není Kostelec jako Kostelec

O víkendu mezi výše zmíněnými koncerty zazpíval dětský sbor Kvítek ze 
Základní umělecké školy F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí v Červeném Kostelci, 
kde dne 18. června proběhlo slavnostní Setkání Kostelců. U této příležitosti 
měl dětský pěvecký sbor Kvítek tu čest reprezentovat spolu s dalšími spolky 
a organizacemi z našeho Kostelce.

foto: Milan Zářecký
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KLUB DŮCHODCŮ KYNOLOG ICKÁ  ORGANIZACE

Den v Třeboni
O některých našich památkách 
se hovoří a píše jako o kleno-
tech, skvostech. Za jedním 
z nich se vydáváme na jih Čech, 
do města s renesančním zám-
kem a rybníky z doby Rožm-
berků. Stala se jí Třeboň, bohatá 
na historii a stavební památky, 
vracející nás o několik století 
zpět. Je 18. května 2011, pátá 
hodina ranní. Před námi je cesta 
delší více než 200 km, věk nás seniorů končí u čísla 90. Cesta přes Vysočinu 
ukazuje na krásný den. Od Jindřichova Hradce nás už provázejí rybníky. Před 
městem Třeboní vidíme na lukách staré dřevěné seníky, objíždíme kruho-
vý objezd se znakem kapra a ukazatelem k historické části města, kterou 
navštívíme. Je po 9. hodině a jsme u cíle. Naše prohlídka začíná před Budě-
jovickou branou, dělící augashinicínský klášter od zámku. U kostela, který 
patří k tomuto klášteru, je možno uvidět slavnou sochu Třeboňské Madony, 
vidíme ji přes mříž. Pokračujeme dál na náměstí se 2 vchody do zámku s re-
nesančními domy, z nichž je nejkrásnější dnešní kostel U Bílého koníčka, 
dům Štěpánka z Netolic, a domy barokními. Procházíme hradeckou branou, 
okolo Zlaté stoky a Bertiných lázní. Protože jdu všude o malé vzdálenosti, 
k uzavření procházky nám chybí Svinecká brána s kouzelnou sgrafi tovou 
výzdobou. Po mírném, asi 4m stoupání stojíme na hrázi rybníka Svět, kde 
je bohužel málo vody. Socha stavitele Jakuba Krčína z Jelčan se dívá na své 
dílo, původně nazvané Nevděk. Zámek obklopuje anglický park s kvetoucí-
mi azalkami a nezbytnými lavičkami.
V tomto zámku prožil posledních 9 let svého života Petr Vok z Rožmberka. 
Letošní kulturní rok je věnován tomuto rodu, je vybrán prohlídkový Rožm-
berský okruh, který nám ho připomíná. Z vyprávění průvodkyně poznáváme, 
že bychom si měli svůj dojem o něm poopravit. Byl člověkem vzdělaným, 
laskavým a tolerantním. Místní hospůdky nabízejí pokrmy z ryb, využíváme 
této možnosti k výbornému obědu.
Po osobním volnu odjíždíme na prohlídku Schwarzenberské hrobky, ležící 
v anglickém parku mezi rybníky Světem a Opatovickým. Protože spodní část 
hrobky je pod úrovní hladiny rybníka, brzy je nám velká zima.
Poslední zastávka patří našemu největšímu rybníku Rožmberku. Alej dubů 
stojících ve 4 řadách mezi nimi cesta, to je pozvání na další procházku. V dál-
ce za rybníkem vidíme věž třeboňského kostela, Novohradské hory, okolo 
nás duby velmi staré, ale i mladší, zpevňující téměř 400 let tuto hráz. Vodní 
hladinu čeří vlnky, fouká větřík a sluneční paprsky vše prozlacují ptačí zpěv 
a nekonečný klid. Prožili jsme v Třeboni a okolí 8 hodin pohody, relaxace. 
Vracíme se stejnou cestou zpět. Radniční hodiny odbíjejí devátou hodinu 
večerní, když vystupujeme z autobusu a náš výlet končí.

Otázka na konec. Nepřipomíná Vám Třeboň s rybníkem Svět prsten s perlou?

Helena Kropfová, Klub důchodců

Závod psovodů
ve sportovní kynologi i
28. května proběhl na cvičišti Základní kynologické organizace 
čtvrtý ročník „Kosteleckého závodu“ ve sportovní kynologii. 
Závod probíhal podle Národního zkušebního řádu v pěti kategoriích. Cel-
kem se zúčastnilo 26 psovodů se svými miláčky. Dorazili z různých organi-
zací  celého Východočeského kraje. Přijel i zahraniční závodník až z polské 
Wroclavi se svým erdelteriérem. 
Soutěžilo se v disciplínách poslušnost a obrana. Závodníci zápolili v ka-
tegoriích rozdělených podle stupně obtížnosti. Diváci mohli zhlédnout 
na poslušnosti cviky přivolání, ovladatelnosti psů, aportování, překonávání 
překážek, štěkání, plížení a odložení. V obraně zase průzkum terénu na zá-
stěny, vyhledání fi guranta a jeho vyštěkání, prohlídky, doprovody a divácky 
nejatraktivnější cviky zadržení pachatele. Vše probíhalo pod přísným, ale 
spravedlivým dohledem pánů rozhodčích – pana Vyčítala z Vysokého Mýta 
a pana Vanžury z Častolovic. Role fi guranta se výborně zhostil pan Jiří Šmíd 
z Jaroměře.
Závod proběhl za velmi příznivého počasí. Přišlo se podívat velké množství 
diváků. Psovodi předváděli velmi pěkné výkony. Každý podle svých možnos-
tí a zkušeností. Velmi pěkně se předvedla studentka zdejší střední zeměděl-
ské školy s desetiměsíční fenkou Whinny Niox. Přes jejich nízký věk zvítězily 
v kategorii ZZO. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem členů ZKO, kteří se aktivně podíleli 
na náročné přípravě závodu a hlavně sponzorům. Díky jim jsme mohli od-
měnit snahu všech zúčastněných psovodů a jejich pejsků.

Jsou to: Město Kostelec nad Orlicí
 Dibaq - výrobce krmiv pro psy
 Elektra Janeček
 Exota

Fun-guj
VCES
Reklamy Špaček
Truhlářství Becha

VÝSLEDKY:

Kategorie A (zkouška ZZO):

1. Lucie Daduláková s Whinny Niox (Kostelec n.O.)
2. Michal Černý s Jully z Gargamelu (Kostelec n.O.)
3. Markéta Helmichová s Atyma André Moravia (Kostelec n.O.)

Kategorie B (zkouška ZM):

1. Petr Velc s Agar bez PP (Jaroměř)
2. Tomasz Rolski s Utz V.Erikson (Polsko)
3. Jana Reichová s Aras z Půlnočního dvora (Hronov)

Kategorie C (zkouška ZVV1):

1. Pavel Jurišta s Franco Durnitor (Hronov)
2. Lucie Daduláková s Niky bez PP (Kostelec n.O.)
 Martina Zolmanová s Guppi Vikar (Jaroměř)

Kategorie D (zkouška ZVV2):

1. Petra Anderlová s Cak z Ronbaru (Kostelec n.O.)
2. Pavel Klacl s Ferry ze Salli (Doudleby n.O.)
 Pavel Johanides s Gina bez PP (Doudleby n.O.)

Kategorie E (ZVV1 jen poslušnost):

1.  Iveta Luňáčková s Peggy z Atorova dvora (Letohrad)
2. Jakub Faltus s Jetty z Linkova (Letohrad)
3. Nikola Koubková s Ben bez PP (Svítkov)

V současné době již začínáme připravovat pátý ročník. Doufáme, že nám 
závodníci i diváci zachovají přízeň a budeme je moci přivítat příští rok ještě 
ve větším počtu.

Za ZKO Kostelec nad Orlicí
předseda Pavel Anderle

PAVLA ZAŇKOVÁ
KOSMETIKA MASÁŽEKOSMETIKA MASÁŽE

KLASICKÁ, HAVAJSKÁ,
INDICKÁ MASÁŽ HLAVY

PEDIKÚRA MOKROU TECHNIKOU 
GELOVÉ NEHTY NA NOHOU

KONTAKT:
mobil: 606 517 789
POD BRANOU 208
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Z  H I S T O R I E

Hospodářsko-průmyslový spolek
K zásadním změnám společenských, hospodářských i sociálních poměrů 
u nás došlo, podobně jako v jiných krajích Koruny české, po zrušení roboty 
v roce 1848. Po tomto roce vstoupil i český sedlák, který dosud neměl svobo-
du ani práva, na politickou i hospodářskou scénu. Trvalo ovšem ještě několik 
let, než k tomu byly vytvořeny zákonné podmínky. V období rozmachu spol-
čování ve druhé pol. 19. stol. byl zřízen spolek, který zahrnoval oblast hos-
podářskou, tedy průmysl a zemědělství. I v naší oblasti se zakládaly spolky 
průmyslníků a hospodářů, kteří se společnými silami vzdělávali a předávali si 
zkušenosti. Je známo, že již za císaře Josefa II. se utvořila první hospodářská 
společnost v Praze a později vznikaly krajské, ale jejich působnost byla ome-
zena, a tak především pro potřebu venkova vznikaly i spolky okresní. Účelem 
těchto institucí bylo povzbudit rolníky a řemeslníky k činnosti a šířit vědo-
mosti hospodářské, hospodářsko-průmyslové a lesnické. Tento cíl se dosaho-
val pomocí porad a schůzí, kde se rokovalo o veškerých odvětvích polního, 
lesního i domácího hospodářství. Předávaly se dosavadní zkušenosti, hleda-
ly se ty jedině správné cesty v hospodářství. Docházelo k praktickému vzdě-
lávání. Schůze se staly školou, kde vědomosti jednotlivců se staly majetkem 
všech, každý z nich mohl čerpat. K tomu všemu, vedle těchto konkrétních 
debat, pomáhaly v učení a rozvoji i veřejné výstavy dobytka, plodin, hos-
podářských výrobků a také nářadí a strojů. Členové spolku se radili o všem, 
co je tížilo, o problémech a navzájem si navrhovali řešení. Tyto hospodářské 
odbory stály často u zakládání rolnických škol, pojišťovacích ústavů, dělení, 
scelování a úprav pozemků. Bylo docíleno, že netečnost ustoupila pravé čin-
nosti, ospalost zase nadšené snaze po vědomostech. Nadšení z učení a sna-
ha o rozšíření vědomostí dokázaly, že český rolník, lesník a řemeslník se stal 
rovnoprávným partnerem mnohem vzdělanějších a úspěšnějších cizinců. 
Díky těmto spolkům začal být i český hospodář úspěšný.
V Kostelci nad Orlicí vznikl hospodářsko-průmyslový spolek v roce 1863, 
jako jeden z prvních u nás založených spolků. Začátek vzniku nastal na val-
né schůzi Krajské hospodářské jednoty v Hradci Králové, která se konala 27. 
4. 1863, kdy byl zřízen odbor pro Kostelecký okres. Do tohoto spolku ihned 
vstoupili mnozí občané Kostelce a okolí. Hned první rok měl spolek kolem 
170 členů. Předsedou byl zvolen Bedřich Karel hrabě Kinský z Vchynic a Te-
tova, místopředsedou se stal Antonín Pařízek, ředitel hlavní školy a jedna-
telem byl Eduard Boehm, lékárník. Ve výboru např. byli: Josef Lenoch, Jan 
Dusil, František Brandejs, František Výša, Josef Dolana, Karel Perlhefter.
První schůze spolku se konala 30. června 1863 a pro přiblížení doby 

vám předložím ukázky otázek, které se řešily. 

První otázkou v programu schůze bylo, je-li výhodnější obvyklé pasení ho-
vězího dobytka na lukách nebo krmení v chlívech. Řešila se otázka, co je 
užitečnější pro hospodáře. Vyslechly se různé názory a posluchači se také 
dozvěděli, jak se tento problém řešil v Holandsku a Švýcarsku.
Druhá otázka, která byla předložena k debatě, se týkala půdy. Jaký způsob 
přípravy půdy je nejprospěšnější. Členové si předávali zkušenosti s oráním, 
vláčením a setím. Řešila se i kvalita půdy a druh půdy, hnojení. Hledaly se 
pro pěstování vedle obilí i jiné plodiny, které by byly i výnosnější (např. len).
Druhá schůze ze dne 20. října 1863 otevřela další otázky.

Řešila se otázka užitečnosti školek ovocných stromů v obcích u farních škol, 
a jak by se daly realizovat („uvést v život“). Byl vysloven názor, že zřízení ško-
lek by bylo užitečné jednak pro poučení žáků, a jednak pro vznik „zásobár-
ny“ stromků k osazování polních a jiných cest. Už tehdy měli naši předkové 
problémy se škůdci, a tak se předávaly zkušenosti s hubením. 
Další otázkou, která se řešila, byl současný nedostatek krmení pro dobytek. 
Předneslo se několik návrhů, jak nedostatek krmiva nahradit. Jeden z návr-
hů byl, aby se sláma, které byl dostatek, nadrobno posekala, polila solnou 
vodou a k tomu se mělo přimísit uvařené nebo rozemleté zrní. K podestlání 
hospodář doporučoval místo slámy hlínu nebo chvojí. Jiný hospodář před-
ložil svůj způsob krmení. Nejprve vyrobí z brambor škrob, a teprve pak zby-
tek zkrmí. Doporučuje tento způsob zvlášť u brambor červených! 
Diskutovalo se hodně i o nemocech dobytka. Jeden hospodář léčil nemocné 
paznehty dobytka hořkou solí, dbal, aby bylo hodně podestláno a dobytek 
měkce stál. Další mluvil o nevhodném léčení této nemoci kyselinami, podle 
jeho názoru se dobytku jenom přitížilo. 
Jednalo se o usnadnění prodeje a koupě polních plodin a hospodářských 
výrobků. Byla vyslovena otázka, zda by nešly zkvalitnit kostelecké trhy. Byla 
podána žádost na zastupitelstvo města a to požadavky spolku podpořilo. 
Jednak trhy byly přesunuty ze čtvrtka na pondělí a město vymohlo pro Vam-
berk, Doudleby a Kostelec snížení mýta o polovinu. Tyto pondělní trhy se 
staly na dlouhou dobu směrodatným ukazatelem cenové hladiny obilnin 
v širokém kraji. S podporou zastupitelů města měl spolek velké úspěchy. 
Velké nadšení je cítit z proslovu, který na této druhé schůzi pronesl jednatel 
Eduard Boehm: Pánové! Dnes jest to podruhé, kde mladistvý spolek náš po-
dati má veřejnosti důkaz bujarého svého života – svých sil! Že život čilý, bujarý 
v spolku našem skutečně panuje a se víc a víc rozmáhá, že odbor náš v krátkém 
čase trvání svého i za nynějších nepříznivých poměrů tak zdárně vzkvétá, děko-
vati mám výhradně jen probuzenosti, uvědomělosti a čilosti ctihodného naše-
ho rolnictva – a této svorné snaze jeho volám srdečné „Na zdar“!

Na třetí schůzi spolku, která se konala 21. ledna 1864, se řešila napří-

klad otázka odvodňování pozemků. 

Všeobecně převládalo přesvědčení o důležitosti „kladení trubek“. Předávaly se 
zkušenosti a rady, jaký způsob odvodňování a pro kterou půdu je nejvhodnější.
Častou otázkou hospodářů bylo jak nejlépe pěstovat a skladovat brambory. 
Jeden rolník doporučoval používání ke hnojení popel, z něho jsou brambory 
kvalitnější, nepodléhají tak plísním. Rolníci došli k názoru, že v loňském roce 
(1863) bylo málo vlhkosti a houba, která nákazu způsobovala, nemohla tak 
vzniknout. Znovu se doporučovalo hnojení popelem, protože ten půdu vy-
sušuje a tím zamezuje vzniku plísně. Předseda spolku žádal členy, aby podle 
možností tento systém vyzkoušeli. 
Na dalších schůzích se předkládaly podobné otázky a diskutovalo se 

na podobná témata.

Činnost spolku byla bezesporu prospěšná všem hospodářům, a ačkoliv se 
nám mohou jejich otázky a témata zdát úsměvná, ve své době měly své 
opodstatnění a byly brány velmi vážně a zodpovědně. Jedině proto došlo 
k velkému vzestupu úrovně našeho českého hospodářství, které brzy začalo 
šlapat na paty mnohem vyspělejším státům.
Poslední záznam o schůzích končí v roce 1891.

V roce 1892 se objevuje na scéně nově založený spolek hospodářské omla-
diny, který se ujímá hospodářské i kulturní činnosti. V tomto spolku se 
soustřeďuje celá řada mladých zemědělských pracovníků. Z něho a z Hos-
podářsko-průmyslového spolku vyrostly svépomocné spolky zemědělské-
ho družstevnictví Kostelecka, které se staly důležitou součástí zemědělství 
u nás (např. Rolnické družstevní podniky). 
Z podnětu spolku vzešel návrh na zřízení rolnické školy a na zasedání měst-
ské rady 22. 11. 1894 bylo rozhodnuto, že tato škola v Kostelci bude. Výuka 
začala v roce 1895, a to zatím v provizorních prostorách v Obecním domě. 
V roce 1896 bylo započato s výstavbou nové budovy školy včetně hospodář-
ských objektů, na tehdejší dobu velmi unikátních. Budova byla dostavěna 
v roce 1897. Díky absolventům této školy se povznesla kvalita hospodářství 
v našem kraji na vysokou úroveň.
Kdy přesně spolek svoji činnost ukončil, zatím nevíme, ale ještě v roce 1913 
o něm najdeme zmínku v Orličanu, dobovém týdeníku, kde se píše, že Hos-
podářský spolek byl členem Vzdělávacího sboru.

Prameny: Okresní archiv RK 
 Osmá výroční zpráva Rolnické školy v KO. 1903

lli

Trhy na náměstí, konec 19. století.

Oprava z minulého č ís la zpravodaje
V minulém čísle zpravodaje došlo omylem k otisknutí nesprávného roku 
u fotografi e Rolnické školy, jež byla pořízena v roce 1919.
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TECHNICKÉ SLUŽBYTECHNICKÉ SLUŽBY
K o s t e l e c  n a d  O r l i c í ,  s . r . o .K o s t e l e c  n a d  O r l i c í ,  s . r . o .

Rudé armády 1458
Tel.: 494 322 718
Mobil: 602 112 056
 725 893 433
e-mail: ts@tskostelecno.cz

v íce  na  www.tskoste lecno.czv íce  na  www.tskoste lecno.cz

Údržba a čištění komunikací
Doprava do 3,5t a manipulační práce
Údržba zeleně, zahradnické práce
Strojní a manuální sekání trávy
Práce vysokozdvižnou plošinou 13 m
Údržba a opravy veřejného osvětlení
Správa nemovitostí a obsluha kotelen

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

 
Z E  S P O R T U

 
SK KLACKAŘ I

Poděkování
Nejmladší kostelečtí Klackaři děkují paní Petře Křepinské - 
Levné oděvy, která věnovala našemu družstvu velikého med-
věda. Medvěd je náš maskot, který je oblečen do dresu jako 
my. Jezdí s námi na všechny turnaje a přináší nám veliké štěstí. Všem dětem 
udělal radost. Ještě jednou moc a moc děkujeme.

PRONAJMU BYL 2+KK  55m2 V KOSTELCI NAD ORLICÍ,
K TABULKÁM, ZAŘÍZENÝ OD 1.8.2011.

NÁJEM 2500, KČ + ENERGIE, Č. T. 605 449 753

 
D O Š L O  P O  U Z Á V ĚR C E

Maturitní zkoušky
na Obchodní akademii T.  G. Masaryka
Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí ve společné 

části maturitní zkoušky úspěšná na 100 %.

V České republice u státních maturit propadlo 19,5 procenta studentů, každý 
desátý k ní navíc nebyl připuštěn. Celkem tak neuspělo 29,2 procenta maturit-
ního ročníku z celkových 98 762 studentů. To však o kostelecké Obchodní aka-
demii neplatí!
Duben a květen je každoročně obdobím velkého stresu pro všechny, kteří 
končí své středoškolské vzdělání, i jejich blízké. Pro letošní maturanty však 
bylo několik posledních týdnů nesmírně náročných. Většina z nich zahájila 
studium v roce 2007, kdy nebylo zdaleka jisté, jakým způsobem bude za dal-
ší čtyři roky koncipována jejich maturitní zkouška, a společná část maturitní 
zkoušky, tzv. „státní maturita“, byla pro mnohé velkým strašákem. Nakonec 
na OA psali praktickou zkoušku z odborných předmětů v dubnu, v květnu 
skládali ústní zkoušku z českého jazyka (společná část maturitní zkoušky), 
ze dvou profi lových předmětů, které si vybrali z nabídky stanovené školou, 
a ti, kteří si ve společné části maturitní zkoušky nezvolili matematiku, ale cizí 
jazyk, také z anglického nebo německého jazyka. Přelom května a června 
byl potom ve znamení společné části, tentokrát didaktických testů a písem-
né (slohové) práce z češtiny a cizího jazyka, popř. testu z matematiky. Če-
kání na výsledky až do druhé poloviny června bylo psychicky náročné, ale 
na jeho konci mohou být maturanti velmi spokojení.
Pokud se totiž na hodnocení maturit na Obchodní akademii v Kostelci nad 
Orlicí podíváme z hlediska čísel, zjistíme, že ve čtvrtém ročníku studovalo 98 
studentů. Dvěma z nich se nepodařilo čtvrtý ročník úspěšně ukončit, proto 
nemohli maturitní zkoušku skládat. Jeden další student neuspěl ve školní 
praktické odborné zkoušce, jeden v ústní zkoušce z profi lového (školního) 
předmětu a jedna studentka v ústní zkoušce společné části maturitní zkouš-
ky z anglického jazyka. Největší obavy všichni měli z didaktických testů 
z cizího jazyka, respektive matematiky, a z českého jazyka, ve kterých však 
obstáli s obdivuhodnou 100% úspěšností! Pokud do čísel zahrneme celko-
vé počty studentů čtvrtého ročníku (včetně těch, kteří k maturitní zkoušce 
nebyli připuštěni) a maturantů, dojdeme k úspěšnosti 94,9 %. V rámci Králo-
véhradeckého kraje jsme mezi odbornými školami skončili na 2. místě, mezi 
86 obchodními akademiemi v České republice obsadila naše škola krásnou 
8. příčku. 
Maturantům blahopřejeme a věříme, že vynikající výsledky budou motivací 
k pilné práci pro studenty nižších ročníků.

Alena Svátková, učitelka Čjl a Anj
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SALON VALI – VLASTA LIBOTOVSKÁ 
představuje: Krásné řasy bez líčení
S prodlouženými a zhuštěnými řasami B-LASHES

je řasenka již minulostí

Výhody:
- naprosto dokonalý a přirozený vzhled – aplikuje se řasa na řasu
- obloukovitý vzhled řas, které po aplikaci vypadají dokonale
- vydrží až 2 měsíce, s průběžným doplňováním i déle
- můžete plavat i sportovat bez omezení

 Informace: Kosmetický salon VALI
  Čermákova 931
  Kostelec nad Orlicí

tel. 732 933 084 494 323 718 www.libotovska.cz/nase-pobocky
Mít dlouhé, husté a zatočené řasy je snem každé ženy.

Máte možnost si ho splnit !

Akce pro vás: v červenci, srpnu a září 890,- Kč

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, POHLEDY, OBÁLKY,
BANKOVKY, TUZEXOVÉ BONY, LOSY, AKCIE, CELÉ SBÍRKY

 VĚTŠÍ MNOŽST VÍ  POZŮSTALOST PO SBĚRATELI.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.

Info: TISKARNAKOMURKA.CZ nebo tel.: 724 22 92 92

 
Výzva pro občany
Vážení spoluobčané, redakční rada zpravodaje organizuje sběr starých fi lmů o Kostelci nad Orlicí, pohyblivých záběrů od občanů.  
Pokud jste majitelem těchto pozoruhodných a vzácných dokumentů, kontaktujte nás v redakci zpravodaje na odboru školství, 
kultury a tělovýchovy, na e-mail: zpravodaj@muko.cz, tel. 494 337 287. Posbírané dokumenty se budou se souhlasem majitelů 
připravovat k digitalizaci, aby byly uchovány pro další generace.

-lfa-

Koupal iště  Kostelec nad Orl icí
OTEVÍRACÍ DOBA

červenec, srpen po – ne 10:00 – 19:00

Sezóna na koupališti v roce 2011 začala 15. června a skončí 31. srpna. Je 
připraveno kondiční plavání, a to každé pondělí a čtvrtek o prázdninách, v 
době od 19:30 do 21:30. Při kondičním plavání jsou návštěvníkům k dispozi-
ci všechny dráhy pro nerušené plavání. 

CENY JEDNORÁZOVÉHO VSTUPNÉHO

 Celodenní Odpolední Kondiční

 vstupné vstupné plavání

Dospělí 50,- 40,- 25,-
Děti do 15 let 40,- 30,- 15,-
Děti do 110 cm zdarma zdarma —
Rodinné vstupné 140,- 110,- —

Poskytujeme slevy pro hromadné skupiny až 25%
Rodinné vstupné zahrnuje 2 dospělé a 2 děti 
Odpolední vstupné platí po 16:00 hodině

CENY PERMANENTNÍCH VSTUPENEK

 Dospělí Děti do 15 let

Týdenní (7 dní) 280,- 225,-
Dvoutýdenní (14 dní) 525,- 420,-
Měsíční (31 dní) 1 085,- 870,-
Dvouměsíční (62 dní) 2 015,- 1 610,-

Permanentní vstupenka je nepřenosná. K jejímu vystavení a současně k 
ověření platnosti je potřeba průkazu totožnosti (OP), v případě dětí do 15-
ti let jiný průkaz se jménem a fotografi í. Při ztrátě permanentní vstupenky 
neexistuje náhrada (případné vystavení nové permanentní vstupenky bude 
zpoplatněno dle výše uvedeného ceníku). Permanentní vstupenka slouží 
také jako vrácenka, lze ji použít k několikanásobnému vstupu na koupali-
ště. Platnost permanentní vstupenky je daný počet dní ode dne vystavení 
včetně. V případě zneužití permanentní vstupenky, bude vstupenka bez 
náhrady zadržena.
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NABÍDKA PRONÁJMU

NOVĚ REKONSTRUOVANÉHO

BYTU 3+KK

Kontakt: 494 321 275 do 14.30 hodin.

o rozloze 123 m2 
s terasou, balkonem

a plně vybavenou kuchyňskou linkou.

Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží
v Tůmově ulici 903 v Kostelci nad Orlicí. 
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