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O R L I C E
KOSTELECKÁ POUŤKOSTELECKÁ POUŤ
Softballový oddíl SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
srdečně zve všechny spoluobčany

na tradiční  KOSTELECKOU POUŤKOSTELECKOU POUŤ
 ve dnech 17. – 18. dubna 201017. – 18. dubna 2010

 na PALACKÉHO NÁMĚSTÍPALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Budou pro Vás připraveny atrakce pro malé i velké

a mnoho prodejních stánků s pestrou nabídkou zboží.

PŘESUN PŘESUN 
AUTOBUSOVÝCHAUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVEKZASTÁVEK

Tímto Vás informujeme,

že z důvodu konání

KOSTELECKÉ POUTI
budou

Spoluobčany, kteří parkují 

svá vozidla

na Palackého náměstí,

prosíme tímto

 o jejich přeparkování

v úterý 13.4. do 20:00 hodin 

z důvodu najíždění

pouťových atrakcí do prostor 

Palackého náměstí.

Děkujeme za spolupráci.

od soboty 17.4. od 00:00 h.

do neděle 18.4. do 18:00 h.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

PŘESUNUTY

Z PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

NA SILNICI I/11 PŘED

BÝVALÝ DŮM SLUŽEB.



 

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

VÝTAH Z  USNESENÍ  RM KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Ze dne 10.02.2010 č.3/109/2010 

RM schvaluje
 smlouvu o zřízení věcného břemene pro 

podzemní kabelové vedení NN na parcelách 
parc. č. 1180/2 a parc. č. 1181/4 v ulici Krup-
kova ve městě a katastrálním území Kostelec 
nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce a. s. 
se sídlem Děčín 4. Věcné břemeno bude zří-
zeno úplatně za dohodnutou cenu 

 uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o ná-
jmu pozemků ze dne 21.11.2008 se Zeměděl-
ským družstvem Mostek, se sídlem Mostek, 
Choceň, kterým se stanovuje roční nájemné 
pro období od 01.01.2010 do 31.12.2010. 
Předmět nájmu zůstává nezměněn

 nový systém parkování v okolí domů č.p. 
1202-1206 a instalaci dopravní značky IP11a 
(parkoviště) + E13 (dodatková tab.) na po-
zemku parc. č. 1227/3 a změnu dodatkové 
tabulky E13 pod DZ IP11a na parkovišti za 
ordinací MUDr. Musila. Náklady spojené 
s instalací dopravní značky a výrobou par-
kovacích karet uhradí rezidenti této lokality 
(BD „U Osinku“, SVJ Jirchářská 1205-1206). 
K tomuto kroku se přistupuje výjimečně 
z důvodu řešení dlouhodobého problému 
s parkováním vozidel osob dojíždějících do 
zaměstnání firmy se směnným provozem. 

 přílohu č.2.2. Smlouvy o poskytování pečo-
vatelské služby a přidělování bytů v DPS pro 
občany Obce Borovnice

 uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1 s fir-
mou Láry Fáry o.p.s., se sídlem Náchod za-
stoupenou předsedou správní rady o.p.s. 
a pověřuje starostku města jeho uzavřením.

 podání žádosti do ORP Lidské zdroje a za-
městnanost, Řízení lidských zdrojů v územní 
samosprávě a pověřuje tajemníka MÚ zajiš-
těním zpracovatele žádosti a jejím podáním 
dle podmínek výzvy č. 57.

 umístění svislé DZ (Zákaz zastavení po obou 
stranách jednosměrné ulice) v ulici I. J. Peši-
ny v místě odbočení ze silnice I/11 ze směru 
od Doudleb nad Orlicí. 

 smlouvu o přístupu do Nálezové databáze 
AOPK ČR uzavřenou s Českou republikou – 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

RM souhlasí

 se zveřejněním záměru na prodej budovy 
bez čp/če v části obce Kostelec nad Orlicí 
v ulici Solnická nacházející se na geometric-
kém plánu č. 2000-166/2009 vyhotoveným 
společností GEODETICA ČR spol. s.r.o. nově 
vytvořené parcele parcelní číslo 1928/30 – za-
stavěná plocha, a dále geometrickým plánem 
č. 2000-166/2009 vyhotoveným společností 
GEODETICA ČR spol. s.r.o. nově vytvořenou 
parcelu parcelní číslo 1928/30 – zastavěná 
plocha o výměře 80 m2, to vše v obci a katas-
trálním území Kostelec nad Orlicí. 

 s převodem členských práv a povinností 
z bytu č. E6, K Tabulkám 1452, Kostelec nad 
Orlicí. Souhlas se vydává ke dni 9. 2. 2010. 

 se zveřejněním záměru obce na výpůjčku ne-
bytových prostor o podlahové ploše 57,20 m2 
v 1. NP budovy č.p. 530 Příkopy na pozemku 
parc. č. 402 v k.ú. Kostelec nad Orlicí. 

 s vyhlášením grantového programu Podpo-
ra práce s dětmi a mládeží, volnočasové ak-
tivity, rozpočtová částka 300.000 Kč.

 s přidělením uvolněných bytů v DPS čp. 763, 
na dobu určitou od 10.2.2010 do 30.6.2010. 

 s připojením města Kostelec nad Orlicí ke 
kampani „Vlajka pro Tibet“ u příležitosti 51. 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské oku-

paci země vyvěšením tibetské vlajky dne 
10. března 2010. 

 s použitím znaku města na pohlednicích vy-
dávaných firmou Josef Kristek, Vydavatelská 
a nakladatelská činnost, Lanškroun

 ve funkci valné hromady společnosti Technic-
ké služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem 
Kostelec nad Orlicí, IČO 260111247, s objedná-
ním a realizací výměny rozvodů studené vody 
a odpadů v bytovém domě Solnická 1371 
a bytovém domě Solnická 1372 dle cenové 
nabídky fi rmy MERETA Kostelec s.r.o.

RM přijímá

 finanční dary, ve výši 50 000 Kč od pana Ev-
žena Rojka, bytem Komenského 1420, Kos-
telec nad Orlicí a ve výši 100 000 Kč od pana 
Iva Muthsama, bytem Jůnova 1028 a pana 
Jana Muthsama, bytem Chaloupkova 798, 
oba bytem Kostelec nad Orlicí dárci určené 
k účelu realizace Stálé muzejní expozice 
počátku osídlení města umístěné v areálu 
Nového zámku rodiny Kinských, a pověřuje 
starostku města, aby o tomto kroku infor-
movala ZM. 

 finanční dar ve výši 50 000 Kč od Cihelny 
Kinských, spol. s r.o. se sídlem Hálkova 1359, 
Kostelec nad Orlicí určený pro financování 
kultury a pověřuje starostku, aby o tomto 
kroku informovala ZM

RM bere na vědomí

 informace o projektu „Venkovské komunit-
ní školy“ - Rozvoj celoživotního vzdělávání 
v mikroregionech České republiky zajišťova-
né MAS nad Orlicí, do kterého je zapojena ZŠ 
Gutha Jarkovského.

 e-aukci na akci: „Veřejná zakázka o sdruže-
ných službách dodávky elektrické energie 
pro město Kostelec nad Orlicí“, kterou pro-
vede firma e CENTRE, a.s., Ostrava, e-aukce 
proběhne dne 17.02.2010 od 10:00 hod do 
10:30 hod.

 vyhodnocení bezpečnostní situace za II. pol. 
r. 2009 předložené Obvodním oddělením 
PČR v Kostelci nad Orlicí a doporučuje ho 
ZM k projednání

 žádost SVJ U Váhy týkající se podání výpovědi 
firmě PPT a pověřuje právníka města oslovit 
firmu PPT ve věci uzavření dohody o termí-
nu výpovědi smlouvy ze dne 03.02.1999

Ze dne 24.02.2010 č. 4/110/2010 

RM schvaluje
 výsledky hodnocení nabídek na zakázku 

„Zajištění svozu složek z odděleného sběru 
(sklo, papír, plasty + nápojové kartony) pro 
město Kostelec nad Orlicí“ dle stanoveného 
pořadí: 

 1. Marius Pedersen a. s., Hradec Králové
 2. ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí
 3. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
 4. EKOLA České Libchavy, s. r. o.

 přípravu návrhu smlouvy o dílo na zakázku 
„Zajištění svozu složek z odděleného sběru 
(sklo, papír, plasty + nápojové kartony) pro 
město Kostelec nad Orlicí“ s vítězem po-
ptávkového řízení, firmou – Marius Pedersen 
a. s., Hradec Králové.

 výsledky hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle § 80 Zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů „Veřejná zakázka 
o sdružených službách dodávky elektrické 
energie pro město Kostelec nad Orlicí“ dle 
stanoveného pořadí:

 1. Nano Energie Trade s. r. o.
 2. CENTROPOL ENERGY, a. s.
 3. V-Elektra, s.r.o.
 4. BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o.
 5. ČEZ Prodej, s. r. o. 

 uzavření smlouvy o sdružených službách 
dodávky el. energie na akci „Veřejná zakázka 
o sdružených službách dodávky elektrické 
energie pro město Kostelec nad Orlicí“ s ví-
těznou firmou Nano Energie Trade, s. r. o., 
Areál Ústavu jaderného výzkumu, Řež 130 

 smlouvu o zajištění a poskytování pečova-
telské služby a o přidělování bytů v domech 
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orli-
cí pro občany obce Čestice

 přílohu č. 2.1. Smlouvy o poskytování pečo-
vatelské služby a přidělování bytů v DPS pro 
občany Obce Hřibiny-Ledská 

 vzor smlouvy o využívání psa pro potřeby 
Městské policie Kostelec nad Orlicí

RM souhlasí

 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na uložení el. kabelů do pozemků 
města na par. č. 1962 a 2699/1 v kat. ú. Kos-
telec n/Orl. s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 
Děčín 4

 s podnájmem bytu č. D 12 v ulici K Tabulkám 
č.p. 1451, Kostelec nad Orlicí. Souhlas se vy-
dává ke dni 01.03.2010 

 s bezplatným pronájmem Palackého náměs-
tí pro uspořádání tradiční „Kostelecké pouti“ 
v roce 2010 SK KLACKAŘI. Připojení elektric-
ké energie zabezpečí SK Klackaři 

 s vyvěšením záměru obce na pronájem ne-
bytových prostor (2 místnosti o celkové 
podlahové ploše 64,75 m2) v 2. NP budovy 
občanské vybavenosti čp. 530 v ul. Příkopy 
na pozemku parc. č. 402 a dále na pronájem 
pozemku parc. č. 403 (zahrada) o výměře 207 
m2, to vše v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí 

 s bezplatným využitím části plochy Palackého 
náměstí či jiného veřejného prostranství na 
pozemku ve vlastnictví města volebními stra-
nami pro uspořádání shromáždění k před-
stavení kandidátů pro volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu České republiky, které 
se budou konat 28. – 29. května 2010 

 se zachováním stávajícího vodorovného zna-
čení na místní komunikaci v křižovatce silnic 
I/11 a I.J. Pešiny a využitím svislého DZ B28 
(zákaz zastavení) jako přechodného v době 
nepříznivých klimatických podmínek 

 s instalací svislé DZ B13 se symbolem 3,5 t 
na vjezdech na místní komunikaci umístěné 
na parc. č.  2349 (spojka mezi III/3161 – I/11) 
pod kasárny 

 s rozšířením Domovinky s tím, že prostor pro 
využití Domovinky by byl v 1. patře 

 s přidělením uvolněných bytů v DPS čp. 
1414 na dobu určitou od 01.03.2010 do 
31.12.2010 

 s přidělením uvolněného bytu v DPS čp. 
763 na dobu určitou od 01.03.2010 do 
31.12.2010 

 s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 
10 tis. Kč organizaci Hand for Help Europe o. 
s. Liberec na výstavbu zdravotního zařízení 
a poskytnutí úpraven vody v rámci mise na 
pomoc Haiti 

 ve funkci valné hromady společnosti Tech-
nické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. s vari-
antou č. 2 organizační struktury společnosti 

RM doporučuje

 zastupitelstvu města souhlasit se záměrem 
pořízení nového vozidla CAS 20 pro SDH 
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Kostelec nad Orlicí, a to z dotačních pro-
středků Královéhradeckého kraje s finanční 
spoluúčastí z rozpočtu města pro r. 2011 
a pověřuje p. Bedřicha Jasníka vést další kro-
ky směřující k získání dotace 

 zastupitelstvu města prodej nově vzniklé 
parcely parc. č. 1694/3 (ostatní pl, jiná plo-
cha) o výměře 57 m2 v kat. ú. Kostelec nad 
Orlicí. Záměr odprodat předmětný pozemek 
byl zveřejněn na úřední desce od 28.01. do 
15.02.2010 

 zastupitelstvu města prodej par. PK č. 11/1 
(trvalý travní porost) o výměře 2303 m2 
v kat. ú. Kostelecká Lhota. Záměr odprodat 

STAROSTKA
MĚSTA

Kostelec nad Orlicí
zve občany města

na zasedání zastupitelstva,

které se uskuteční v sále SK Rabštejn

v pondělí 10.05.2010
od 18:00 hodin

předmětný pozemek byl zveřejněn na úřed-
ní desce od 28.01.2010 do 15.02.2010

RM bere na vědomí

 zprávu o stavu bytového fondu města.
 informaci o podmínkách placené a neplacené 

inzerce ve zpravodaji Orlice v rámci volební 
kampaně

 Plán kulturních akcí na r. 2010

RM trvá

 na zachování Dozorčí rady společnosti 
Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. 
včetně jejího personálního obsazení a žádá 
proto její členy o setrvání v tomto orgánu do 
konce tohoto volebního období

Ze dne 01.02.2010 č. 1/42/2010 

ZM revokuje
 bod 2 q) z usnesení ZM ze dne 14.12.2009, 

kterým ZM schválilo prodej bytové jednotky 
č. 3 v čp. 999 v ul. Rudé armády, Kostelec nad 
Orlicí, z důvodu odstoupení od nabídky

ZM schvaluje

 připravovanou rekonstrukci bytového domu 
ORLICE, který spravuje Společenství vlast-
níků bytových jednotek v domě čp. 28, 29, 
Palackého náměstí a čp. 30 ulice Dukelských 
hrdinů a kde je město Kostelec nad Orlicí 
majitelem komerčních ploch

 kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 5 
v čp. 1105 v ul. Rudé armády, Kostelec nad 
Orlicí o podlahové ploše 59,50 m2 Kostelec 
nad Orlicí

  II. kolo obálkové metody pro prodej bytové 
jednotky č. 3 v čp. 999 v ul. Rudé armády, 
Kostelec nad Orlicí o podlahové ploše 54,60 
m2 nejvyšší nabídce obálkovou metodou 
bez uvedení minimální ceny s tím, že si měs-

to vyhrazuje právo neprodat byt v případě 
obdržení nízkých nabídek

 rozpočet města na rok 2010 následovně:
 - příjmy rozpočtu činí 100 866,90 tis. Kč
 - výdaje rozpočtu činí 113 647,87 tis. Kč
 - schodek rozpočtu činí 12 780,96 tis. Kč.

 Schodek rozpočtu bude financován munici-
pálním revolvingovým úvěrem v maximální 
výši 5 mil. Kč a střednědobým úvěrem v ma-
ximální výši 10 mil. Kč

 obnovení smlouvy o municipálním revol-
vingovém úvěru na překlenutí časového 
nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a vý-
daji ve výši 5 milionů Kč s tím, že konkrétní 
podmínky poskytnutí revolvingového úvě-
ru budou projednány na příštím jednání 
ZM

 financování schodku rozpočtu na r. 2010 
využitím střednědobého úvěru v maximální 
výši 10 mil. Kč, který bude použit k finan-
cování investičních akcí, s tím, že konkrétní 
podmínky poskytnutí úvěru budou projed-
nány na příštím jednání ZM

 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kte-
rou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2009 
o místních poplatcích s účinností dnem vy-
hlášení, tj. od 02.02.2010

ZM ukládá

 kanceláři tajemníka úřadu provést revizi 
jednacího řádu s upravením pravidel tak, 
aby jednání zastupitelstva byla efektivněj-
ší a konstruktivnější a zároveň akceptoval 
nové poznatky a doporučení.

ZM bere na vědomí

 informaci o financování obnovy vodovodů 
a kanalizací přednesenou zástupcem spo-
lečnosti AQUA SERVIS a.s. panem Ing. Jose-
fem Jansou

 zprávu o činnosti Finančního výboru ZM 
Kostelec nad Orlicí za rok 2009

 zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM 
Kostelec nad Orlicí za rok 2009 

 názor pana Mgr. Břetislava Fialy ve věci Šumbor 
a Dohody o partnerství s fi rmou ADEVA.

 VÝTAH Z  USNESENÍ  ZM KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Níže uvedené tabulky zobrazují skutečné výsledky hospodaření města v posledních 10 letech. Nejedná se o srovnání plánovaných rozpočtů města, ale o skutečně 
realizované příjmy a výdaje. 
Příjmy, které město získává, lze rozdělit na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. Finanční krize, která nás zasáhla, se v příjmech města projevila snížením 
daňových příjmů téměř o 8,7 mil. Kč, porovnáváme-li roky 2009 a 2008. Tento propad byl však vyrovnán vývojem kapitálových příjmů, které v roce 2009 dosáhly 
16,7 mil. Kč. Zároveň došlo k určitému poklesu dotačních příjmů, což opět souviselo s vývojem hospodářství. Nedaňové příjmy se v posledních třech letech drží 
na pěkné úrovni 13,5 mil. Kč. Celkové příjmy města dosahovaly až do roku 2008 stabilního růstu, což odpovídá ekonomickému vývoji a potvrzuje skutečnost, že 
za posledních 10 let došlo k více než trojnásobnému růstu příjmů obcí. Z tabulky však také vyplývá, že přibližně 50 % příjmů města tvoří dotace, které jsou účelově 
určeny. Od roku 2003 je město obcí s rozšířenou působností a drtivá část dotačních příjmů směřuje do sociální oblasti – na výplatu sociálních dávek. 
Výplata sociálních dávek se promítá do běžných výdajů města, v nichž jsou dále zahrnuty veškeré výdaje města na např. provoz Městské policie, pečovatel-
ské služby, Sboru dobrovolných hasičů, úklid města, opravy majetku, zajištění veřejného osvětlení, opravy komunikací, chod městského úřadu, svoz odpa-
du, příspěvky organizacím – zájmovým spolkům, ale i školám a školkám apod. Vzhledem k vyjmenované škále zajišťovaných činností není divu, že běžné 
výdaje města dosahují ročně téměř 190 mil. Kč. Kapitálové výdaje se dlouhodobě udržují na úrovni 20 – 25 mil. Kč. Výjimkou byl rok 2002, kdy investiční 
výdaje dosáhly úrovně 74,7 mil. Kč z důvodu rekonstrukce ulice Havlíčkova a Rybářská, nákupu a rekonstrukce budovy Městského úřadu Dukelských hrdinů 
čp. 985 a rozšíření čističky odpadních vod. Značný objem kapitálových výdajů však byl doprovázen čerpáním investičního úvěru v hodnotě 26,9 mil. Kč. 

Hospodaření města Kostelec nad Orl icí  v letech 2000 - 2009

Vývoj skute ného pln ní rozpo tu m sta Kostelec nad Orlicí v letech 2000 až 2009

V milionech K
P íjmy m sta Výdaje m sta

da ové neda ové kapitálové z dotací b žné kapitálové

Rok x x

2000 28,4 10,5 3,6 19,7 62,2 47,1 20,4 67,5 -5,3
2001 34,4 7,4 4,9 23,8 70,6 53,1 19,9 73,0 -2,4
2002 39,4 9,4 13,2 53,6 115,6 63,1 74,7 137,8 -22,3
2003 44,9 7,7 6,4 83,7 142,7 111,1 31,4 142,4 0,3
2004 48,4 9,9 3,6 96,9 158,8 121,4 38,0 159,4 -0,6
2005 54,1 10,9 12,3 61,0 138,3 101,6 27,3 128,9 9,4
2006 58,0 11,7 10,9 57,0 137,6 108,1 22,8 130,9 6,7
2007 59,3 13,4 4,8 90,8 168,2 153,2 12,8 166,0 2,2
2008 66,2 13,9 8,9 113,8 202,8 169,7 27,4 197,1 5,7
2009 57,5 13,7 16,7 105,1 193,0 168,7 21,2 189,9 3,1

P íjmy  
m sta 
celkem

Výdaje 
m sta 
celkem

Rozdíl: 
p íjmy 
mínus 
výdaje

Volební 
období (resp. 
datum voleb do 
zastupitelstva 

m sta)

tj. p íjmy z daní 
vybíraných 

státem - nap . 
DPPO, DPFO, 
DPH; místní 

poplatky

tj. p íjmy za 
poskytování 

služeb, p íjmy z 
pronájmu, 

p ijaté dary aj.

tj. nap . p íjmy z 
prodeje 

majetku, p ijaté 
dary na po ízení 

dl. majetku

tj. p íjmy z dotací 
- zejména od 

státu - na výplatu 
soc. dávek, na 
pe ovatelskou 

službu atd.

tj. výdaje na b žný provoz m sta - 
nap . M. Policie, Hasi i, M. 

knihovna, Pe ovatelská služba, 
Domovinka, p ísp vky 

organizacím, úklid m sta, opravy 
majetku m sta, svoz odpadu, 
opravy komunikací, chod MÚ, 
vyplacené soc. dávky apod.

tj. výdaje na investice - nap . 
výstavba, zhodnocení budov, 
nákup vybavení a dl. majetku, 

nákup pozemk

tj. tzv. saldo 
rozpo tu

11/1998 až 
11/2002

11/2002 až 
10/2006

10/2006 až 
podzim 2010
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Saldo rozpočtu, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji města, dosahuje v posledních pěti letech kladných hodnot, avšak do roku 2004 
bylo záporné, což souvisí s úrovní investičních výdajů a čerpaných úvěrů. 
Dlouhodobé úvěry, které město využívá k fi nancování významných investičních akcí, byly čerpány v roce 2002 (rekonstrukce ulice Havlíčkova a Rybářská, 
nákup a rekonstrukce budovy Městského úřadu, rozšíření čističky odpadních vod) a v roce 2003 z důvodu rekonstrukce a vybavení Městského úřadu a vkladu 
do domu s 58 bytovými jednotkami K Tabulkám. Další úvěr byl přijat v roce 2008 za účelem výstavby kanalizace v lokalitě Skála. Splátky úvěru z roku 2002 činí 
ročně 3,33 mil. Kč, přičemž úvěr bude splacen na konci roku 2011. Úvěr na kanalizaci Skála je ročně splácen částkou 1,43 mil. Kč a bude doplacen v pololetí 
roku 2012. 
K překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji město využívá krátkodobé revolvingové úvěry, které byly čerpány v letech 2003, 2005, 2007 a 2008 a ve 
stejném kalendářním roce byly splaceny. V roce 2009, přes značný propad daňových příjmů, nebyl čerpán žádný úvěr.

Jaroslava Petrová, ekonomický odbor

P ehled o bankovních úv rech m sta Kostelec nad Orlicí v letech 2000 až 2009

V milionech K

Dlouhodobé úv ry Krátkodobé úv ry

Hlavní ú el p ijetí úv ru
Splaceno Splaceno

Rok

2000 0,0 0,0 0,0 0,0
2001 1,4 0,0 0,0 0,0
2002 26,9 1,4 0,0 0,0 nákup a rekonstrukce MÚ, rekonstrukce ul. Havlí kova a Rybá ská, rozší ení OV
2003 10,9 5,8 3,0 3,0 rekonstrukce a vybavení MÚ, vklad do domu s 58 bytovými jednotkami
2004 0,0 9,5 0,0 0,0
2005 0,0 5,6 1,5 1,5
2006 0,0 5,3 0,0 0,0
2007 0,0 4,8 4,0 4,0
2008 3,0 3,4 5,0 5,0 kanalizace Skála, úprava koupališt , skatepark

2009 0,0 4,9 0,0 0,0

P ijaté 
dlouhodobé 

úv ry

P ijaté 
krátkodobé 

úv ry

Volební 
období 

(resp. datum 
voleb do 

zastupitelstv
a m sta)

11/1998 
až 

11/2002

11/2002 
až 

10/2006

10/2006 
až podzim 

2010

Velkoobjemové kontejnery
SBĚRNÁ MÍSTA + TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PRO ROK 2010

LEGENDA: Z - zeleň (odpad ze zahrad) PN - pneumatiky 
 OO - objemný odpad (nábytek, matrace, koberce ...) EL - elektrospotřebiče
 SO - stavební odpad (suť, výkopová zemina, střešní krytiny …)

UPOZORNĚNÍ: Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru) musí každý, kdo ukládá odpad, předložit 

průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo doklad o zaplacení místního poplatku.
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KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, POHLEDY, OBÁLKY,
NEPLATNÉ BANKOVKY, TUZEXOVÉ BONY, LOSY, AKCIE,

CELÉ SBÍRKY - VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ - POZŮSTALOST PO SBĚRATELI.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. 

Info na tel.: 724229292

Do velkoobjemových kontejnerů bude na jednotlivých stanovištích po městě odebírán pod dohledem odpovědné osoby (pracovníka TS) pouze odpad, který je 
uveden na rozpisu pro příslušný svozový den. Uložení tohoto odpadu je pro fyzické osoby Města Kostelce nad Orlicí a jeho částí (Kostelecká Lhota, Koryta, 

Kozodry), které mají zaplacený místní poplatek, bezplatné. Bezplatné je i odložení nefunkčních elektrospotřebičů z domácností v areálu Technických služeb, 
a to v níže uvedených dnech a časech.
V případě stavebního odpadu, vznikajícího při stavební nebo demoliční činnosti (stavební suť, výkopová zemina, střešní krytiny, podlahoviny, okna, rozvody, 
sanitární keramika, stavební dřevo atd.) a ojetých pneumatik bude možné tento odpad odkládat v areálu Technických služeb za předem stanovenou úhradu, 
a to po celý rok v níže uvedených dnech a časech. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho využití, případně odstranění v souladu se 
zákonem o odpadech, vlastními prostředky.

Občany žádáme, aby svůj odpad přiváželi do technických služeb již přetříděný.

Informace o místním poplatku
za komunální odpad
Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí vydalo dne 14. prosince 2009 Obec-
ně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen OZV), která stanoví sazbu poplatku na rok 2010. 
Roční sazba poplatku pro fyzickou osobu činí: 500,-- Kč. Tato částka je sta-
novena podle skutečných nákladů města předchozího roku za sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu.
Pro rok 2010 zůstává zachována snížená sazba poplatku pro občany ve věku 
do 10 let a nad 75 let: 250,-- Kč. Rozhodující pro přiznání snížené sazby je věk 
občana k 1. lednu 2010. Tato snížená sazba poplatku platí i pro držitele prů-
kazu ZTP/P. Rozhodující pro přiznání snížené sazby je platnost průkazu ZTP/P 
v roce 2010.
Pro majitele staveb určených k individuální rekreaci (tzv. chataře) je místní 
poplatek stanoven jednotnou částkou 500,- Kč za rok bez ohledu na počet 
osob, které objekt využívají.
Splatnost poplatku za komunální odpad je pro rok 2010 v době od 1. 3. 

do 31. 5. 2010. Svoz komunálních odpadů bude do 13. června 2010 pro-

váděn na základě známek na rok 2009.

Správce místního poplatku všem občanům zaslal složenky s potřebnými úda-
ji. Poplatníci ověří jejich správnost a v případě změny, která nastala v průbě-
hu poplatkového roku, sdělí tyto skutečnosti správci poplatku, který provede 
opravu v evidenci poplatníků. 
Poplatek lze uhradit převodním příkazem, složenkou nebo v pokladně 

Ekonomického odboru, Palackého nám. 38, 4. výtahová stanice, č. dveří 
A 401. Pokladna bude v době splatnosti poplatku otevřena každé pondělí 
a středu od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 16.00 hod. V případě bezhoto-
vostní platby je nutné uvést přidělený variabilní symbol, který je vypsán na 
složence. Doporučujeme občanům, aby využili především možnosti bez-

hotovostní úhrady místního poplatku. 
Po uhrazení místního poplatku obdrží občané známku na označení popelni-

ce. Pokud byl poplatek zaplacen hotově na pokladně správce poplatku nebo 
na hlavní pokladně Městského úřadu, bude mu vydána známka hned při 
úhradě poplatku. V případě bezhotovostní úhrady bude známka na označení 
popelnice doručena poplatníkovi poštou. Občané žijící v činžovních domech 
známky na označení popelnice neobdrží, neboť budou předány zástupci 
domu, který označí společné popelnice. 
Povinnost platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je vázána 
na trvalý pobyt osoby ve městě nebo jeho částech (Kostelecká Lhota, Koryta, 
Kozodry). V případě, že se občan přihlásí k trvalému pobytu v průběhu roku, 
hradí pouze poměrnou část místního poplatku. Obdobně je placena poměrná 
část místního poplatku i v případě narození dítěte. O těchto změnách je po-
třeba informovat správce poplatku pomocí formuláře Přiznání k místnímu 

poplatku.

Pokud dojde ke zrušení trvalého pobytu občana, lze poměrnou část zapla-
ceného poplatku vrátit zpět poplatníkovi na základě písemné žádosti po-

platníka.

Občané mohou i v letošním roce využít možnost podání žádosti o sníže-

ní nebo prominutí místního poplatku – např. pro člena rodiny, který žije 
dlouhodobě v zahraničí, ale má ve městě hlášený trvalý pobyt. Občané, kteří 
tak učinili v předchozích letech, musí i pro tento rok podat novou písemnou 
žádost s uvedením důvodu žádosti. 
Veškeré formuláře je možné si vyzvednout na Ekonomickém odboru nebo 
jsou k dispozici na podatelně v nové budově Městského úřadu v ulici Dukel-
ských hrdinů, popř. na webových stránkách města na adrese: www.kostelec-
no.cz .
V případě potřeby dalších informací o místním poplatku za komunální odpad 
se obraťte na správce poplatku, který sídlí ve 2. patře staré budovy Městského 
úřadu, 4. výtahová stanice - paní Javůrková, tel. 494 337 293, e-mail: ijavurko-
va@muko.cz.
Jedná-li se o samotný svoz odpadu a problémy s ním spojené, např. nevyvezené 
popelnice, obraťte se přímo na paní Černohorskou, Odbor rozvoje a investic, 
tel.: 494 337 286, e-mail: mcernohorska@muko.cz .

Ivana Javůrková
správce poplatku

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republ iky
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v pátek 28. května 2010 

a v sobotu 29. května 2010. V první den voleb začíná hlasování ve 14:00 ho-
din a končí ve 22:00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin 
a končí ve 14:00 hodin.
Právo volit má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. 
I v těchto volbách bude umožněno hlasovat voliči zapsanému ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů jen v případě, že prokáže svou totožnost a státní 
občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo-
matickým či služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Při těchto volbách volič, který nebude zapsán ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, může být dopsán do 
tohoto výpisu dodatečně a bude mu umožněno hlasování. 
Voliči mohou hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České repub-

liky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, pokud budou 

mít voličský průkaz. O voličský průkaz může volič požádat u úřadu, u kte-
rého je zapsán ve stálém seznamu voličů, písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději dne 21. května 2010 nebo 
osobně až do uzavření stálého seznamu voličů dne 26. května 2010 do 16:00 
hodin. Voličský průkaz městský úřad zašle voliči na jím uvedenou adresu. Volič 
nebo i jiná osoba, pokud se prokáže plnou mocí opatřenou ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, může voličský průkaz 
osobně převzít na úřadě od dne 13. května 2010. 
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny lze získat na webových 
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) v sekci „informační servis“ nebo 
i na zdejším městském úřadě na správním a organizačním odboru u paní 
Kubcové.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou na duben 2010
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

 datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
 služby

 03. 04. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
   
 04. 04.  MUDr. Domáňová Iva Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694 
   
 05. 04. MUDr. Dušková Helena Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102 
   
 10. 04.  MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955 
   
 11. 04. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
   
 17. 04. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
   
 18. 04.  MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330 
   
 24. 04. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
   
 25. 04. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
    
 01. 05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174
    
 02. 05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715

Sbírka šatstva
Pravidelnou sbírku šatstva připravujeme ve spolupráci s Diakonií Broumov na 
poslední květnovou sobotu, a to 29. května 2010 od 8:00 do 11:00 hodin. Sběr 
proběhne v areálu hasičské zbrojnice v ulici Příkopy. Bližší informace Vám při-
neseme v květnovém zpravodaji.

Otevření klubu
pro uživatele služeb PDZ
Péče o duševní zdraví  o.s. s radostí oznamuje otevření

KLUBU PRO UŽIVATELE SLUŽEB PDZ
Kde: Komenského 39, Rychnov nad Kněžnou

(z náměstí směrem k poště, Centrum 5KA, 1. patro)
V případě zájmu kontaktujte
Petru Zimovou

tel. č. 773 915 746 - e-mail: pdz-rk@pdz.cz

Klub bude fungovat pravidelně

každou středu od 10:00 do 13:00 hodin.

 Těšíme se na vás!

Nabídka služeb 
Vážení spoluobčané, možná již někteří z Vás zaznamenali, že jsem od 1. úno-
ra 2010 nastoupil do funkce ředitele kosteleckých technických služeb (dále 
„TS“). Po necelém dvouměsíčním působení v této fi rmě a seznámení se s ně-
kterými skutečnostmi považuji za užitečné poskytnout veřejnosti informa-
ce týkající se historie a současného stavu TS, které by blíže tuto organizaci 
představily.
Kostelecké TS působily do roku 2004 jako organizační složka Městského 
úřadu Kostelec nad Orlicí (dále jen „úřad“). V té době byla jejich činnost 
zaměřena především na úklidové práce ve městě, zajišťování zimní údržby 
města, sekání travních porostů a údržbu zeleně, sběr tříděného odpadu, péči 
o veřejné osvětlení a provozování veřejného WC. Ze strany úřadu pak byly 
pro tuto organizační složku, podobně jako pro jiné odbory úřadu, centrálně 
zajišťovány činnosti spojené s kompletním účetnictvím a daňovými záleži-
tostmi, personální a mzdovou agendou, bezpečností a ochranou zdraví při 
práci, požární ochranou, právním a dalším poradenstvím, pořizováním ma-
jetku (např. počítače, programové vybavení atd.), investičními záležitostmi 
apod. V této době v organizační složce TS pracovalo přibližně 18 zaměstnan-
ců a z rozpočtu města byly na činnosti spojené s tímto útvarem vyčleněny 
fi nanční prostředky v částce cca 7.000.000 Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že později došlo ke spojení TS s Kosteleckým byto-
vým podnikem s.r.o. (dále „KBP“) a toto spojení samozřejmě činnost TS svým 
způsobem ovlivnilo, považuji za potřebné uvést i některé informace o této 

 
T E C H N I C K É  S L U Ž B Y
K O S T E L E C  N A D  O R L I C Í  S . R . O .

organizaci. KBP, kde v v roce 2004 pracovalo přibližně 15 zaměstnanců, za-
jišťoval pro město především správu a údržbu městského bytového fondu 
(přibližně 380 jednotek) a obsluhu některých kotelen. Na jeho činnost byla 
z prostředků města určena částka pohybující se na úrovni cca 1.450.000,-- Kč 
(bráno včetně DPH – město v té době nebylo plátcem DPH). Na druhou stra-
nu město získávalo zpět určité fi nanční prostředky z nájmu kancelářských 
a provozních prostor, které KBP pro svou činnost využíval. Jednalo se o část-
ku okolo 155.000,-- Kč za rok. Kromě práce pro město prováděl KBP správu 
některých privatizovaných bytových domů pro vzniklá společenství vlastní-
ků bytových jednotek (dále „SVBJ“) a zabýval se výrobou a prodejem tepla 
a teplé užitkové vody. 
V roce 2004 došlo na popud městské rady a rozhodnutím tehdejšího měst-
ského zastupitelstva k vyčlenění organizační složky TS z organizační struktury 
úřadu a její privatizaci. Vznikl relativně samostatný právní subjekt Technické 
služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. (dále jen „TS,s.r.o.“) se všemi orgány a útvary 
nutnými pro zajištění chodu s.r.o. (jednatelé, dozorčí rada, účetní apod.). Je-
diným vlastníkem bylo a nadále je Město Kostelec nad Orlicí. Zprivatizované 
TS,s.r.o. pro město zabezpečovaly činnosti obdobné jako dřívější organizační 
složka úřadu, i když rozsah jejich podnikatelských aktivit zapsaný v zaklada-
telské listině byl podstatně širší. Cílem privatizace bylo především zefektivnit 
činnost TS a tím uspořit fi nanční prostředky města. 
Během existence TS,s.r.o. došlo postupně k rozšiřování jeho aktivit. Jedna-
lo se o nárůst činností spojených se sběrem tříděného odpadu a provozem 
sběrného dvora. V roce 2006 se TS,s.r.o. spojily s KBP, a to formou jeho ná-
kupu. Tím se rozsah aktivit TS,s.r.o. dále rozšířil o správu a údržbu bytového 
fondu města a společenství vlastníků bytových jednotek, provoz kotelen 
a výrobu a dodávky tepla a teplé vody. 
V průběhu ani ne šestileté existence TS,s.r.o. působili aktivně v jejím vede-
ní po různě dlouhou dobu čtyři jednatelé. Při poměrně rozsáhlé, různorodé 
a sezónně nerovnoměrné činnosti, kterou TS,s.r.o. realizují s důrazem prvot-
ně plnit požadavky města a s častým střídáním jednatelů, bylo patrně po-
měrně složité tyto aktivity koncepčně a efektivně řídit, popř. je doplňovat 
činnostmi, které by ekonomiku TS,s.r.o. výrazně zlepšovaly. Během období 
své existence nevykázala společnost ani v jednom účetním období zisk. 
V posledních dvou letech lze však zaznamenat pozitivní trend snižování 
výše roční ztráty. Je určitě pravdou, že rozhodující podíl na těchto výsledcích 
mají samy TS,s.r.o. Přestože nelze s výsledky auditu, který v TS,s.r.o. proběhl 
koncem roku 2009, stoprocentně souhlasit, poukázal tento audit na někte-
ré příčiny tohoto stavu. Rezervy a nedostatky audit konstatoval především 
v oblasti kalkulací, produktivity práce, efektivního využívání techniky i pra-
covních kapacit a zajištění dostatku práce, a tím i fi nančních zdrojů s ohle-
dem na počet pracovníků a techniku. Na druhou stranu je třeba uvést, že 
i některé kroky ze strany města nepřispěly vždy k dobrým ekonomickým 
výsledkům společnosti. Jednalo se např. o formu spojení s KBP prodejem 
se všemi fi nančními a personálními závazky a často i nepotřebnými sklado-
vými zásobami a technikou (zatížení TS,s.r.o. pohledávkou cca. 1.300.000,-- 
Kč), následnou rozsáhlou privatizaci městského bytového fondu probíhající 
především po roce 2007 (snížení příjmů do rozpočtu TS,s.r.o. při nárůstu ak-
tivit spojených se správou bytových domů patřících SVBJ) a otázkou je, zda 
fi nanční prostředky uvolňované z rozpočtu města byly, zvláště pak v posled-
ních letech, dostatečné, aby pokryly opodstatněné náklady činností, které 
TS,s.r.o. pro město vykonávalo. 
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V současnosti pracuje v TS,s.r.o. 35 kmenových zaměstnanců. Jednatelem 
společnosti je nadále p. Samotán, který řídí oblast provozu. Řízení celé spo-
lečnosti pak spadá od února 2010 do kompetence ředitele společnosti. Ved-
le hlavní účetní zde v různých referentských a technických funkcích působí 5 
zaměstnanců a v dělnických pozicích pak 26 pracovníků.
Společnost dosahuje obrat na úrovni 15 mil. korun. Hlavní náplní společ-
nosti je nadále práce pro město, a to v oblasti úklidových prácí ve městě, 
zajišťování zimní údržby města, sekání travních porostů, shrabování a úkli-
du listí a údržby zeleně, péče o veřejné osvětlení, provozování veřejného 
WC, provozování sběrného dvora, správy a údržby bytového fondu města 
(cca 210 jednotek) apod. Bohužel nedávným rozhodnutím rady města bude 
v krátké době ukončena spolupráce mezi TS, s.r.o. a městem v oblasti sběru 
tříděného odpadu. Z prostředků města je na činnost TS, s.r.o. vyčleněno cca. 
7 mil Kč (kalkulováno bez DPH) a město získává zpět zhruba 600.000,- Kč 
z pronájmu kanceláří a provozních prostor, které TS,s.r.o. využívají. K dalším 
významným aktivitám TS, s.r.o. patří správa bytových domů SVBJ (23 SVBJ 
s 270 jednotkami), obsluha kotelen, výroba a distribuce tepla. TS,s.r.o. jsou 
schopny zajišťovat i celou řadu jiných činností, jejichž celkovou nabídku na-
jdete dále.
Z výše uvedeného je patrné, že TS,s.r.o. v současnosti ve srovnání s dřívější 
organizační složkou TS a KBP s.r.o. zajišťují pro město rozsáhlejší sortiment 
služeb, a to s nepatrně vyšším počtem zaměstnanců a za nižší, i když nepa-
trně, fi nanční prostředky. Přitom založením s.r.o. muselo dojít k personální-
mu zajištění celé řady činností, které dříve pro TS prováděl úřad. Z pohledu 
města však může nákladovost služeb poskytovaných TS,s.r.o. zvyšovat jejich 
fakturace zatížená DPH. V návaznosti na výše uvedené informace pokládám 
otázku, zda rozhodnutí o privatizaci TS bylo rozhodnutím správným (musím 
poznamenat, že v době rozhodování jsem byl členem městské rady i zastu-
pitelstva a byl jsem pro privatizaci), a zda by nestálo za zvážení se k této pro-
blematice opět vrátit a po šesti letech fungování TS jako s.r.o. tuto záležitost 
vyhodnotit a znovu posoudit. Cílem TS, s.r.o. pro nastávající období je přede-
vším zlepšení ekonomické efektivnosti své činnosti, a to zajištěním dalších 
aktivit, lepším využitím techniky, optimalizací počtu pracovníků a zvýšením 
produktivity práce zaměstnanců, snížením nákladovosti a lepší organizací 
práce. V tomto směru je mimo jiné nezbytné, aby ze strany města došlo k jas-
nému vymezení funkce a poslání TS,s.r.o., určení rozsahu požadovaných prací 
(rozsah komunikací a výměry ploch pro zimní údržbu, sečení, úklid apod.) 
a zároveň i vyčlenění dostatečných fi nančních prostředků na odůvodněné 
náklady a zajištění přiměřeného zisku společnosti. Zlepšení bychom chtěli 
dosáhnout i v oblasti vzájemné komunikace s občany města, ale i s jediným 
vlastníkem TS,s.r.o., tj. Městem Kostelec nad Orlicí, která v minulosti nebyla 
pokaždé na odpovídající úrovni. 
Přes skutečnost, že prvotním posláním TS,s.r.o. je práce pro Město Kostelec 
nad Orlicí, nabízíme níže uvedené služby i pro další obce a města, fi rmy a jiné 
podnikatelské subjekty, stejně jako pro jednotlivé občany. Pokud o uvedené 
služby budete mít zájem, kontaktujte nás na uvedených telefonních číslech 
či mailové adrese. Výkon dané práce se realizuje na základě objednávky a dle 
předem dohodnutých a vzájemně odsouhlasených cen.

NABÍDKA SLUŽEB

SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY KOSTELEC NAD ORLICÍ S.R.O. 

Zemní práce

- Přípravné práce a úprava pozemků pro stavbu, výkopové práce, 
- Zpevňování povrchů (vibrační válcování), rovnání a konečné úpravy sta-

vebních ploch
- Opravy a údržba kanálových vpustí
- Realizace oplocení pozemků

Stavební, instalatérské, malířské a natěračské práce

- Výstavbu, rekonstrukce a opravy chodníků a ploch ze zámkové dlažby, 
žuly a betonu

- Řezání živičných a betonových ploch do síly materiálu 15 cm
- Zámečnické, elektrikářské, instalatérské, tesařské, klempířské a zednické 

práce menšího rozsahu
- Čistění a drobné opravy střešních okapových žlabů 
- Malování bytů a jiných vnitřních prostor, natírání fasád
- Nátěry sloupů veřejného osvětlení a jiných objektů a ploch

Úklidové a čistící práce

- Zapůjčení a přistavění kontejneru nebo traktorového vleku pro úklidové 
práce a uložení odpadu včetně odvozu a likvidace

- Sběr, úklid, odvoz a likvidace tříděného, velkoobjemového, komunální-
ho, bio a elektro odpadu, stavební suti apod.

- Manuální a strojní (Stiga, Rondo) čištění chodníků, komunikací a ostat-
ních zpevněných ploch

- Manuální a tlakové mytí ploch a zařízení ve výškách do 10 m (obkladové 
plochy, skleněné plochy, fasády, reklamní plochy, kryty veřejného osvět-
lení apod.)

- Zimní úklid a posyp chodníků, komunikací a jiných ploch
- Odstranění sněhu a ledu ze střech, strhávání sněhových převisů a ram-

pouchů ze střech a okapů
- Stěhování nábytku, odvoz a likvidace starého nábytku 

Zahradnické práce

- Výsadba, řez, stříhání a péče o dřeviny a stromy, stříhání živých plotů
- Výsadba a úpravy květinových záhonů 
- Sečení travních ploch (rotační a listové sekačky, Stiga, Rondo) a sběr trá-

vy, včetně odvozu a likvidace
- Sběr a úklid listí, drcení větví, včetně odvozu a likvidace 
- Prodej květinové sadby, postřiky rostlin, stromů a dřevin.

Doprava a manipulační práce

- Dopravu zásilek a materiálu (písek, štěrk, kamenivo, odpady, stavební 
suť apod.) až do  hmotností 3,5 t (Škoda Pick-up, Ford Transit, Multicar, 
Piaggio, Avia, Daewoo)

- Manipulace s břemeny pomocí hydraulické ruky (hmotnost do 1t) na 
voze Daewoo a vysokozdvižného vozíku

- Práce autojeřábu a vysokozdvižné plošiny 
- Práce s nakladačem na sypké i pevné materiály (nakladač UNC750, tzv. 

„bobek“, hydraulický nakladač ND 4-039)

Ostatní činnosti

- Opravy veřejného osvětlení, 
- Správa a údržba nemovitostí, vedení účetnictví pro SVBJ
- Obsluha plynových kotelen, výroba tepla
- Vážení vozidel, včetně souprav do hmotnosti 60 t
- Prodej písku, drtě i v malém množství s možným odvozem
- Výroba dušičkových a adventních věnců
- Pronájem parkovacích ploch a skladových prostor v areálu TS 

Kontakty a informace:

tel.: 494 322 718, 725 643 922, 602 112 056
e-mail: kostelec.technicke.sluzby@iol.cz 
www.kostelecno.cz/fi rmysluzby/technicke-sluzby-kostelec   

Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
ředitel společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.

 POBYTOVÉ  STŘED ISKO

Návštěva v zemi Kemet
„Kdo to byl Tutanchamon?“

„To vím, to je taková ještěrka, co mění barvu!“
„Nene, je to pták, má velký zobák“.
 „Vy jste všichni úplně …, to je přece bojovník, který měl 
ten zahnutý meč“.

Po tomto rozhovoru jsme sedli k moudrým knihám, ponořili se do fotografi í 
z výstavy o faraonu Tutanchamonovi a začaly naše výpravy do doby dávno 
minulé. Stroj času nás donesl na břehy řeky Nil do země Kemet – dnešního 
Egypta a my diskutovali o mumiích, technice balzamování, o stavbě pyramid, 
oblečení a vůbec o životě ve starověkém Egyptě. Inspirováni nástěnnými mal-
bami, dekorem a různými postavami bohů zdobili děti i dospělí keramické 
vázy, misky, kachle i modelované postavy. Z papíru na nás svým velkým okem 
shlíželi faraóni i krásné ženy, vyrobili jsme si oblečení, přepisovali svá jména 
pomocí hieroglyfů. Ještě nás čeká zábavné odpoledne věnované zemi Kemet 
a stroj času opustí životadárné břehy Nilu a vydá se vstříc dalším civilizacím. 
Děti i dospělí z růz-
ných zemí světa, které 
navzájem dělí tolik od-
lišností, jiný jazyk, jiná 
mentalita, specifi cké 
kulturní zvyky, přístup 
k životním hodnotám, 
náboženství…, každý 
dle svých možností se 
účastní na činnosti vý-
tvarné dílny a společ-
ně vytváří  originální 
program, jehož rámec 
tvoří putování v čase. Náš projekt jsme nazvali jednoduše Návštěva na planetě 
Zemi. Vracíme se zpět k jejím počátkům a přes dobu ledovou, pravěk chceme 
postupovat až do současnosti. Které civilizace ještě navštívíme? Pokud vás 
zajímá odpověď na tuto otázku, přijďte se podívat do Pobytového střediska 
v Kostelci nad Orlicí, využijte Dne otevřených dveří, který připravuje a navštiv-
te i výtvarnou dílnu.   

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí SUZ MV ČR.

PRODÁM ZACHOVALÉ ŠKODA 1000 MB. TEL.: 494 321 692.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V KOSTELCI NAD ORLICÍ.
NA STAVU NEZÁLEŽÍ, PLATBA HOTOVĚ. TEL: 602 308 774
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 MĚSTSKÁ POL IC IE  INFORMUJE

Z č innosti MP v lednu 2010
- Průběžná kontrola opuštěného objektu z důvodu pode-

zření krádeží zde uskladněného pevného paliva. Během 
prováděných namátkových kontrol se nahlášené pode-
zření nepotvrdilo.

- Usměrňování dopravy na páteřní komunikaci I/11 z dů-
vodu zde prováděné opravy vozidla nadměrným nákladem. Po dvou ho-
dinách se podařilo komunikaci plně zprůjezdnit.

- Usměrňování dopravy na komunikaci I/11 na žádost TSK s.r.o. z důvodu 
zde umístněné plošiny, za pomoci které bylo prováděno odstranění ram-
pouchů z budov.

- Usměrňování dopravy na komunikaci I/11 z důvodu drobné nehody ná-
kladního vozidla.

- Asistence strážníků při příjezdu vozidla RZS ke zdravotnímu středisku. 
Strážníci zajistili hladký příjezd a odjezd sanitního vozidla s pacientem.

- Z důvodu kalamitní situace, hustého sněžení, strážníci usměrňovali do-
pravu na komunikaci I/11, kde došlo k uvíznutí nákladních vozidel. Spolu-
práce s místními hasiči.

- Při preventivní kontrolní činnosti strážníků byl nalezen spící muž ve společ-
ných prostorách městského bytového domu. Muž ztotožněn a vykázán.

- Odchyt volně běhajícího psa. Pes bez identifi kační známky. Převezen do 
útulku Lukavice.

- Strážníci nalezli při kontrolní činnosti mrtvou srnu. Kontaktován hospo-
dář příslušného mysliveckého sdružení a na jeho žádost strážníci srnu 
převezli a předali k řádné likvidaci.

- Strážníci přivoláni k zadrženému zloději v obchodě potravin. Zde se pro-
kázalo, že muž pronesl potraviny bez zaplacení přes zónu pokladen, kde 
byl zadržen personálem prodejny. Hlídka MP muže ztotožnila, zboží bylo 
vráceno prodejci a přestupce byl strážníky „odměněn“ blokovou pokutou 
ve výši 1.000,- Kč.

- V ulici Tyršova byl zjištěn nebezpečný sněhový převis na střeše městské 
budovy, strážníky byla neprodleně informace předána TSK s.r.o., které 
provedly odstranění ledu a sněhu ze střechy.

- Poctivá občanka Kostelce nad Orlicí předala na služebnu MP nález výplat-
ní pásky s hotovostí. Dle identifi kačních údajů na výplatní pásce se stráž-
níkům podařilo dohledat ještě týž den majitelku, které byl nález předán.

- Přijata žádost zaměstnanců pošty o asistenci strážníků, jelikož jsou slovně 
napadáni klientem. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde osobu 
zklidnili, ztotožnili a vyvedli z prostor pošty. Přestupek bude mít dohru 
u správního orgánu, kam byl přestupek postoupen.

- Na žádost TSK s.r.o. usměrňování dopravy na komunikaci I/11 z důvodu 
odstraňování ledu ze střechy budovy.

- Asistence PČR při řešení sporu s podnapilou osobou, dále v šetření OO 
PČR Kostelec nad Orlicí.

- Strážníky proveden odchyt volně běhajícího psa v centru města, jelikož 
byl pes vybaven identifi kační známkou, podařilo se dohledat majitele. 
Tento si „tuláka“ po uhrazení blokové pokuty převzal.

- Usměrňování dopravy v ulici Pod Vávrovem z důvodu zde uvízlé kamio-
nové dopravy. Ve spolupráci s TSK. s.r.o., kterými byl operativně zajištěn 
posyp na žádost MP, se podařilo komunikaci uvolnit.

- Obyvatel Kostelce n.O. požádal strážníky o převzetí psa, který se k němu 
zaběhl na zahradu. Strážníci zvíře převzali a dle identifi kační známky do-
hledali majitele, který si psa vyzvedl na služebně MP.

- V lokalitě za Penny marketem strážníci nalezli na pozemku města vyhozený 
odpad. Ve spolupráci s příslušným odborem MÚ a TSK s.r.o. byl zajištěn úklid.

- Díky místní znalosti a všímavosti strážníků byl v centru města spatřen 
a zadržen muž v celostátním pátrání ČR. Zadržený byl předán OO PČR 
Kostelec nad Orlicí k dalšímu opatření.

- Proveden odchyt toulavého psa. Tulák umístněn v kotci MP. Dle identifi kační 
známky byl kontaktován majitel, který si psa vyzvedl na služebně MP.

- Na žádost HZS asistence při otvírání bytu z důvodu průsaku vody. Do pří-
jezdu hlídky nájemnice nereagovala na bouchání sousedů. Poté majitelka 
bytu sama otevřela. Dále učiněna potřebná opatření.

- MP převzala do úschovy dětské kolo, které se již několikátý den nacházelo 
opuštěné a neuzamčené v ulici Pod Branou. Kolo je řádně zaevidováno 
a dočasně uloženo ve skladu nálezů MP.

- Z důvodu nebezpečí pádu sněhu ze střechy polikliniky zajistila MP ve 
spolupráci s příslušným odborem a TSK s.r.o. odstranění nahromaděného 
sněhu na okraji střechy, po dobu odstraňování usměrňovali strážníci do-
pravu na přilehlé komunikaci.

- Na žádost personálu obchodu s potravinami řešena strážníky krádež potravin. 
Osoba ztotožněna, zboží vráceno prodejci, přestupci uložena bloková pokuta.

- Opětovně řešena krádež zboží. Strážníci dotyčnou ztotožnili, zboží vráceno 
prodejci a dotyčná „odměněna“ blokovou pokutou.

- Strážníci byli přivoláni do obchodu potravin, kde personál zadržel zloděje 
potravin. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde osobu ztotožnili, 
odcizené zboží vrátili prodejci a přestupci udělili blokovou pokutu.

- Na žádost PČR asistence strážníků při střežení zadrženého do doby eskorty.
- Strážníci byli přivoláni k události, kdy syn v podnapilém stavu vyhrožoval 

otci smrtí. Pro závažnost této události byla vyrozuměna PČR.

- Při preventivní kontrolní činnosti nalezla hlídka mladého muže v silně 
podnapilém stavu. Muž byl ztotožněn, hlídce se podařilo kontaktovat 
jeho otce, který si syna vyzvedl na služebně MP.

- Zaměstnanci marketu COOP oznámili na MP zadržení zloděje. Hlídka se 
neprodleně dostavila na místo, kde přestupce ztotožnila, odcizené zboží 
vrátila prodejci. Jelikož se jednalo o cizího státního příslušníka, který ne-
disponoval hotovostí, byla mu uložena bloková pokuta na místě nezapla-
cená, kterou je povinen uhradit do 14 dnů.

- Nález uhynulé veverky v centru města, zajištěna likvidace v souladu 
s platnými předpisy.

- Hlídka MP byla upozorněna na vzájemné napadání dvou osob na Palac-
kého náměstí. Zde se nacházely dvě osoby cizí národnosti (provedeno 
ztotožnění). Aktéři strážníky zklidněni. Jelikož bylo podezření z TČ, byla 
událost předána PČR, která se dostavila na místo a osoby si převzala k dal-
šímu svému šetření.

- Strážníci přijali oznámení, že v lokalitě ulice Chaloupkova se pohybuje 
srna. Strážníci neprodleně vyhledali vyplašené zvíře, které klidným postu-
pem „vytlačili“ ze zastavěné části ven do polí. Na místě dále monitorovali 
situaci, aby se případně zvíře opětovně nevydalo zpět.

- Strážníci přijali oznámení, že na komunikaci I/11 před Sokolovnou leží 
zraněná kočka po střetu s motorovým vozidlem. Provedli transport pora-
něného zvířete do ordinace veterinárního lékaře, kde bylo konstatováno, 
že zranění jsou neslučitelná s životem a veterinární lékař z tohoto důvodu 
provedl utracení zvířete.

Asistence MP při dopravní nehodě do příjezdu PČR.

CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ 93
 dopravních 24
 ostatních 69
   pořádek v územní samosprávě 6 
   proti veřejnému pořádku 9
   proti občanskému soužití 3
   proti majetku 5
   ostatní 46

CELKOVÝ OBJEM
ULOŽENÝCH SANKCÍ 39
řešeno domluvou 18
řešeno blokově 21
CELKOVÝ POČET
PŘEDANÝCH UDÁLOSTÍ 3
   přestupek 2
   TČ  1

 počet

Statistika č innosti Městské pol icie
za měsíc únor 2010

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

Petr Černohorský, Velitel MP Kostelec nad Orlicí

Upozornění MP Kostelec nad Orl icí
Městská policie Kostelec nad Orlicí uskuteční bezplatné kontrolní měření. 
Jedná se o možnost porovnání tachometru vozidla s kalibrovaným měřícím 
zařízením (radarem). Tato akce pro řidiče proběhne na příjezdové komunikaci 
ke koupališti dne 10. dubna 2010 v čase 09:00 – 12:00 hod.
Akce nebude uskutečněna v případě silného deště.

Upozornění
Městská police Kostelec nad Orlicí upozorňuje, že od 01.04.2010 slouží ne-
přetržitou službu, tzn. že se na služebnu Městské policie dovoláte v případě 
potřeby v jakoukoliv denní či noční hodinu. Tel. 494 32 10 26, 724 181 363.
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Ze zápisníku vel itele
5.3.2010 - Požár skladu sena, Doudleby nad Orlicí 

Jednotka likvidovala požár sena ve skladovacím objektu. 
Požárem zasaženy balíky sena, traktorový vlek, dodávkové 
vozidlo a střecha skladu. Na likvidaci nasazeno pět C proudů. Bylo provedeno 
vyskladnění balíků sena mimo objekt . Škoda předběžně vyčíslena na 200 tis. Kč. 
Událost v šetření a bez zranění osob. Spolupráce s PČR.

5.3.2010

Odtažení kamionu

Kostelecká Lhota 

Jednotka provedla odta-
žení kamionu na špatně 
sjízdné komunikaci, kde 
tvořil překážku silničního 
provozu.

1.3.2010 - Otevření bytu

Častolovice 

Jednotka provedla nou-
zové otevření rodinného 
domu na žádost PČR. Na 
místě spolupráce s PČR 
a ZZS KHk. 

22.2.2010 - Technický výjezd, Kostelec nad Orlicí 

Nouzové otevření bytu, uvnitř ve zdi prasklá vodovodní trubka. Uzavřen hlav-
ní uzávěr vody, místo předáno uživatelce bytu a Technickým službám města. 
Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií.  

16.2.2010 - Technický výjezd, Kostelecká Horka 

Jednotka provedla vyproštění zapadlého autobusu ze závěje.

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: ŘÍJEN  KVĚTEN

 po – pá 8:00 -16:00
 so, ne zavřeno

Nové služby
Došlo k rozšíření nabídky na předprodeje vstupenek prostřednictví portálů 
TICKETPORTAL a EVENTIM. Nabízené akce na www.ticketportal.cz

Předprodeje vstupenek
NANUK FEST 10. dubna 2010 – Mostek u Chocně

PLASTIC PEOPLE 17. dubna 2010 – Sepie, Týniště nad Orlicí

MANDRAGE 30. dubna 2010 – koupaliště Kostelec nad Orlicí

COCA-COLA JAM ROCK 3.-5. června 2010 – Žamberk

SMOKIE (Velká Británie) 11. června 2010 – Výrava

Př ipravované akce: 
38. ročník pochodu PŘES TŘI HRADY

26. ročník pochodu PŘES TŘI HRADY NA KOLE

akce se koná v sobotu 8. května 2010
start a cíl v Sopotnici na hřišti

více informací v informačním centru, nebo na www.kct-sopotnice.com

 
T IPY  NA  VÝLET

Přes plot k sousedům 
Věřte, že to myslíme jen obrazně, protože 
díky Schengenu už není ani ten „plot“.
Nebudeme nahlížet ani pod pokličku ani 
potajmu do oken, protože jsme pro Vás 
připravili pozvánku, věříme že lákavou, 
na výlet do polského příhraničí a kousí-
ček ještě dál.
Inspiraci nám poskytla publikace KROK 
ZA KROKEM, vydaná koncem minulého 
roku horskou obcí Orlické Záhoří. Také 
jsme díky informačnímu středisku právě 
v Záhoří získali úplně novou publikaci 
„CESTA zbloudilých poutníků“, kterou 
v češtině vydala Gmina Bystrzyca Klodz-
ka a my se jí budeme inspirovat.
Když k tomu přidáme i vlastní prožitky při 
cestování nejen po lázeňských místech 
nedaleko hranice, tak je tu malý návod, 
kam zavítat na třeba jednodenní výlet.
Z hraničního přechodu v Orlickém Zá-
hoří můžete vlastní dopravou, kterou si 
zvolíte, vyrazit směr BYSTRZYCA KLODZ-
KA. Po 18 km dorazíte do města, které 
se nachází v jižní části Kladské kotliny, 
ve středních Sudetech mezi Bystřickými 
horami a masivem Králického Sněžníku.
Přivítá vás město, jehož historie se začala 
psát již v 11. století a městské právo zís-
kalo v 13. století. Městská turistická tra-
sa vás zavede ke středověkým hradbám 
se dvěma kamennými baštami a Vodní 
branou. Obdivovat budete i „Rynek“ 
s krásným sloupem Sv. Trojice, stejně 
jako středověkou urbanistickou zástav-
bu města. Známou doménou tohoto 
města, které se může pochlubit nejzají-
mavější sakrální stavbou Slezska, gotic-
kým kostelem sv.Michaela Archanděla, 
je výroba zápalek. Od 60.let působí ve 
městě unikátní fi lumenistické muzeum 
s expozicí věnovanou dějinám rozněco-
vání ohně. Najdete tu celou řadu zajíma-
vých exponátů – od železných křesadel 
ze 17. století, přes nádherné zápalkové 
krabičky a nálepky z celé Evropy a také 
různé tvary zapalovačů. 
Můžete si utvořit představu, jak vypada-
lo prostorové uspořádání středověkých 
slezských měst se čtvercovým náměstím 
s radnicí uprostřed a pravoúhlými, ša-
chovnicově vedenými ulicemi.
Nezapomeňte navštívit informační stře-
disko města, kde vám nejen ochotně po-
radí kam se vydat za poznáním, ale lze 
tam zakoupit i zajímavé suvenýry, mapy 
a publikace.
Ve městě jsou v provozu četné restaura-
ce, kavárny a bary rychlého občerstvení. 
Polská kuchyně je pestrá, zákusky lákavé 
a nabídka nápojů uspokojí každého z vás.
Známým turistickým a rekreačním stře-
diskem v podhůří Sněžníku a Czarnej 
Góry je MIEDZYGORZE, jehož návštěvu 
při cestách po polském příhraničí určitě 
nevynechejte.
Opravdová perla v majetku Marianny 
Oranžské, kněžny pocházející z holand-
ského královského rodu, byla objevena 
již v II. polovině 18. století a dodnes 
láká velké množství turistů k prohlídce. 
Zajímavá architektura v alpském stylu, 
na říčce Wilczka vodopád o výšce 21 m 
a také Obrod bajek, pohádková zahrada 
plná pohádkových postav a malých cha-
loupek ze dřeva, to vše vás zaujme. Ve 

Pronájem restaurace „FLORIÁN“
Hasičský sbor ČHJ Kostelec nad Orlicí – město nabízí k pronájmu sezónní 
restauraci „FLORIÁN“. Restaurace je vybavena cca 50 místy s letním provo-
zem (květen - říjen). Požadujeme profesionální přístup.
Více informací a možnost sjednání schůzky získáte na telefonu 604 313 408 
Zdeněk Lipenský – starosta sboru.
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středu obce budete obdivovat dřevěný kostelík sv.Josefa a nad ním zděný 
evangelický kostel. Navštívit můžete místní restaurace nebo zakoupit velice 
pěkné suvenýry v informačním středisku.
Nabídku k cestování v polském příhraničí tentokrát ukončíme skutečnou 
lahůdkou. Doporučujeme vám zajistit si návštěvu v jedné z nejkrásnějších 
krápníkových jeskyní v Polsku MEDVĚDÍ JESKYNI nedaleko obce Stornie 
Slaskie. Za podívanou stojí rozmanité krápníkové útvary a sály o impozant-
ních rozměrech – největší o výšce 45 m a délce 60 m. Speciálně vyznačené 
chodníky, tajuplné osvětlení, kaskády a krápníky vyrůstající ze země (sta-
lagmity) a ze stropů (stalaktity) a to vše, za doprovodu odborného průvod-
ce, můžete zhlédnout při prohlídce, kterou vám doporučujeme vzhledem 
k velkému zájmu návštěvníků zamluvit předem. /www.jaskinia.pl/
Příště: důležité informace pro cestování do Polska , další doporučení výletů 
do polských lázeňských městeček Polanica Zdroj, Ladek Zdroj, Kudowa Zdroj 
a Dušniky Zdroj. 

MN, MK

 MĚSTSKÁ KN IHOVNA

Výpů jční doba knihovny
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

pondělí 8.00 - 11.00  12.00 - 17.30 h
středa 7.00 - 11.00  12.00 - 17.30 h
čtvrtek 8.00 - 11.00  12.00 - 17.00 h 

c Vladimír Komárek

ulice Krupkova 1154

tel.: 494 321 430

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

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

pondělí 12.00 - 17.30 h
středa 12.00 - 17.30 h
pátek 12.00 - 16.00 h

Výstava i lustrací knihy
Japonské pohádky 
malíře, grafika a ilustrátora Jaroslava Šerých
Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí zve všech-
ny zájemce o výtvarné umění na VÝSTAVU ILU

STRACÍ KNIHY JAPONSKÉ POHÁDKY malíře, 
grafi ka a ilustrátora JAROSLAVA ŠERÝCH zapůj-
čenou z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově 
Brodě. Výstava potrvá do konce května 2010.

Japonské pohádky se v mnohém podobají pohád-
kám jiných národů. I v nich bývá dobro vždy od-
měněno a zlo potrestáno, skromnost, statečnost 
dojdou vždy svého cíle, i v nich vystupují známé 
pohádkové bytosti - zlé ježibaby, čerti, strašidla. 
Jenom se jinak jmenují a často mívají i jinou po-
dobu, či jinak projevují svoji nadpřirozenou moc 
než v našich pohádkách.

Japonské pohádky

v překladu Zlaty Černé a Miroslava Nováka

budou v knihovně k prodeji.

Jaroslav Šerých *27. 2. 1928 Havlíčkův Brod 

malíř, grafi k, ilustrátor, narozen v Havlíčkově Brodě, stu-
doval u profesorů V. Vorlíčka a J. Kirchnera na Vyšší škole 
uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střed-
ní výtvarné škole v Turnově, malbu u profesora V. Rady 
na AVU v Praze a ve speciální grafi cké škole u profesora 
V. Pukla, aspirantura u profesora V. Silovského tamtéž.
Nar. 27.2.1928 v Havlíčkově Brodě vyučen sazečem 
písma 1946-1950 – VsŠUP Jablonec nad Nisou (prof. 
Viktor Vorlíček, Josef Kirchner) 1950-1957 – AVU Praha 
(prof. V. Rada, V. Pukl) 1957-1960 – AVU Praha, aspirantem prof. V. Silovské-
ho volná grafi ka, mozaika, malba, knižní tvorba a ilustrace, bibliofi lie, mě-
děné desky, kresba Samostatné výstavy: v letech 1963-1993 přes 40 výstav 
Kolektivní výstavy: účast na četných kolektivních výstavách a mezinárod-
ních přehlídkách grafi ky doma i v zahraničí Ceny: 1957 – Bronzová medaile, 
mezinárodní výstava mladých v Moskvě 1962 – Čestné uznání, Metropolitní 
muzeum, Tokio 1967 – Čestné uznání k 50.výročí SČUG HOLLAR 1970 – Cena 
Loisirs jeunes, Paříž Cena v soutěži Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha 1971 
– Hlavní cena MK ČSR, Nejrásnější kniha roku, PNP Praha 1972 – Cena na-
kladatelství Slovenského fondu výtvarných umění, 5.bienále grafi ky Brno 
1976 – Čestné uznání MK ČSR, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha 1977 
– Cena Premio grafi co, Bologna 1979 – Čestné uznání, Nejkrásnější kniha 
roku, PNP Praha 1984 – Stříbrná medaile, Bienále užité grafi ky Brno Čestné 
uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha Výroční kniha nakladatelství Vy-
šehrad, Praha 1988 – Hlavní cena MK ČSR, Nejkrásnější kniha roku, PNP Pra-
ha Cena Lidového nakladatelství, Praha 1989 – Čestné uznání nakl. Odeon 
za rok 1988, Praha 1992 – Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha
In: http://www.hollar.cz/

Prezident Václav Klaus v den výročí republiky 28. října 2008 vyznamenal osm-
advacet osobností. Mezi nimi byl i Jaroslav Šerých (*27.2.1928). Na slavnosti 
bylo řečeno:  „Jaroslav Šerých je výraznou osobností české malby a grafi ky. 
Je autorem rozsáhlého všestranného výtvarného díla.  Vyniká v oboru užité 
grafi ky, především  knižní ilustrace. Vystavoval u nás i v zahraničí na několika 
desítkách samostatných a více než dvou stech kolektivních výstavách. Jeho 
práce získaly řadu uměleckých ocenění a jsou zastoupeny v předních galeriích 
v České republice i ve světě. Letos oslavil 80. narozeniny.“

ZASTOUPENÍ V GALERIÍCH:

- National Gallery of Art, Washington D. C., Smart Museum of Art, Chicago,  
- Public Library New York, USA
- Národní galerie v Praze
- Ministerstvo kultury ČSFR
- Památník národního písemnictví, Praha
- České muzeum výtvarných umění, Praha
- Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
- Moravská galerie v Brně
- Východočeská galerie v Pardubicích
- Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, v Hradci Králové
- Galerie umění Karlovy Vary
- Galerie výtvarného umění v Ostravě, Chebu, Havlíčkově Brodě, Hodoníně
- Oblastní galerie Liberec, Zlín, Olomouc, Náchod, Vysočiny v Jihlavě
- Galerie F. Studeného Nitra
- Oblastná galérie Banská Bystrice, Trenčín
- Školská galéria Púchov
- Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, BRD
- Sbírka moderního umění, Vatikán,

OCENĚNÍ:

- Čestné členství Societas Martinů, 2000

- Cena za nejkrásnější knihu o umění, Sdružení českých grafi ků
 František Kupka, Řád sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad, 1999

- Čestné občanství, Tuscon, USA, 1993
- Čestné uznání, Nejkrásnější Kniha roku, PNP Praha, 1992
- Čestné uznání nakladatelství ODEON, Praha, 1989
- Cena Lidového nakladatelství, Praha, Hlavní cena MK ČSR,
- Nekrásnější kniha roku, PNP, Praha1988
- Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha 1984
- Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1984
- Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, 1979
- Cena Premio grafi co, Bologna 19771977,
- Čestné uznání MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1976

- Cena Nakladatelství Slovenského Fondu výtvarných umění,
 Bienále užité grafi ky Brno, 1972

- Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1971
- Cena v soutěži Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, 
- Cena Loisirs jeuenes, Paříž, 1970

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)

HASCOM
OK

Výpočetní a telekomunikační technika 

HASCOM
OK

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

Na Příkopech čp. 530,
budova u hlavní silnice směrem ke stadionu.

Odvirování a servis PC
Opravy tiskáren, kopírek,…
Renovace náplní do tiskáren

Kostelec nad Orlicí • www.reklamyspacek.cz

MALONÁKLADOVÝ TISKMALONÁKLADOVÝ TISK
vizitky • pozvánky • letáky • samolepky
grafické práce • CMYK • A3++ • až 300 g • spec. papíry
REKLAMNÍ TABULE • RAZÍTKA a další produkty pro Vaši reklamuREKLAMNÍ TABULE • RAZÍTKA a další produkty pro Vaši reklamu
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 N E U N I K L O  N Á M
Kniha Stoleté hospody l íč í  osudy
známých i  méně  známých podniků
Jsou hospody a restaurace svítící novotou a barevnými 
fasádami, jejichž interiéry či stavbu navrhli moderní ar-
chitekti. A jsou hospody, které tady stojí odjakživa. Kam 
když host přijde, zvědavě kouká po stěnách a podvě-
domě vnímá minulost domu, který prošel válkami, kde 
lidé nadávali na politiku a kde se někdy i vymýšlely 
věci, které hnuly dějinami.
Do těchto hospod chodili naši tátové, dědové i pradědové, ale i slavné osobnos-
ti. A tyto šenky pamatují jak doby, kdy se pivo točilo za korunu sedmdesát, tak 
i roky, kdy bylo pivo či kořalka za císařské krejcary.
Právě tyto staré hospody a jejich historie se staly námětem novinového seri-
álu a knihy Stoleté hospody, která z první části seriálu vznikla a v současnosti 
je na pultech knihkupectví a řady informačních center v Královéhradeckém 
kraji. Je tedy možno si ji pořídit i v našem městě.
Autoři seriálu líčí v knize příběhy starých hospod, které mají nejméně sto 
let provozu a dodnes fungují. Provozují je noví majitelé nebo opět potomci 
těch, kterým většinou komunisté hospodu v padesátých letech vzali. A tak se 
v knize objevují osudy podniků ve městech jako Hradec Králové, Jičín, Náchod 
nebo Nové Město nad Metují. Kniha pátrá však i po historii starých hostinců 
v obcích, které měly často těžký osud.
Někdy jsou hostince více než stoleté, někdy však mají i dvě stě a více let. Zalo-
žili je tedy nejen hostinští, ale i páni či církev. V historii jedné z nich, nenápad-
né hospody na Královéhradecku, dokonce fi guruje i sám český král.
Příběhy hostinců však především díky pamětníkům a historikům velmi dobře 
dokumentují nedávné podivné 20. století. A to se všemi dějinnými kotrmelci 
a zvraty, které majitelům či provozovatelům hospod přineslo. Událo se v nich 
ale samozřejmě i hodně veselých příhod a některými podniky prošli i slavní 
nebo známí herci. Autoři také vybavili knihu řadou současných a historických 
fotografi í.

Knihu lze zakoupit v Informačním centru Kostelec n.O., nebo v Knize Černá - Kopecká.

Petr Broulík

Český zahrádkářský svaz děkuje
Český zahrádkářský svaz Kostelec n. O. děkuje všem sponzorům, jed-
notlivým příznivcům i členům, kteří přispěli svými dary do naší boha-
té tomboly na 44. zahrádkářský ples dne 6. 3. 2010. Zvláště děkujeme 
panu Janu Dedkovi, v současné době již v nebeském ráji, za krásný 
dar věnovaný do tomboly a celé jeho rodině za osobní i fi remní dary.
Dále děkujeme kosteleckým mažoretkám za jejich pěkné vystoupení, Lady 
Clubu Záchlumí za líbivé předtančení Kankanu - velmi se líbilo - a v ne-
poslední řadě hudbě Pokrok, která svým repertoárem jistě uspokojila 
snad všechny přítomné, p. Dosedlovi za to, že návštěvníkům zajistil přimě-
řeného tepla na sále, a abychom nezapomněli, i kuchyň byla výborná.
Návštěvníkům plesu děkujeme za jejich přízeň a budeme se opět těšit na se-
tkání na jubileiním 45. zahrádkářském plese, a to 5. 3. 2011.
Ještě jednou díky všem a na příští shledanou se těší Výbor ZO ČZS.

Poděkování
Velké poděkování pro MVDr. Minaříka za jeho dlouholetou  výbornou péči 
o naši fenečku Albínku, také za lidský a citlivý přístup nejen k ní, ale i k nám 
majitelům a v  neposlední řadě děkujeme za umožnění důstojného odchodu 
do „psího ráje“.

Děkují Doležalovi , Kaškovi, Kostelec nad Orlicí

Amatérským divadelníkům
v Kostelci nad Orlicí je letos 135 let !
Velmi zajímavě a skoro nevědomky vzpomněl 135. výročí záznamu ochotnic-
ké činnosti v Kostelci nad Orlicí vedoucí Sdruženého klubu Rabštejna Václav 
Uhlíř, který je krom jiného též výtečným muzikantem, ale i skvělým fotogra-
fem a výtvarníkem.
Jak pravidelní i občasní návštěvníci malého sálku Klubu vědí, na jeho stěnách 
se už dlouhá léta objevují podnětné výstavy obrázků, fotografi í i jiných doku-
mentů všeho druhu – např. ze života našich sportovců, k akcím Šumný Koste-
lec, výročí zdejší pošty, staré hospody, zámecké parky.
Letos padla volba na fotokopie starých plakátů a divadelních fotografi í, které 
se našly v rodinných archivech i v Klubu. Za všechny dárce uveďme paní Fridri-
chovou, nyní z Vrbice, z její překrásně dochované sbírky plakátů - památky na 
jejího strýce, ochotníka Josefa Dostála, většina kopií pochází.
Sama instalace v provedení Václava Uhlíře dává nahlédnout do téměř zapo-
menuté, ale bohaté činnosti zdejších ochotníků, která se datuje od r. 1875, 
zachycuje nejzajímavější plakáty od r. 1924, přes činnost v letech 20. – 50. 
minulého století přes fotografi e zcela mladých divadelníků až k zatím nejú-
spěšnějším Černým švihákům, kteří se pod vedením zvěčnělého Kostelečana 
Josefa Pepy Tejkla stali v letech 2002 – 2009 už celorepublikovým pojmem.

V rámci výstavy pořádá Sdružený klub v Kostelci nad Orlicí veřejné čtení ru-
kopisu Dějiny ochotnických spolků v našem městě, který se má stát součástí 
chystané publikace o Kostelci nad Orlicí.
Pamětníci, případně vlastníci dalších dokumentů a fotografi í i ostatní zájemci 
o bohatou činnost ochotníků a loutkářů v našem městě budou srdečně vítáni, 
případné dokumenty vezměte s sebou.
Rukopis čte a volně interpretuje autorka textu Jana Albrechtová.

Místo konání: SK Rabštejn 12. dubna 2010 /pondělí/ v 16 hodin – malý sál.

al

VII.  Ples Kostelecka
Město Kostelec nad Orlicí děkuje všem, kteří podpořili

konání tradičního VII. Plesu Kostelecka.

Srdečné poděkování patří podnikatelům za dary do bohaté tomboly.

Stálá muzejní expozice města
V sobotu 1. května 2010 otevře 
dveře návštěvníkům v nově zre-
konstruovaných prostorách Nové-
ho zámku v Kostelci nad Orlicí stálá 
muzejní expozice města. V objek-
tu, který je kulturní památkou, 
bude možno vždy o víkendech 
zhlédnout model středověkého 
osídlení města, faksimile koste-
leckého kancionálu, představeny 
budou cechy, živnosti a spolky 
vystihující tehdejší život ve městě. 
Samostatná část bude věnována 
významné osobnosti města, akademickému sochaři a medailéru panu Zdeňku 
Kolářskému a jeho návrhům, „skicám“, medailím a další tvorbě. 

Předměty archeologických nálezů, doplněné fotografi emi nalezišť, mapami, 
doprovodnými texty, schématy a kresbami jistě zaujmou.
Realizací projektu vznikne ve dvou etapách dosud chybějící stálá muzejní ex-
pozice dokládající dávnou minulost a vývoj společenského a kulturního živo-
ta města a jeho okolí, podpoří a zvýší pocit sounáležitosti obyvatel s místem 
života a  vytvoří se možnost zajímavého seznámení se s dávnou minulostí. 

-lf-

SPLŇTE SI  SVŮJ SENSPLŇTE SI  SVŮJ SEN
A STAŇTE SE MODELKOUA STAŇTE SE MODELKOU
ŠKOLA LÍČENÍ LUXUSNÍ KOSMETIKOU „MARY KAY“„MARY KAY“
T rendy  2010  –  aneb sama sobě  v i záž i s t kouT rendy  2010  –  aneb sama sobě  v i záž i s t kou
Hotel Panský dům,Hotel Panský dům, Konferenční salón - 3.patro

Kostelec nad Orlicí - náměstí

V.I.P hosté: Pavlína Černá
 Nezávislá Senior Sales Direktorka Mary Kay
Vizážistka těchto soutěží: MISS BOHEMIA 2008, CHARLOTTE MAKEOVERS USA 2007
FINÁLE BOMTON CUP 2007, FINÁLE MISS ČR 2006, MISS AEROBIC 2005
FINÁLE MISS ČR 2005
Zuzana Jel ínkováZuzana Jel ínková - Velkoobchod s brýlovými obrubami dioptrické i sluneční brýle 
v tento den se dozvíte, které typy brýlí jsou pro Vás ty nejlepší a nejslušivější

Na setkání s Vámi
se těší

Olga Smrčková
s teamem

kosmetických
poradkyň

Pro tento den se prosím objednejte na tomto telefonním č ís le: Pro tento den se prosím objednejte na tomto telefonním č ís le: 
+420 733 701 913, email.: olca.mk+420 733 701 913, email.: olca.mk@centrum.czcentrum.cz          

24.24. 4.4. 20102010
od 13,00 hodinod 13,00 hodin



Vzpomínka
na pana Rudolfa Bolehovského
Dne 27. ledna 2010 nás opustil ve věku 88 let pan Rudolf Bolehovský, předse-
da a neúnavný organizátor schůzek Klubu rodáků a přátel Kostelecka žijících 
v Praze. Neznala jsem jej dlouho, setkání v útulné kavárně Fantazie v domě, 
kde bydlel malíř Josef Lada, se účastním od roku 2008. Nikdy nezapomenu na 
to, jak vřele mne poprvé uvítal, ač nejsem rodačka, ale pouze obdivovatelka 
půvabného města na břehu Orlice.
Pan Bolehovský se stále živě zajímal o události v Kostelci a při každé schůzce 
nás seznamoval s novinkami a děním ve městě. Neméně poutavé bylo jeho 
vzpomínání na léta minulá, osudy generace rodičů dnešních osmdesátníků, 
hraběcí rodiny a dalších významných osobností Kostelecka. 
V roce 2010 nás, pravidelných účastníků těchto příjemných setkání, zbylo po-
sledních pět.
Za všechny si dovoluji vyslovit čest památce milého pana Bolehovského.

Jitka Zichová, Praha.

Poděkování
Dnem 28. února 2010 ukončil na vlastní žádost
práci ve SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI pan Slavomil Kovář.

Dovolte nám poděkovat mu jménem města Kostelec nad Orlicí a jistě 
i jménem mnoha občanů a občánků za dlouholetou činnost, za čas, 
který této práci věnoval.
Přejeme mu pevné zdraví a příjemné prožití dalších let.

MěÚ, správní odbor

 S P O L EČ E N K A
 JUBILEA V DUBNU 2010

 70 let oslaví František Nunvář

 80 let oslaví František Botlík
  Miluše Komárková

 85 let oslaví Jaroslava Vachelová

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

 SŇATEK UZAVŘEL I

 Kostelec nad Orlicí

 Lenka Zaňková Martin Valter
 Iva Chaloupková Ondřej Zahálka

Hodně lásky a vzájemného porozumění !

 Z  NAŠ ICH  ŘAD ODEŠL I

 Ing. Vlastimil Šeda * 1924
 Věra Timniková * 1928
 Jan Dedek * 1961
 Mgr. Markéta Novotná * 1928
 Alena Sejkorová * 1940
 Věra Ježková * 1926
 Marie Slezáková * 1926

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast !

 JUDr. Jan Štěpánek * 1917
 Ludmila Jasníková * 1920
 Irena Kubcová * 1925
 Marie Dvořáčková *  1922
 Růžena Divišová *  1933
 Josef Žiška *  1945

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

s hlubokým smutkem oznamuje,
že kolektiv bývalých zam stnanc  školy dne 19. b ezna 2010 náhle opustil

pan Jaroslav Neruda
bývalý u itel d jepisu a zem pisu

Pan Jaroslav  Neruda p sobil  v Kostelci  nad  Orlicí  od roku 1958 na jedenáctileté  st ední  škole,  následn  na st ední

všeobecn  vzd lávací škole, gymnáziu, st ední ekonomické škole, st ední zem d lské škole, Obchodní akademii T. G.

Masaryka, Obchodní akademii a Rodinné škole T. G. Masaryka. Nezapomenuteln  se zapsal do srdcí koleg  a student

jako  milovník  historie,  kroniká  školy,  autor  skript,  ob tavý  u itel  a  p ítel.  Svoji  dlouholetou pedagogickou  kariéru

ukon il v roce 1995 odchodem do d chodu.

S naším zesnulým kolegou se rozlou íme ve st edu 24. b ezna 2010 v 11 hodin
v kostele Svatého Havla v Rychnov  nad Kn žnou.

ZAM STNANCI A VEDENÍ ŠKOLY
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ZAM STNANCI A VEDENÍ ŠKOLY
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8. dubna 2010 to bude
 již 15 let
  co nám chybíš.

Rodina
Blanka Jindrová

Plukovník Josef Pohl
Plukovník ing. Josef Pohl byl československý občan a voják tělem i duší. 
Za druhé světové války bojoval na straně československého armádního 
sboru proti nacistům. Po komunistickém převratu roku 1948 byl souzen 
za velezradu, špionáž a vyzvědačství a odsouzen k trestu smrti oběšením. 
Rozsudek byl proveden v Pankrácké věznici 25. května 1950. Po sameto-
vé revoluci byl poručík Josef Pohl rehabilitován a povýšen na plukovníka. 
V roce 1998 mu byla in memoriam udělena medaile Za hrdinství preziden-
tem republiky a v roce 2009 byl vyznamenán ministerstvem obrany Vyzna-
menáním Zlaté lípy.
Josef Pohl se narodil 15. dubna 1911 v Kostelci nad Orlicí v rodině kováře. Měl 
tři sourozence. Bratr Vilém převzal po otci kovářské řemeslo, sestra Marie se 
stala učitelkou a bratr František žil později v USA a působil v rozhlasové stani-
ci Hlas Ameriky. Josef v Kostelci vychodil obecnou školu, maturoval na místní 
reálné škole. Na další studia odešel do Prahy, kde studoval stavební fakultu 
ČVUT, i když si přál studovat medicínu, ale kvůli latině, která se na reálce ne-
vyučovala, nemohl. Po první státnici studia přerušil a nastoupil na dvouletou 
vojenskou základní službu. Po absolvování této služby se vrátil zpět na studia, 
která úspěšně zakončil a získal titul stavebního inženýra. Zároveň studoval 
v Praze vedle techniky Svobodnou školu politických nauk, založenou po vzo-
ru francouzské školy v Lyonu. Po studiích se rozhodl pro vojenskou kariéru. 
Nastoupil do armády a po absolvování vojenské akademie v Hranicích na Mo-
ravě v roce 1935 získal hodnost poručíka. Až do demobilizace a rozpuštění 
armády po okupaci v roce 1939 sloužil v různých důstojnických pozicích. Po 
rozpuštění armády byl nasazen k silničnímu úřadu v Bratislavě jako stavební 
inženýr, odtud na Ředitelství dálnic v Brně. Jako svobodný byl z Brna Němci 
nasazen do Východního Polska na zpevňování mostů a silnic. Odtud přešel 
frontu a v roce 1943 se přihlásil k československému armádnímu sboru ge-
nerála Ludvíka Svobody, se kterým prošel zbytek války jako velitel praporu 
a zástupce velitele pluku ženijního vojska. S tímto armádním sborem se zú-
častnil bojů na Dukle a dalších místech již na území republiky. Byl vyzname-
nán třemi Československými válečnými kříži, medailí Za chrabrost, medailí 
Za odvahu, Čs. medailí Za zásluhy I. stupně a jinými československými i za-
hraničními vyznamenáními. Po válce sloužil na hlavním štábu armády a začal 
studovat Vysokou školu válečnou v Praze (VŠV). Již před únorem 1948 byl 
ale sledován 5. oddělením hlavního štábu na přímý pokyn Bedřicha Reicina, 
náměstka ministra obrany, pravděpodobně proto, že udržoval písemný styk 
s kamarády na západě. V roce 1949 byl vyloučen ze studia, poté vyhozen z ar-
mády a v červenci 1949 zatčen. Byl vyslýchán a mučen, nucen k nepravdivým 
výpovědím a nakonec ve spolupráci Reicina, prokurátora Wiesky a předsedy 
senátu plk. Matouška odsouzen za velezradu, špionáž a vyzvědačství k trestu 
smrti. Zemřel ve svých 39 letech. Zemřel člověk, který byl přesvědčen o svém 
spravedlivém boji za vlast a za lepší život. Zemřel člověk, kterého odsoudili 
vlastní lidé, kteří zapomněli na to, že jeho boj přinesl osvobození i pro ně.
Dne 28. května 1991 se uskutečnil na kosteleckém hřbitově pietní akt, při kte-
rém byl do rodinného hrobu pohřben tehdy ještě major ing. Josef Pohl a to 
po dlouhých 41 letech. 

Prameny: Wikipedie, Občané okresu RK v zahr.odboji v předvál. a vál. letech 
1936-1945, Významné osobnosti okr.RK

lli

 
VÝZNAMNÉ OSOBNOST I
KOSTELCE  NAD ORL IC Í

Dne 21. března nás navždy opustila

   paní Růžena Divišová. 
Vy, kdo jste ji znali, věnujte prosím 
tichou vzpomínku s námi.

Děkují manžel, syn, dcera a vnoučata.
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 K U L T U R N Í  A  S P O R T O V N Í  A K C E  V  D U B N U  2 0 1 0
 DIVADLO  -  SK  RABŠTEJN

RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz 

09.04. /pátek/ - 16:00 hodin ZÁPIS DO KURZU TANCE

  PODZIM 2010

Sdružený klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí zahajuje zápis do Kurzu tance 
a společenského chování. Kurzovné: 1 300,-Kč; garde: 300,- Kč.

10.04. /sobota/ - 13:00 hodin PODORLICKÉ KOLO PORTY 2010

Host: MARIEN – Pardubice (19,00 hodin)

12.04. /pondělí/ - 16:00 hodin OCHOTNICKÉ DIVADLO V KOSTELCI

Jana Albrechtová uvádí besedu k 135. výročí založení divadelních spolků 
v Kostelci nad Orlicí.

13. 04. /úterý/ - 16:00 hodin BESEDA S JANEM SUCHÝM

  a JANEM HRBATÝM 
Pořad uvádí sportovní redaktor Zdeněk Drla. Setkání s bývalými vynikajícími 
reprezentanty v ledním hokeji pořádá Senior klub sportovců z Kostelce n. Orl.

20.04. /úterý/ - 19:30 hodin ABBA WORLD REVIVAL

Skupina nabízí, takřka originální provedení repertoáru této slavné hudební 
formace. Vystoupení je 100% živá show-produkce deseti hudebníků. Reper-
toár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární mega-skupiny 
70. let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle 
audio a video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak 
přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a atmosféry 
každé jednotlivé skladby…

17. 05. /pondělí/ - 19:30 hodin GALAVEČER OPERETNÍCH

  MELODIÍ A EVERGREENŮ

Hraje: Komorní orchestr „Nálady“ Most a sólisté hudebních divadel. Zazní 
slavné árie a dueta ze známých operet J.Strausse, F. Lehára, E.Kalmána, 
O.Nedbala, R. Piskáčka… a evergreeny různých žánrů.

 

 

 

 

 

 

K INO  -  SK  RABŠTEJN

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

C ÍRKVE

TUR IST IKA

KONCERTY

RABŠTEJN - tel: 494321588, rabstejn@wo.cz 

04. 04. /neděle/ - 19:00 hodin KAWASAKIHO RŮŽE

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo může odpouštět? Může jim čas obrou-
sit hrany? Nebo pokání, jimž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hře-
bejka. Drama ČR. Mládeži přístupné.

08. 04. /čtvrtek/ - 19:00 hodin POUTA

Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku…Český fi lm 
Režie: Radim Špaček. Mládeži přístupné od 12 let.

11. 04. /neděle/ - 17:00 hodin ARTHUR

 A MALTAZARDOVA POMSTA

Po úspěšném fi lmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním 
příběhu o malém Arthurovi. Animovaný dobrodružný fi lm pro malé i velké 
s českým dabingem. 

15. 04. /čtvrtek/ - 19:00 hodin NEBE, PEKLO…ZEM

Slovenské fi lmové drama. Režie: Laura Siváková. Hrají“ Zuzana Kanócz, Bro-
nislav Wroclawski, Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová, Jiří Korn, Ivan Martinka 
a další. Mládeži přístupné od 15 let.

16.04. /pátek/ - 19:00 hodin NA SV. VALENTÝNA

Film přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě 
na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo řeší 
milostné problémy… Romantická komedie USA – české titulky.
Mládeži přístupné od 12 let.

18.04. /neděle/ - 19:00 hodin VLKODLAK

Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá…Režie: Joe Johnston. Horor USA – české 
titulky. Mládeži přístupné od 15 let.

23.04. /pátek/ - 17:00 hodin DEŠŤOVÁ VÍLA

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Hrají: Simona Stašová, Miroslav 
Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr 
Nárožný, Martin Dejdar a další. Režie: Milan Cieslar. 

25.04. /neděle/ - 19:00 hodin PROKLETÝ OSTROV

Někdo tu schází… Krimi-detektivka USA – české titulky. Hrají: Leonardro Di-
Caprio, Mark Ruff alo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Max von Sydow…
Režie: Martin Scorsese. Mládeži přístupné od 15 let.

30.04. /pátek/ - 18:00 hodin AVATAR

Největší fi lmová událost roku! Akční sci-fi  fi lm USA – český dabing.
Mládeži přístupné.

24. - 25.04., 9 – 17:00 hodin 3. VÝSTAVA NARCISŮ

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci s Klubem SZO NARCIS Kladno 
srdečně zvou na 3. VÝSTAVU NARCISŮ (cca 200 odrůd). Odborná poradna * ob-
čerstvení*vstupné dobrovolné. Areál Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.

duben JAPONSKÉ POHÁDKY

Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí zve všechny zájemce o výtvarné umě-
ní na VÝSTAVU ILUSTRACÍ KNIHY JAPONSKÉ POHÁDKY malíře, grafi ka 

a ilustrátora Jaroslava Šerých zapůjčenou z Galerie výtvarného umění v Hav-
líčkově Brodě. Výstava potrvá do konce května 2010.

01.04. /čtvrtek/ - 16:00 hodin METODA ONE BRAIN

Občanské sdružení Cvrček-mateřské centrum zve na přednášku monolog 
a dialog na téma: METODA ONE BRAIN. Přednáší paní Jana Michaela Kopecká.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY v chrámu sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí

Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Děkan: PhDr. et Mgr. Jiří Pilz, kaplan ThLic. Czesław Dworak

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

Neděle 9.30 h
Po, Út 18.00 h
St   8.00 h
Čt, Pá 18.00 h
So (večerní s nedělní platností) 8.00 h a 18.00 h 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:

01.04. /čtvrtek/- 18.00 hodin Zelený čtvrtek   

Mše sv. na památku poslední večeře Páně.

02.04. /pátek/ - 18.00 hodin Velký pátek   

Velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže a zpívanými pašijemi podle 
evangelia sv. Jana.

03.04. /sobota/ - 20.00 hodin Bílá sobota    

Mše sv. z vigilie Zmrtvýchvstání Páně začne svěcením ohně a svící na pro-
stranství před kostelem. Její součástí pak jsou prodloužená biblická čtení, 
svěcení křestní vody a obnova křestních slibů.
Během dne od 9. 00 h do 19.00 h bude možné navštívit kostel k soukromé 
modlitbě a adoraci. 

04.04. /neděle/ - 9.30 hodin Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Mši sv. s lidovým zpěvem.

05.04. /pondělí/ - 9.30 hodin Pondělí velikonoční   
Při mši sv. proběhne tradiční žehnání velikonočních pokrmů.

10.04. /sobota/ 7:00 hodin KUMBURK A TÁBOR

Sraz účastníků : v 7:00 na zastávce ČD Kostelec n. O. Odjezd vlakem 7:17 přes 
Jaroměř do Sýřanova. Trasa pěšího výletu: Sýřanov, Kumburk (642 m n.m.), 
Klepanda, Ploučnice, Tábor (678 m n.m.), Lomnice n.P. Návrat vlakem. Délka 
trasy: 15 km. Pořádá Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí. Vedoucí akce: 
Oldřich Zeman

17.04. /sobota/ - 8:00 hodin LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ

TJ Sokol Líšnice pořádá IV. Ročníku turistického pochodu. Vzpomínka na po-
chod „Přes pět vesnic a jednu přehradu“ Trasy: 8-16-32 km pěšky i na kolech, 
64 km asfalt-kolka. Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00. Cíl: tamtéž do 19:00, 
startovné 30 Kč. Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U sokolovny 
bude připraveno posezení  s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se 
těší pořadatelé! Informace na: www.pochody.cz, www.obeclisnice.cz.

17.04. /sobota/ - 9:00 hodin AUTOMOBILKA ZE SEDLA KOLA

Sraz účastníků: v 9:00 u mostu na Skálu. Trasa cyklovýletu: častolovickým 
parkem, Synkov, Jedlina, Rychnov n.K., Na Divinkách, automobilka, Kvasiny, 

10.04. /sobota/ - 13:00 hodin PODORLICKÉ KOLO PORTY 2010

Zveme všechny příznivce dobré hudby na Podorlické kolo Porty 2010, sou-
těže v trampské, folkové, bluegrassové a country muzice. Uskuteční se dne 
10. dubna 2010 od 13:00 hodin ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad 

Orlicí. Během odpoledne proběhne soutěž skupin, dvojic a jednotlivců o ví-
tězství a postup do českého národního kola, které letos bude v Řevnicích ve 
dnech 25. - 27. 6. 2010. Večerní program zahájí v 19:00 hodin host večera fol-
ková skupina Marien z Pardubic. Celodenní vstupné je 80,- Kč, děti do 10 let 
a členové České tábornické unie 40,- Kč. Těšíme se na Vaši účast. Ivan Němec.

30.04. /pátek/ - 21:00 hodin MANDRAGE

Koupaliště v Kostelci nad Orlicí zve na koncert skupiny MANDRAGE (CZE) 

& INGO SANDHOFEN (D). Vstupenky v předprodeji Kč 120,- / na místě Kč 150,-. 
Předprodej V RTIC Kostelec nad Orlicí od 29.04.2010.
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ČARODĚJN ICE

KOSTELECKÁ POUŤ

PŘ I PRAVUJEME

DŮM DĚT Í  A  MLÁDEŽE

30.04. /pátek/ - 17:00 hodin ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ

 V KOSTELCKÉ LHOTĚ

Tělovýchovná jednota Sokol Kostelecká Lhota Vás srdečně zve na tradiční 
Pálení čarodějnic. Kde? Na fotbalovém hřišti „Na penaltě“. Bohatý dopro-
vodný program: soutěž pro děti, vyhodnocení nejpěknější čarodějnice, 
tombola, večer taneční zábava.
Hrát bude SPEKTRUM. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení z udírny i roštu, 
dobré pití je též zajištěno. Vstupné 20,- Kč (od 15 let).

17. – 18.04. KOSTELECKÁ POUŤ

Softballový oddíl SK Klackaři Kostelec nad Orlicí srdečně zve všechny spolu-
občany na tradiční KOSTELECKOU POUŤ. Budou pro Vás připraveny atrak-
ce pro malé i velké a mnoho prodejních stánků s pestrou nabídkou zboží.

29.05. /sobota/ - 8:00 hodin SBÍRKA ŠATSTVA 

Pravidelnou sbírku šatstva připravujeme ve spolupráci s Diakonií Broumov 
na poslední květnovou sobotu, a to 29. května 2010 od 8:00 do 11:00 hodin. 
Sběr proběhne v areálu hasičské zbrojnice v ulici Příkopy. Bližší informace 
Vám přineseme v květnovém zpravodaji.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

01.04. /čtvrtek / - 9:00 hodin APRÍLOVÉ HRÁTKY

Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí od 9.00 do 11.00 hodin. 
Poplatek 5,- Kč. Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 
494 323 783.

02.04. / pátek / - 9:00 hodin PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí od 9.00 do 11.30 hodin. 
Poplatek 50,- Kč. Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 
494 323 783.

19.04./ pondělí / - 8:00 hodin DEN ZEMĚ

Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí v Seykorově parku. Podrob-
nější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

24.04. / sobota / - 9:00 hodin MALOVÁNÍ NA TRIČKA

Pořádá Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí od 9,00 do 11,30 hodin.
Poplatek 40,- Kč s sebou tričko na malování. Podrobnější informace na le-
táčcích nebo na telefonu 494 323 783.

smírčí kříž, Solnice, Černíkovice, Libel, Synkov, Kostelec n. O. Délka trasy: 
35 km. Pořádá Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí. Vedoucí akce: Jitka 
Jakubcová

24.04. /sobota/ - 8:00 hodin OTVÍRÁNÍ CYKLOSEZÓNY

Registrace od 8:00 do 9:00 hodin na náměstí v Kostelci nad Orlicí. Start 
v 9:00 hodin. Trasa: Kostelec n. O. – Záměl – Potštejn – Homol – Brumbárov. 
Závěr akce bude probíhat cca od 13hodin v Brumbárově za přítomnosti kou-
zelníka Mr. Carlo, kapely Scrap Music Jamm. Občerstvení a reprodukovaná 
hudba. Více na www.rtic.kostelecko.cz.

24.04. /sobota/ - 7:00 hodin ZA EVROPSKÝMI JELENY

 DO SLAVĚTÍNA

Sraz účastníků: v 7:00 na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí. Odjezd vlakem 7:17 
do Černčic. Trasa pěšího výletu: Černčice, Slavětín, Kavalírův dub, Dolsko, Osí-
ček, Nové Město nad Metují. Návrat vlakem. Délka pěší trasy: 13 km. Pořádá 
Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí. Vedoucí akce: Jana Culková.

PRODEJNA DĚTSKÉ MÓDY
NOVÁ PŘÍLEŽITOST K JARNÍMU NÁKUPU
DĚTSKÉHO A KOJENECKÉHO TEXTILU,
KOJENECKÝCH POTŘEB A TĚHOTENSKÉ MÓDY

NA LÁVKÁCH - naproti očnímu středisku.

OTEVÍRAVÍ DOBA

PO - PÁ 9 - 12 13 - 17

TEL.: 731 525 133

ZDARMA

STŘECHY
rekonstrukce - novostavby - nátěry - čištění

opravy proti zatékání - poradenství - atd.

www.vyskovepracesova.cz tel.: 774 103 995

Možnost SPLÁTEK BEZ NAVÝŠENÍ !!!

cenová nabídka na rekonstrukci
nebo novostavbu vaší

ZATEPLENÍ
FASÁD

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

infrakamera - rozpočet ZDARMA

www.vyskovepracesova.cz
tel.: 774 103 995

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE !!!

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

SHÁNÍM CHALUPU NEBO CHATU K REKREACI
DO 20 KM OD KOSTELCE NAD ORLICÍ. TEL.: 602 762 770
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 Z  N A Š I C H  Š K O L

 MŠ CHLENY

Zápis dět í
Zápis dětí do Mateřské školy Chleny proběhne dne 4. května 2010 od 7,00 do 
17,00 hod. 
S sebou přineste občanský průkaz a očkovací průkaz dítěte.
Přihlášky si můžete vyzvednout od 7. dubna na Městském úřadě Kostelec nad 
Orlicí, Odbor školství, kultury a tělovýchovy nebo v Mateřské škole Chleny. 

Mgr. Michaela Krupičková, ředitelka MŠ

 ZÁKLADNÍ  ŠKOLA
GUTHA –  JARKOVSKÉHO
KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Upozornění
Dne 6.4.2010 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno žáků z důvodu celodenního 
semináře pedagogických pracovníků zaměřeného na péči o talentované žáky.

Mgr. Jiří Němec, Ředitel školy

Baron Práši l 
Jako každý rok jsme se i letos jeli podívat na jeden z nejnovějších muzikálů ny-
nější scény.
Každý, kdo měl zájem nebo chuť se na tento muzikál podívat, mohl s námi 
23.2.2010 vyrazit do pražského muzikálového divadla Hybernia.

Projekt Kostelecko
Tak už zase přišel čas, abychom občany města Kostelce informovali o tom, 
jak pokračujeme na našem projektu „S EU cestou za moderním vzděláváním“ 
- Kostelecko. Během ledna a února jsme vytvořili plány Seykorova parku, kde 
jsme se seznámili s historií a vzácnými chráněnými dřevinami. Myslíme si, že 
se nám práce povedla, plánky máme vystaveny na školní chodbě a už se tě-
šíme na další část projektu - zmapování Zámeckého parku. Držte nám palce, 
ať se nám práce podaří.

Žáci 4.B
ZŠ Gutha-Jarkovského

Kostelec nad Orlicí

Tentokrát jsme se těšili na muzikál Baron Prášil. Myslím si, že tento muzikál byl 
opravdu skvostný, což mi dá jistě každý zúčastněný za pravdu. Všichni přítomní 
- nás 40 žáků a nabité divadlo mohli naživo zhlédnout úžasné představení velice 
známých a skvělých herců, zpěváků, tanečnic.
Mezi ně patřil například Daniel Hůlka, Marta Jandová nebo třeba Sabina Lauri-
nová a Tomáš Savka, Jovanka Vojtková.
Ocitli jsme se v nekonečných pohádkových příbězích, setkali se tentokrát s nej-
modernější technikou, baron letěl nad námi na dělové kouli, tanečnice v 15 me-
trové výšce tančily, vznášely se jako motýli.
A protože to byla 1. předpremiéra, mohli jsme vnímat práci režiséra Renče, pro-
ducenta, choreografky K. Kloubkové a ostatních.
Všichni, kteří s námi tento muzikál navštívili, byli naprosto nadšení. Proto bych 
prostřednictvím tohoto článku chtěla za nás všechny poděkovat naší škole za 
podporu a také p. uč. Novákové a Luňáčkové, které s námi tento muzikál a i ty 
ostatní absolvují a bez kterých bychom se jistě na žádný z již navštívených mu-
zikálů nikdy nepodívali.
Poděkování patří také našim rodičům za to, že když nám škola umožní návštěvu 
divadelních představení, že nás v tom podporují. 
Také si uvědomuji, že zpětně 4 roky zpět, po zhlédnutí Golema, Angeliky, Třech 
mušketýrů, Kleopatry, Kudykam a Barona Prášila, to pro nás deváťáky byla dernié-
ra a pro některé zúčastněné šesťáky to byla premiéra. Takže předáváme štafetu.

 

Kamila Štěpařová, 9. B ZŠ Gutha –Jarkovského v Kostelci nad Orlicí.

Sběr starého papíru
Na podzim proběhl na naší Základní škole sběr papíru na podporu adoptivní 
holčičky z Indie. Sběru se zúčastnila i veřejnost a tak se podařilo za papír utržit 
potřebných 5 000,-Kč. Tímto bychom chtěli všem poděkovat a přikládáme do-
pis, který nám „naše“ holčička poslala.

Pro velký úspěch budeme pořádat další sběr, který proběhne v úterý 20.4.2010 
od 7:00 do 16:00 a ve středu od 7:00 do 8:00 na všech pracovištích. Tentokrát se 
bude sbírat nejen novinový papír, časopisy a letáky, ale i kartony. Prosíme pouze 
o zvážení papíru doma.
Předem děkujeme 

Za Klub rodičů Petra Zakouřilová

Zimní pět iboj
OKRESNÍ KOLO  -  BOROHRÁDEK   -   6. 3. 2010

21 žáků naší školy se zúčastnilo okresního kola zimního pětiboje a jejich výkony 
potvrdily, že máme výborné sportovce. Nejen ti na „bedně“, ale i ostatní před-
vedli výkony, které je posunuly do krajského kola.

Ml. žáci I. - Chaloupka Jiří - 4. místo

Ml. žáci II. - Provazník Adam - 2. místo
 - Padrián Jiří - 3. místo
 - Šeda Jiří - 7. místo
 - Rejchrt Vojtěch - 8. místo
 - Tlapák David - 10. místo

Ml. žákyně II. - Hynková Adéla - 1. místo
 - Jedlinská Nikola - 2. místo
 - Mrázová Veronika - 3. místo
 - Tichá Gabriela - 7. místo
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St. žáci I. - Padrián David - 1. místo
 - Maňas Michal - 3. místo
 - Hodač Jakub - 9. místo

St. žákyně I. - Hejčlová Nikola - 2. místo
 - Svobodová Lucie - 3. místo
 - Linhartová Eliška - 4. místo
 - Tesařová Lenka - 5. místo
 - Koubová Magdaléna - 6. místo
 - Podroužková Nikola - 13. místo

St. žáci II. - Dostálek Richard - 6. místo

St. žákyně II. - Niklová Monika - 3. místo

Všem gratulujeme a trénujte na krajské kolo, které bude 27. 3. 2010 v Hořicích.                                                                                      

H. Dosedlová

 ŠKOLNÍ  DRUŽ INA

Karneval
Poslední pátek v měsíci únoru byl ve školní družině ve znamení karnevalové-
ho reje. Přestrojeni v maskách jsme se přesunuli do Integračního centra do 
školy na náměstí. Pozvali jsme děti z uprchlického tábora. Byli jsme zvědavi, 
jak se zapojí do našich soutěží a tanečního veselí. Byli jsme mile překvapeni. 
Tančili a soutěžili s námi. Jeden větší chlapec bubnoval na bubínek v africkém 
rytmu. Rychle jsme se přidali a v kruhu tančili africké tance.

Čas rychle ubíhal a dětem se nechtělo končit. K celé karnevalové atmosféře 
přispěla i hudba a patřičná výzdoba - balónky, lampióny, girlandy, konfety, …
Odpoledne se vydařilo a příští rok se budeme těšit „na shledanou“.
Karneval proběhl v rámci projektu, který byl podpořen MV ČR a je spolufi nan-
cován EUF.

Vychovatelky a děti ze školní družiny Erbenova

 
DĚTSKÝ DOMOV, ZŠ,
ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA 
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Jak jsme proži l i  jarní prázdniny?
V únoru se děti dočkaly 
týdenních jarních prázd-
nin, které u nás připadly 
na týden od 15. do 19. 
února. Některé děti od-
jely v pátek 12.února 
na prázdniny do svých 
rodin a pro ty, které zde 
zůstaly, připravily paní 
vychovatelky atraktivní 
program plný nejrůzněj-
ších aktivit.
V neděli jsme oslavili svá-
tek sv.Valentýna výrobou 
valentýnských přáníček, tzv. „valentýnek“, kterými jsme obdarovali své nejbliž-
ší a pečením vynikajícího pařížského dortu ve tvaru srdce.
První ofi ciální den jarních prázdnin jsme započali výletem do Rychnova nad 
Kněžnou, kde jsme rozhýbali svá těla bruslením na zimním stadionu.
Druhý den jsme vyrazili do častolovického zámeckého parku. Od podzimu 
jsme měli nasbírané žaludy a kaštany, a tak jsme je zanesli zvířátkům. Prohléd-
li jsme si oboru a mini zvěřinec a na zpáteční cestu pro nás paní vychovatelka 
připravila zábavnou hru zvanou geocatching. Pomocí GPS systému a souřad-
nic zadaných na internetu jsme měli objevit skrýš, kterou tam zakladatelé hry 
zanechali. Kvůli velké sněhové pokrývce v daném místě, jsme bohužel skrýš 

neobjevili, ale jelikož to 
bylo velmi zábavné, do-
mluvili jsme se, že na jaře 
to zkusíme znovu.
Středa patřila „společen-
ským hrátkám“, které jsme 
absolvovali v DDM Kos-
telec nad Orlicí. Zahráli 
jsme si originální hry jako 
TWISTER nebo ACTIVITY, 
ale nejvíce nás bavila hra 
„Chcete být milionářem?“, 
kde jsme měli možnost za-
zářit našimi vědomostmi. V tento prázdninový den na nás čekalo ještě další 
překvapení, a to výlet do psího domova v Lukavici, kde jsme si s pejsky vyšli 
na procházku a dokonce jsme měli možnost pojmenovat nová štěňátka, která 
ještě neměla jména. 
Dále jsme si prohlédli všechny obyvatele psího domova, nejen pejsky, ale i ko-
čičky a koně. Moc se nám tam líbilo, a tak výlet určitě v budoucnu zopakujeme.
Ve čtvrtek jsme se rozdělili na dvě party a zahráli jsme si po okolí Kostelce naši 
oblíbenou hru „stopovanou“, na jejímž konci na nás čekal sladký poklad.
Tento pestrý prázdninový program jsme zakončili 18.února v sobotu, dnem 
relaxace a vodních her v krytém bazéně v Ústí nad Orlicí.
Byly to ale krásné prázdniny!

Kolektiv dětí a vychovatelek DD, Pelclova 279

 ZUŠ  F .  I .  TŮMY

Kostelecká „Zuška“ opět zabodovala
Pod vedením Václava Klecandra vzniklo vloni nové mladičké (věkový průměr 
je 11 let) saxofonové kvarteto, které je důstojným nástupcem zaniklé Angíny.
Že jsou velice talentovaní a nadějní, potvrdili už na několika vystoupeních např. 
v Pěčíně, v  Borohrádku, dokonce i v Polsku a obdivovatelů stále přibývá.

Výborný nápad…
…měla paní učitelka Jana Polnická ze ZUŠ v Kostelci n. Orl., když mi navrhla, 
abychom se přijeli s dětmi třetí a čtvrté třídy podívat do „Lidušky“ na své spo-
lužáky. Termín byl domluven na 28. ledna, den rozdávání vysvědčení. Dobrý 
nápad! Vysvědčení rozdáme krásně netradičně ještě tam.
Sněhové přívaly nám 
v onen den udělaly 
trošku těžkou hlavu, 
ale vše dobře dopadlo 
a v devět hodin dopo-
ledne, když vstoupila 
na scénu paní učitelka 
Dagmar Potštejnská, 
jsme už všichni sedě-
li v „koncertním sále“ 
ZUŠ. Následující pro-
gram byl důmyslně 
poskládán ze soutěží, 
hudebních hádanek, 
informací o hudebních 
nástrojích a hlavně vy-

Tři šikovné dívky Nikola Hejčlová, Magdaléna Koubová, Tereza Suchánková 
a jeden mladý muž Štěpán Přibyl hrají s opravdovou chutí a své saxofony vý-
tečně ovládají. Že tomu tak opravdu je, dokázali v úterý 9. března 2010 v Jičíně 
na krajské soutěži základních uměleckých škol v komorní hře. S přehledem 
(v hodnocení o několik bodů!) vyhráli 1. místo a postoupili do ústředního kola, 
které se bude konat ve dnech 16.-18. dubna 2010 v Liberci. 
Přejeme jim hodně štěstí, elánu a krásné umístění i tam.

 Mgr. Jana Fryčová, ředitelka
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 OBCHODNÍ  AKADEMIE  T .  G .  M

Lyžařský výcvik

stoupení dětí převážně doudlebské školy. Představily se v novém světle, které 
jim na pověsti a postavení v kolektivu rozhodně neubere. Představily se jako 
zástupci světa, který mnohé ostatní děti ještě nenavštívily a který jim rozhod-
ně nikdy neublíží. Výborný nápad!
Odcházeli jsme obohaceni, my dospělí i trošičku rozjitřeni dotekem umění po-
daného dětmi. Naplněni pocitem úcty k práci učitelů Základní umělecké školy 
v Kostelci nad Orlicí a samozřejmě i úcty k jejich svěřencům. A na samý konec 
nutno dodat to, co na samém konci dnes nestojí. Prožili jsme krásné a hod-
notné dopoledne, které pro nás někdo připravil a nechtěl po nás vstupné. 
Dopoledne vysoce profesionálně ušité na míru věku i potřebám dětí. 
Nezbývá než poděkovat paní učitelce Polnické, Potštejnské, Peškové, Čepel-
kové, Hernychové a pánům učitelům Altovi, Klecandrovi a Hruškovi. 

Jaroslava Brodinová

Ode dne 21. 2. do 26. 2. jsme se my – studenti 1.A a 1.C - zúčastnili lyžařského 
výcviku v Janských Lázních. Ubytováni jsme byli na intru naší partnerské školy 
Obchodní akademie pro tělesně postižené Janské Lázně. Sjezdovky jsme měli 
skoro u intru, ale přesto jsme radši místo Černé hory navštěvovali Černý Důl. 
Naši instruktoři – R. Čermáková, F. Dosedla, M. Sejkora, V. Pavelka a M. Dvořák - 
byli úžasní. Prakticky po nás nic nechtěli, ale přesto nás hodně naučili. Za celý 
náš kolektiv bychom jim chtěli poděkovat za báječně strávený týden, i když 
se nám zdál poněkud krátký. Nesmíme zapomenout na anglickou návštěvu, 
která se převážně líbila klučičí části. Na tento týden budeme hodně dlouho 
vzpomínat, neboť jsme si ho nesmírně užili. Na závěr se rozloučíme naším hes-
lem: „NA SKI – SKOL !!!“

Za lyžaře, běžkaře a snowboardisty 
Adéla Števková a Zuzana Motyčková

 OS CVRČEK -MATEŘSKÉ  CENTRUM

Je Vám doma smutno?
Př i jďte k nám pobejt! 
Občanské sdružení Cvrček-mateřské centrum
IČO:26578620
Příkopy 530, Kostelec n. Orlicí 517 41
e-mail:cvrcekkostelec@gmail.cz, www.cvrcek-kostelec.webnode.cz

Jaro-přináší do našich rodin první sluneční paprsky, mnohým i nové lásky 
a kousek hřejivého pocitu z toho,že je před námi léto a spousta krásných a po-
zitivních dní !!!

1.4.2010 - od 16 hodin - přednáška paní Jana Michaela Kopecká
monolog a dialog na téma: METODA ONE BRAIN

OSLAVA SVÁTKŮ JARA… VELIKONOCE

24.4.2010 - od 8 -16 hodin - TVOŘENÍ Z PEDIGU

i pro veřejnost - nahlásit předem, nejvíce 12 lidiček

28.4. 2010 - ČARODĚJNICE VE CVRČKU - opékání buřtů, soutěže a odměny
- dle počasí, na zahradě, 16 hodin

Každé PONDĚLÍ: 5, 12, 19., 26. 4. - ČTEME POHÁDKY 

Každé ÚTERÝ: 6, 13, 20, 27. 4. - CVIČENÍ S DĚTMI NA BALÓNECH

Každý ČTVRTEK: 1, 8, 15, 22, 28. 4.  CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ

   ZPÍVÁNÍ S KYTAROU

Každou STŘEDU: od 16 hodin - JARNÍ TVOŘENÍ PRO MAMINKY

…a mnoho dalších aktivit…

PS: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CVRČEK  MATEŘSKÉ CENTRUM“

 ZAŘAZEN DO SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER V ČR

Těšte se s námi !
Jaroslava Čermáková - dobrovolná pg. pracovnice

DDM

DDM - Žižkova 367, 517 41 Kostelec nad Orlicí

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

AKCE

19.4.2010 /pondělí/ DEN ZEMĚ

od 8.00 v Seykorově parku

24.4.2010 /sobota/ MALOVÁNÍ NA TRIČKA

od 9,00 do 11,30 hodin v DDM 
Poplatek 40,- Kč, s sebou tričko na malování

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

1.4.2010 /čtvrtek/ APRÍLOVÉ HRÁTKY

Od 9 do 11 hodin v prostorách DDM. Poplatek 5,- Kč

2.4.2010 /pátek/ PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Od 9 do 11.30 hodin v DDM. Poplatek 50,- Kč

TÁBOROVÉ LÉTO 2010

12.7. – 23.7.2010  STANOVÝ TÁBOR V SOPOTNICI

Stanový tábor v Sopotnici zaměřený na přírodu, turistiku, tábornické do-
vednosti, hry a sport, spoustu zábavy a dobrodružství. Možnost logopedic-
ké péče. Cena 3.150,- Kč na osobu /5x denně strava, ubytování, doprava, 
pojištění, provozní náklady/. Dárek - CD plné fotek z průběhu tábora.

16.8. - 20.8.2010 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/

Podrobnější informace na letáčcích nebo na telefonu 494 323 783.

Přijďte se zkrášlit a odpočinout do

Studia Sun  Pod Branou 208
KosmetikaKosmetika  Základní ošetření  od  330,- Kč
PedikúraPedikúra  170,- Kč
MasážeMasáže   od 200,- Kč
Rašelinová koupel + masáž zad a šíjeRašelinová koupel + masáž zad a šíje  330,- Kč

Pavla Zaňková - 1. poschodí, tel.: 606 517 789

NABÍDKA PRONÁJMUNABÍDKA  PRONÁJMU

BLIŽŠÍ INFORMACE
NA TEL.:  494 321 847 NEBO 603 194 690

NABÍZEME PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V ČASTOLOVICÍCH PŘI SILNICI I/11

VHODNÉ PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
/KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, PRODEJNA, KANCELÁŘ… /

VÝMĚRA CCA 50 M2,
VČETNĚ SOC. PŘÍSLUŠENSTVÍ

MASÁŽNÍ SALONMASÁŽNÍ SALON

PROFITPROFITKOSTELEC NAD ORLICÍ

“ M A S Á Ž  L Á V O V Ý M I  K A M E N Y ““ M A S Á Ž  L Á V O V Ý M I  K A M E N Y “
60 minut (záda, šije, nohy) cena 240,- Kč

Objednávky na telefonním čísle 6 0 4  9 2 8  9 0 4 .6 0 4  9 2 8  9 0 4 .

AKCE AKCE DUBEN A KVĚTEN 2010
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Pokračování z březnového čísla Zpravodaje

Průvodce Kostelcem nad Orl icí
Doba po II. světové válce

od r. 1945 – 1989 a od r. 1989 do dneška

Posledních 65 let, které r. 2010 uplynou od konce strašlivé II. světové války, 
v níž bylo konvenčními a poprvé i atomovými zbraněmi zabito a v hrůzných 
podmínkách koncentračních táborů popraveno a umučeno na padesát mili-
onů mužů a žen všeho věku a dětí od nemluvňat po dospívající, bylo zprvu 
časem nadějí, ale vzápětí léty zklamání, neboť byly poznamenány dlouhou 
studenou válkou mezi dvěma supervelmocemi a jejich satelity. Věznice, ba 
i popraviště neosiřely a tzv. třetí svět se začal otřásat v základech, hroutí se vel-
ké koloniální říše, zejména Afrika, ale i Asie či Jižní Amerika a Blízký Východ píší 
nové stránky světových dějin. Svět je v neuvěřitelném pohybu a jakoby stále 
hledal jak dál, obzvlášť teď, v posledních dvaceti letech, před nimiž skončila 
studená válka. Velmoc – SSSR- se rozpadla a nástupnické státy hledají novou 
identitu, Čína se stává největším věřitelem USA, a od 11. září 2001 ovládl pole 
strach z terorismu. 
Čas, o němž mluvíme, byl také naplněn dosud nevídaným rozvojem vědy 
a techniky. Dobývání vesmíru, snaha ovládnout, ba rozparcelovat třeba Měsíc, 
prozkoumat nejbližší planety, stejně jako bouřlivý rozvoj elektroniky je pro 
naše otce a dědy věcí nepředstavitelnou.
Tenhle kvas doby zažívá každý z nás, kdo oněch 65 let zažil. Generaci dnešních 
pamětníků bylo na konci II. sv. války pět, těm dnešním nejstarším něco přes 
pětadvacet let. Co z dění zmíněné doby v našem milém Kostelci vám předsta-
vit, milí čtenáři tohoto Průvodce? Málo platné, zůstaneme u strohých zápisů 
z kronik, byť v nich chybí mnohé, čím žil jeden každý z nás. Snad abychom 
nechali volné stránky, na které si každá rodina může zapsat ty svoje, jedinečné 
a nezaměnitelné děje, které kronikářům ušly.
R. 1946 má město Kostelec n. Orl. berní úřad a je soudním okresem. Nachází 
se tu 11 větších závodů, hospodaří tu 337 drobných a středních zemědělců, 
kteří vlastní 350 ks hovězího dobytka, 300 prasat, 250 koz, 47. ks ovcí a 3000 ks 
drůbeže. Bylo tu 200 živností.
Byl ustaven Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ) a Mechanizační družstvo, 
které zapůjčuje traktor, samovaz a mlátičku. Byl zkonfi skován majetek kolabo-
rantů a obyvatel německé národnosti. Bylo započato s odsunem německých 
obyvatel. Je přejmenováno celkem čtyřiadvacet ulic po účastnících 1. odboje 
a obětech 2. svět. války. Podle statistiky žilo ve městě 5394 obyvatel.
Doposud žije v paměti strašná povodeň z 11. a 12. srpna.1946. Ale také velký 
úspěch fotbalistů – je na třetím místě v divizním přeboru Českého venkova 
– východ. Odměnou je jim materiál na výstavbu dřevěné tribuny. A staveb-
ní fi rma ing. Švarce realizuje návrh ing. arch. Z. Beneše na vstupní objekt do 
sportovního areálu.
Kostelec n. Orl. vstupuje do této etapy svých dějin s pověstí vzorně uspořáda-
ného města pod Orlickými horami. 
A co jej čeká dále?

Vybíráme jen některé události a akce:

- Slavný sjezd abiturientů k 50. výročí reálného gymnázia (1947) doprová-
zený např. vydáním Almanachu vzorně vypraveném tehdejšími pedagogy 
i studenty tak, že dosud slouží jako cenný historický. materiál

- Znárodnění fi rmy Nejedlý, Dostál a Švagera, (1948, 49) aj, národní správa 
na majetek F. Kinského (1949).

- Antonín Zápotocký i Klement Gottwald dostávají od města diplom čestné-
ho občanství (49) či Jan Dostálek naopak této zbaven (1948).

- Za sokolovnou je uspořádán jeden z posledních svého druhu festivaluů 
písní školní mládeže, na němž i naráz účinkuje 9 sborů (kolem 400 dětí) 
(1949). O rok dřív za účasti 2000 cvičenců proběhne župní slet Sokola 
(1948).

- Začalo se stavět koupaliště (1950) a bude trvat dost dlouho, než bude 
sloužit. Za 4 roky se začne s výsadbou stromů, na které se podíleli v aleji 
ke koupališti mj. studenti jedenáctiletky.

- Jsou zrušeny čtyři restaurace, potraviny v r. 1950 jsou jen na lístky. Kilo 
hovězího zadního stojí 35 Kčs vepřového 42,50, telecího 62 Kčs. 

- Na dlouhá léta těžkého žaláře je odsouzeno 7 kosteleckých občanů (Vlasti-
mil Beneš, Jiří Fridrich, Severin Motyčka, Bohumil Netík, Jaroslav Prostřed-
ník, Adolf Slavík, Josef Weigert)

- Major Josef Pohl (*15.4. 1911) za trestný čin vyzvědačství a velezrady byl 
odsouzen k trestu smrti a konfi skaci celého jmění. Popraven v Praze 25. 
května 1950.

- Ve všech případech šlo o vykonstruovaná obvinění, v příp. mjr. Pohla o jus-
tiční vraždu. Sestra majora Pohla Marie byla odsouzena na 13 let odnětí 
svobody. 

- P. Jan Kuchta na 12 let těžkého žaláře.

V tomto pro Kostelec strašlivém roce bylo též náměstí Palackého přejmenová-
no na Stalingradské a řádové sestry z Fialovy školky a sirotčince odvezeny do 
sběrného tábora v Broumově.
Autor stati Veřejný a hospodářský život ve městě v l. 1918 – 1980 výše uvede-
né skutečnosti „raději“ neuvedl. 
„Vytrhávání“ z paměti, stejně jako kácení pomníků, je ostatně v Čechách dob-
rá metoda jak si nerozzlobit „vrchnost“, která je zrovna u kormidla. Historie je 
nesmlouvavá učitelka a jak si má zejména „nepamětník“ učinit dobrou před-
stavu o minulosti, nemá-li k dispozici všechna fakta, ne jen ta, co se hodí pro 
příznivý dojem? A není-li pak zamlčení známých faktů rovno lži?

Anebo z jiné strany – co si představit před strohým zápisem:

- 1.1. 1953 se mění lidové peněžnictví a převádí se na státní spořitelny

- 30.5. vyhlášena měnová reforma. Oběh peněz se zastavil.

- 5.6. od 30.5. do 6.6. jsou obchody uzavřeny, prodávají se jen nejnutnější 
potraviny. Zrušuje se lístkový systém, který trval 15 let. Každému občanu 
se mění 500 Kč v poměru 5:1 a ostatní hotovosti v poměru 50:1. Jsou vy-
dány nové peníze (viz. Dějinný vývoj… str. 51, vyd. 1981)?

Ještě štěstí, že autoři publikace Město Kostelec v hist. datech z r. 2002 na str. 34 
dodávají: „Pro většinu obyvatelstva to znamenalo životní pohromy a tragédie, 
peněžní vklady byly znehodnoceny a životní potřeby v odraze nákladů stouply. 
Nesouhlas obyvatelstva s měnovou reformou byl všeobecný.“
Aby se tyto strohé řádky mohly naplnit skutečnými příběhy, na to bychom 
potřebovali získat výpovědi pamětníků.
Stejně – tak jako výpovědi očitých svědků odstraňování Bílkovy sochy T.G. 
Masaryka před budovou reálky, poté reálného gymnasia atd., od 1. září 1953 
jedenáctileté střední školy, poté Střední všeobecně vzdělávací školy – v našich 
dnech Obchodní akademie T.G. M.
A co členové Pomocných technických praporů (PTP), jejichž činnost byla v r.1953 
ukončena a jejichž členové byli také z Kostelce? Nebo volby v r. 1954, kdy bylo 
zapsáno 3 752 voličů, pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 2971 hlasů. 
A kdo byli ti, kteří byli proti a bylo jich 655? A těch 124, kteří vůbec nepřišli?
Ještě dlouho bychom mohli pokračovat, milí čtenáři. Myslíme si, že všechna 
důležitá fakta o tom, co všechno tu bylo postaveno, zřízeno, změněno, jak si po-
čínali sportovci, kultura, zemědělství či služby, jako bylo zahradnictví, holičství, 
půjčovna krojů, pohřební služba, úklidová služba, autodoprava, fotoslužba, 
mandlování, hodinářství či elektrárna registrované v roce 1958 jako komunální 
služby města se 113 zaměstnanci, co dělaly společenské organizace, jak si ved-
lo zdravotnictví, školství – o tom všem, ba i velmi stručně o tom, jak si počínali 
Kostelečané v srpnu 1968 a jak po něm až do roku 1990 se dozvíte už ve zmíně-
né publikaci z r. 2002. Dějiny posledních 20 let čekají na své zpracování.

Za dosud došlé připomínky srdečně děkuji, budou zveřejněny po ukončení pří-
spěvku.

Jana Albrechtová. Leden 2O1O.

Pokračování příště

 
H I S T O R I E
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MAŽORETKY  MARLEN

SPORT  –  CLUB  –  SEN IOR

TJ  SOKOL  KOSTELEC  NAD ORL IC Í

 
Z E  S P O R T U

Marlen v Ostravě

SPORT – CLUB – SENIOR KOSTELEC NAD ORLICÍ připravuje na 13. dub-

na 2010 106. „SEŠLOST“, na které budou jako hosté bývalí reprezentanti 
v ledním hokeji – republikoví reprezentanti – olympionici a mistři světa 

JAN SUCHÝ A JAN HRBATÝ.

Průvodním slovem večera bude komentátor Zdeněk Drla.
Datum bude oznámeno ve skříňce CLUBU a plakátem na SK Rabštejn.

jf

Stař ičká dáma po letošní z imě
Nepřišla Vám letošní zima tak trochu zakomplexovaná? V době, kdy měla 
dobrovolně opustit svou mocenskou pozici se rozhodla ještě několikrát stra-
tegicky zaútočit. Cílový objekt – kostelecká Sokolovna. O tom, že bez rozpaků 
využila zbraní těžkého kalibru, svědčí následná bilance.
Do „stařičké dámy“ zatéká snad na všech světových stranách a poctivě pro-
močených je většina koutů Sokolovny. Na to si člověk postupem času zvykne, 
ale co jsme opravdu nepotřebovali, je probořená střecha nad přísálím. Zima 
použila zbraně typu led a mráz a rovnou střechu poctivě rozpárala. Následně 
taje a protéká. Přísálí jsme vyřadili z provozu, což komplexně omezilo fungo-
vání sálu. Řešení větších či menších provozních problémů je v Sokolovně na 
denním pořádku. Jejich postupné přibývání v kombinaci s chybějícími fi nanč-
ními prostředky zcela logicky představuje realizaci pouze provizorních řešení 
a ty také nejde opakovat do nekonečna. Probořená střecha, jejíž oprava před-
stavuje zhruba 150 000,-Kč ovšem není problém, na který stačí horká jehla. 
I v případě pojišťovací události jsme z potíží venku pouze tak z jedné třetiny.
Nešlo to všechno načasovat lépe, právě v období, kdy se tradičně Sokolovna 
v rámci svých možností mění spíše v kulturní zařízení. V Sokolovně letos pro-
běhlo osm plesů. Vše začíná v prosinci Věnečkem tanečních, SZEŠ a VOŠ matu-
ritní ples hned dvakrát, následně plesy ZŠ, Kostelecka, zahrádkáři a plesovou 
sezónu uzavírá ples rybářů. Pořadatelé některých plesů nemají jinou možnost, 
o jejich plesy je každoročně velký zájem, ať už se zmítáme v ekonomické krizi 
nebo ne a ta spousta hostů se vejde pouze a jenom do Sokolovny. Naopak 
některým akcím by slušelo spíše komornější prostředí, už jen pro zachování 
dobrého jména a původního záměru, se kterým se je jejich organizátoři před 
pár lety rozhodly pořádat.
Teď, po zimě se do Sokolovny vrátí obvyklý sportovní ruch. 450 členů (děti, 
mládež, dospělí), dvakrát týdně při svých cvičeních v oddílech, žáci a studenti 
ZŠ, SŠ v rámci povinné a nepovinné TV (přibližně 35 hodin týdně). Člověk je 
tvor společenský a především své zájmy a záliby, efektivní využití volného času 
realizujeme pospolu. Nebudeme-li mít za čas kde, konkrétně Sokolovna je 
místem značně frekventovaným a za co, zanikne postupně spolková a dobro-
volná činnost a město, které neroste na tomto podhoubí…jakým je městem?! 

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Měli jsme to štěstí a mohli jsme v rámci sportovní komise spolupracovat 
s panem Janem Dedkem. Jako její člen dovedl uvážlivě a s rozvahou vstu-
povat do diskusí, hledat nová řešení. Byl to jeden z významných lidí, který 
to s rozvojem sportu v našem městě myslel opravdu vážně. Děkujeme.

Komise pro tělovýchovu a sport

Kostelecké mažoretky Marlen zahájily 6. března 2010 svoji další soutěžní sezó-
nu. Vyjely do Ostravy, aby se poprvé zúčastnily mezinárodní (Česko – Sloven-
ské) soutěže roztleskávaček „Ostravský pom-pom“. Cílem zájezdu bylo jednak 
ověření kvality nových letošních choreografi í, dále setkání s mažoretkovými 
kluby, se kterými se běžně nepotkáváme a srovnání s nimi, a v neposlední řadě 
samozřejmě co nejlepší umístění v samotné soutěži. Pohled do startovní listiny 
sliboval velmi kvalitní soutěž a nutno dodat, že děvčata k této výzvě přistoupila 
naprosto zodpovědně, a všechny skupiny bez výjimky podaly skvělé výkony 
na horní hranici svých možností. Nadšení a „drajv“, který při vystoupení měly, 
byl strhující. A proto děvčata dosáhla velmi dobrých výsledků. V kategorii „Ka-
detky“ získala sólistka Jana Havlová 1. místo a zlatou medaili a společně v duu 
s Janou Bednářovou opět 1. místo a druhou zlatou medaili. Velká formace ka-
detek Marlen II si vytančila 2. místo a pohár. V kategorii „Juniorek“ dosáhla na 2. 
místo a stříbrnou medaili Tereza Slezáková, která ještě v duu s Kateřinou Chadi-
movou obsadila 5. místo. Velká formace juniorek Marlen III skončila v naprosto 
vyrovnaném souboji skupin na 5. místě. V kategorii Seniorek byla konkurence 
největší díky účasti špičkových mažoretkových klubů, které trvale fi gurují na 

předních místech mistrovství republiky. Tady nás reprezentovala v sólech Karo-
lína Malíková – 8. místo ve vyrovnané soutěži, kde rozhodovaly pouhé detaily 
v provedení sestav, ve dvojicích Edita Matějusová a Karolína Malíková – 10. mís-
to je úspěchem vzhledem k vážné zdravotní indispozici a nakonec velká forma-
ce Marlen IV skončila na 6. místě. Děvčatům přejme, aby tento úspěšný víkend 
předznamenával stejně úspěšnou sezónu soutěží mistrovských.

MK 

KAMENICTVÍ RAŠKAKAMENICTVÍ RAŠKA
www.kamenictvi-raska.cz, email: kamenictvi.raska@seznam.cz

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

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
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