
  

Bowling club
Otevírací doba: p o n d ě l í  -  č t v r t e k ,  n e d ě l e :p o n d ě l í  -  č t v r t e k ,  n e d ě l e :  16 - 22
  p á t e k ,  s o b o t a :p á t e k ,  s o b o t a :  16 - 24

K o s t e l e c  n a d  O r l i c íK o s t e l e c  n a d  O r l i c í
si Vás dovoluje pozvat k příjemnému posezení do nově zrekonstruované 

restaurace a bowlingu

4  b o w l i n g o v é  d r á h y ,  k u l e č n í k
p i v o  S t a r o p r a m e n  1 0 o ,  1 2 o

s p e c i á l n í  p i v a  O P A T ,  P i l s n e r  U r q u e l l
m o ž n o s t  p o ř á d á n í  t u r n a j ů ,  v e č í r k ů  a t d .

Mimo tuto pravidelnou 
d o b u  r á d i  o t e v ř e m e 
podle Vašeho přání .

rezervace tel :
603  946  193
494 323 976
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FOTOREPORTÁŽ Z 2. PLESU KOSTELECKA 

Předtančení - Taneční škola Krok Hradec Králové Pavel Novák.

Předání pamětního listu osobnosti roku 2004 panu Ing. arch. Zdeňku 
Benešovi, jako výraz ocenění mimořádných zásluh pro město Kostelec 
nad Orlicí.

Předání pamětního listu týmu roku 2004 - mužstvu dospělých FC 
Kostelec nad Orlicí, jako poděkování a ocenění vynikající reprezentace 
města v souvislosti s postupem do oblastního přeboru Královéhradeckého 
kraje. Pamětní list převzal pan František Macháček.

Předání pamětního listu osobnosti roku 2004 Janu Kopeckému, jako podě-
kování a ocenění sportovních úspěchů v roce 2004, které významně přispěly 
k propagaci jména našeho města. Pamětní list převzala jeho maminka paní 
Jana Kopecká.

Foto: Anderlová Petra

Hudební doprovod Pavel Novák a jeho skupina.

Město Kostelec nad Orlicí  
děkuje všem, kteří podpořili

konání tradičního

2. PLESU KOSTELECKA. 
 

Srdečné poděkování patří 
podnikatelům za dary
 do bohaté tomboly.  
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VÝTAHY Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
KOSTELEC NAD ORLICÍ

RM souhlasí
� s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Okružní křižovatka silnic I/11, 

II/316 a III/318 9 v Kostelci nad Orlicí“ s firmou  MADOS s. r. o., Lupenice 
� s uzavřením podnájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2345/39 v k.ú. Kostelec nad Orlicí ke 

sportovním účelům, konkrétně ke skateboardingu, na dobu určitou do 30. 6. 2005
� s prodloužením nájemní smlouvy s Mgr. Janou Kuželovou na nebytové prostory v čp. 985 o cel-

kové ploše 40 m2 ke skladovým účelům na dobu určitou do 31. 12. 2005
� s výměnou bytu paní Marie Hanáčkové, bytem Frošova, Kostelec n. O. z č. 203 do č. 108, 
� s přidělením bytu č. 203 v DPS čp. 763 v Kostelci n. O. panu Františku Holubovi, Doudleby nad 

Orlicí, od 1. 2. 2005 do 30. 6. 2005. 
� se zapojením městského úřadu do projektu CAF Ministerstva vnitra ČR
� s návrhem dodatku ke Smlouvě na poskytování telekomunikačních služeb č. 2334/2004/UTS 

Českými radiokomunikacemi, a. s., Praha 3 uzavřené dne 2. 8. 2004
� s uzavřením nájemních smluv na ubytování současným nájemníkům v objektu bývalých kasáren 

na dobu dvou měsíců, tj. od 1. 1. 2005 do 28. 2. 2005

RM nesouhlasí
� se snížením částky místního poplatku za užívání veřejného prostranství par. č. 137 (chodníku 

před čp.41 na Palackého náměstí)

RM schvaluje
� novou koncepci stravování v Kostelci nad Orlicí pro předškolní a školní zařízení města
� směrnici č. 3 odboru školství, kultury a tělovýchovy ke stanovení výše příplatku za vedení, 

k poskytování osobního a zvláštního příplatku a mimořádných odměn ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovaných Městem Kostelec nad Orlicí

� platové výměry ředitelů škol a školských zařízení
� ocenění těchto osobností (týmu) roku 2004 na II. Plese Kostelecka: FC Kostelec nad Orlicí za 

vynikající výsledky v sezóně 2004, pana Jana Kopeckého za vynikající úspěchy v automobilo-
vém sportu a propagaci jména Města Kostelec nad Orlicí a pana Ing. arch. Zdeňka Beneše za ce-
loživotní přínos pro město. Tým bude odměněn upomínkovými předměty a finanční odměnou 
ve výši 5 tis. Kč poskytnutou formou grantu, osobnosti budou odměněny věcným darem 

� změnu kupní smlouvy s fou Paramo Trysk a. s., Pardubice na nákup pohonných hmot a zřízení 
1 ks karty CCS

RM doporučuje
� Zastupitelstvu města schválit urbanistickou studii zástavby rodinných domů Kostelec nad Orlicí 

- sever  včetně variantního řešení velikosti stavebních parcel

RM bere na vědomí
� zprávu o činnosti odboru životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
� informaci o činnostech komisí Rady města předloženou tajemnicí MÚ ing. Blažkovou

RM revokuje
� bod č. 4. a) z usnesení č. 24/2004 ze dne 15. 9. 2004 ve věci převodu par. č. 637 o výměře 78 m2 

v kat. ú. Kostelec nad Orlicí formou souhlasného prohlášení

RM ukládá
� tajemnici ing. Blažkové v případě zařazení MěÚ do projektu CAF zajistit jeho aplikaci v rámci 

MěÚ v následujících 3 letech

Výtah z usnesení RM Kostelce nad Orlicí
ze dne 10. 1. 2005  (č.1/2005)

RM bere na vědomí
� aktuální stav tvorby rozpočtu na r. 2005

RM  doporučuje
� Zastupitelstvu města využití prostředků FOROB pro r. 2005 v souladu s čl. 4 PTPP FOROB, 

tj. jejich převedením do rozpočtu města jako půjčky pro výstavbu 19 BJ, realizovanou rekon-
strukcí objektu č. 26 v bývalých kasárnách. Pro tyto účely doporučuje komise FOROB využít 
prostředky ve výši, ve které budou na účtu fondu k 30. 6. 2005 

RM ukládá
� všem vedoucím pracovníkům i členům rady města intenzivně spolupracovat na racionalizaci 

výdajové části rozpočtu, případně posílení příjmové části tak, aby byl vyrovnán současný scho-
dek ve výši 904,11 Kč

ze dne 19. 1. 2005  (č.2/2005)

Titul. str.: Velikonoční vazba
Z. Klapalová - foto: V. Klecand
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ZM bere na vědomí
� informaci o přípravách rozpočtu města na rok 2005 přednesenou vedoucí finančního odboru Ing.Černohousovou
� novou koncepci stravování v Kostelci nad Orlicí pro předškolní a školní zařízení města
� zprávu o činnosti Rady města přednesenou tajemnicí Ing. Jaroslavou Blažkovou

Výtah z usnesení ZM Kostelce nad Orlicí
ze dne 31. 1. 2005

RM souhlasí
� s tím, že v případě vybrání nabídky ing. arch. Menšíka  na zpracování urbanistická studie zástavby RD pro lokalitu Kostelec nad 

Orlicí - severovýchodní část může tuto zakázku, v souladu s bodem V.4 Smlouvy o výkonu funkce architekta města tento zpracovat
� se zadáním zpracování „Plánu odpadového hospodářství původce - Města Kostelec nad Orlicí“  firmě Marius Pedersen, a. s. Hradec 

Králové
� s prodloužením nájemní smlouvy pí Lidmile Ďoubkové na byt v RA, Kostelec n.O. do 28. 2. 2006 
� s prodloužením nájemní smlouvy pí Lydii Vyskočilové na byt v RA, Kostelec n. O. do 30. 11. 2005
� s pořadníkem pro výběr nových nájemců na 2 byty v ul. Rudé armády, Kostelec n. Orl.
� se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v zadní části budovy čp. 985, Dukelských hrdinů, Kostelec nad Orlicí 

(bývalé vězení), místnost č. 4, 5 o celkové ploše 25 m2

� s prodloužením nájemních smluv na byty v DPS následujícím obyvatelům DPS: p. Jaroslavu Novákovi od 1. 2. 2005 na dobu 
neurčitou, p. Josefu Hiršovi od 1. 2. 2005 na dobu neurčitou,  pí Jarmile Zakouřilové od 1. 2. 2005 na dobu neurčitou, pí Libuši 
Semrádové od 2. 2. 2005 na dobu neurčitou

� se zajištěním osobní asistence pro nezl. děti Kašparovy v době od ledna do června 2005 v MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou z rozpočtu 
Odboru sociálních věcí na základě uzavřené smlouvy s MŠ Láň

� se zajištěním osobní asistence pro nezl. J. Šenka v době od ledna do června 2005 ve Speciální škole v Rychnově nad Kněžnou 
z rozpočtu Odboru sociálních věcí na základě uzavřené smlouvy se Speciální školou v Rychnově nad Kněžnou

� s poskytnutím příspěvku ve výši 5 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota
� s umístěním 15 ks plakátů formátu A2 na sloupy veřejného osvětlení v Kostelci n. Orl. pro 
� stavební výstavu pod názvem „STAVÍME, BYDLÍME“ konané v Ústí nad Orlicí a pořádané společností Omnis Olomouc, a. s., a to 

na dobu jednoho týdne, tj. od 9. 4. do 14. 4. 2005 

RM schvaluje
� změnu systému v přistavování velkoobjemových kontejnerů v r. 2005 dle předloženého návrhu
� dodatek k nájemní smlouvě pí Věře Macháčkové, bytem Čermákova, Kostelec nad Orlicí na pronájem části pozemku parc. č. 722/2 

a722/3
� výpověď nájmu k bytu č. 1 nacházejícího se v ul. Riegrova v Kostelci nad Orlicí 
� podmínky pro výběr nájemníků a uzavírání nájemních smluv k bytům postavených v rámci programu „Podpora výstavby nájemních 

bytů pro příjmově vymezené občany“
� uzavření Smlouvy o provedení přípravy fyzických osob - budoucích pěstounů a osvojitelů a poskytnutí poradenské pomoci souvise-

jící s osvojením nebo přijetím dítěte do pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí s občanským 
sdružením TRIALOG Brno

� zahraniční služební cesty paní starostky Ing. Ivany Červinkové jako náhradnice člena Výboru regionů Evropské unie p. Gandaloviče, 
primátora Ústí nad Labem s tím, že náklady spojené s těmito cestami budou refundovány Evropskou unií

RM doporučuje
� Zastupitelstvu města prodloužit období rozpočtového provizoria do data projednání rozpočtu města na  březnovém řádném zasedání ZM, 

nejdéle do konce března 2005

RM bere na vědomí
� změnu cen vodného a stočného od 1. 2. 2005 pro Město Kostelec nad Orlicí a části města Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta - zvýšení 

celkem o 1,50 Kč

RM jmenuje
� hodnotící komisi pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kostelec nad Orlicí - výstavba bytů 

v objektu č. 27 v areálu bývalých kasáren“ v tomto složení: Ing. Ivana Červinková, Ing. Jiří Bartoš, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., 
Ing. Karel Lepšík a p. Roman David. Za náhradníky členů hodnotící komise jmenuje p. Jiřího Karlíčka, pí Janu Šabatkovou, 
Ing. Miluši Černohousovou, p. Oldřicha Luňáčka a Ing. Josefa Hlouška, CSc.

� pana Pavla Šaška členem komise výstavby a dopravy
� pana Františka Krcha členem komise výstavby a dopravy
� pana Karla Weissera členem komise pro hospodaření s byty

RM ukládá
� hodnotící komisi pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kostelec nad Orlicí - výstavba bytů 

v objektu č. 27 v areálu bývalých kasáren“ zahájit svou činnost 

RM předkládá
� Zastupitelstvu města k diskuzi návrh na změnu v organizaci školství ve městě dle zpracované koncepce s tím, že se přiklání k III. 

nebo IV. alternativě, tj. spojit tři základní školy do jednoho subjektu. Organizační změna by měla být realizována ke dni 1. 1. 2006

RM odvolává
� pana Tomáše Špačka na základě jeho žádosti z komise výstavby a dopravy

ze dne 24. 1. 2005  (č.3/2005)
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� zprávu o činnosti odboru životního prostředí přednesenou 

vedoucím odboru ing. Zálišem

� zpracovanou koncepci navrhovaných změn v organizaci základ-

ního školství ve městě a postup jejího dalšího projednávání

� změnu cen vodného a stočného od 1. 2. 2005 pro Město 

Kostelec nad Orlicí a části města Kostelecká Lhota, Kozodry, 

Koryta 

� informaci o dočasném ubytování občanů z č.e. 27 přednesenou 

místostarostou  Ing.Bartošem

� změnu systému přistavování velkoobjemových kontejnerů pro 

rok 2005

ZM schvaluje
� prodloužení rozpočtového provizoria Města Kostelec nad 

Orlicí pro měsíc březen ve výši 1/12 skutečnosti roku 2004 do 

schválení rozpočtu města, nejdéle do konce měsíce března 

� urbanistickou studii zástavby rodinných domů Kostelec nad 

Orlicí - sever  včetně variantního řešení velikosti stavebních 

parcel

� uzavření zástavní smlouvy s Komerční bankou, a. s., se sídlem 

Praha 1, pro rod. dům č. p. 615 Kostelec nad Orlicí na pozemku 

parc. č. 350 a pozemek parc. č. 350 (zastavěná plocha a nádvoří- 

pekárna)

� využití prostředků FOROB pro rok 2005 v souladu s čl. 4 pra-

videl pro jeho použití, tj. jejich převedení do rozpočtu města 

jako půjčky pro výstavbu 19 BJ, realizovanou rekonstrukcí 

objektu č. 26 v  bývalých kasárnách, a nevyhlašovat v roce 2005 

výběrové řízení. Pro tyto účely se schvaluje využít prostředky 

ve výši, ve které budou na účtu fondu k 30. 6. 2005 s dobou 

splatnosti 5 let

� návrh odměňování zastupitelů pro r. 2005

� text stanoviska starostky města k problematice ubytování 

občanů z objektu e.č. 27 a souhlasí s jeho zveřejněním

Výpoèetní a telekomunikaèní technika
Tel., fax: 494 321 809

e-mail: hascom.ok@worldonline.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKASPECIÁLNÍ NABÍDKA

HASCOM OK s. r. o.,HASCOM OK s. r. o.,
Tyršova 8, Kostelec nad Orlicí

14.130,- Kè (vè. DPH)14.130,- Kè (vè. DPH)

PC INTEL CELERON 2.4GHz

����������	
���������	�������������������

������� ���!!"�������

��#	$���%��&���#	
�'����()*�(+��,��(+�*��
��

-�.�&�//�#���"�%��	�01���!!"

�#%#
�2��������.3���445

6!!����7�89�

!-!�3���#$��0:0

�!;"5�39.���!;5���!<��<�3���=�=�

>!!�14���&��'�
�������?�44��
+@�*

��%���#	
��	,�� �4

<�+(��	#����
�	%��
��&=

�/
#�*+��AB���	#)���/�%��C*��/�%��AB

D��	����	�(A�����	�

���������	
��������������

��������������������� ��������!"

���������	
������

���������	
������

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

KAM S ODPADY ...

 Tak jako již po několikáté, chtěli bychom Vám znovu při-

pomenout možnosti, které Město Kostelec nad Orlicí v rámci 

svého systému nebo prostřednictvím dalších subjektů poskytuje 

v oblasti nakládání s odpady. Naší snahou je poskytnout Vám 

především služby efektivní a na co nejlepší úrovni.  

Objemný odpad z domácností

� velkoobjemové kontejnery přistavované na stanoviště dle 

předem stanoveného rozpisu

� areál Technických služeb Kostelec nad Orlicí s. r. o. (dále jen 

„Technické služby“)

 nábytek, matrace, koberce, linolea (tzn. velkoobjemový odpad, který 
se s ohledem na své rozměry nebo hmotnost  nevejde do sběrné nádoby 
/popelnice, kontejner 1100 l/)

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (zeleň)

� velkoobjemové kontejnery přistavované na stanoviště dle 

předem stanoveného rozpisu

� areál Technických služeb - tráva, listí a větve (větve před 

uložením do kontejneru musí být pořezány na menší kusy)

Nefunkční elektrospotřebiče z domácností

� 2x ročně svoz nefunkčních elektrospotřebičů v rámci svozu 

nebezpečného odpadu

� areál Technických služeb

Stavební odpad, ojeté pneumatiky

 Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při stavební nebo 

demoliční činnosti, patří sem především stavební suť, výkopová 

zemina, ale i střešní krytiny, podlahoviny, okna, rozvody, sanitár-

ní  keramika, stavební  dřevo atd.  Stavební  odpad  není  podle 

zákona komunálním odpadem, a tudíž si každý producent musí 

jeho odvoz a využití, popřípadě odstranění v souladu se zákonem 

o odpadech zajistit sám na vlastní náklady.

� areál Technických služeb (za úhradu)

 při větším množství stavebního odpadu je nutné projednat s Tech-
nickými službami kapacitní možnosti

� řízená skládka (pokud stavební odpad nebo jeho jednotlivé 

frakce nelze využít  /např. recyklace/ dle zákona)

Technické služby Kostelec nad Orlicí s. r. o.

Provozní doba:

úterý a čtvrtek 14:00 - 17:00 hodin 
   (od 18. 10. - 29. 12. 2005 od 14:00 - 16:00 h)
sobota  09:00 – 11:00 hodin

Nebezpečné složky komunálního odpadu

� 2x ročně svoz nebezpečného odpadu a nefunkčních elektro-

spotřebičů

 znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejova-
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né hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky 
od barev, plastové nádoby od olejů a postřiků, upotřebené oleje, 
staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika, zářivky a výbojky, 
nefunkční elektrospotřebiče  (ledničky, mrazničky, televizory, rádia, 
sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty) apod.

 svozy jsou organizovány Městem Kostelec nad Orlicí ve spo-

lupráci s vybranou firmou

 o místech a časech jsou občané předem informování místním 

tiskem a rozhlasem

LÉKY

� lékárny

� 2x ročně svoz nebezpečného odpadu 

Papír

� výkupna druhotných surovin v Kostelci nad Orlicí, ul. 

Rybářská - noviny, časopisy, obalový papír, knihy, školní sešity 
(naopak do papíru nepatří provázky, krabice od mléka a džusů 
potažené umělohmotnou folií, mastný papír, obaly z umělé hmoty)

Železo

� jarní a podzimní svozy železného šrotu, které organizují dob-

rovolní hasiči

� výkupna druhotných surovin v Kostelci nad Orlicí, ul. Rybářská 

železný šrot (lehký a těžký), litina

Barevné kovy

� výkupna druhotných surovin v Kostelci nad Orlicí, ul. Rybářská 

hliník. drát, hliník. plech, hliník litý, mosaz, měď, bronz, olovo

 Provozní doba výkupny druhotných surovin:

 pondělí 14:00 - 17:30 hodin
 pátek  14:00 - 17:30 hodin
 sobota 08:30 - 11:00 hodin

Sklo 

� speciální kontejnery na barevné i čiré sklo rozmístěné po městě

 láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo (naopak do těchto 
kontejnerů nepatří porcelán, keramika, drátěná skla a zrcadla)

 Do kontejnerů na sklo je nutné ukládat sklo zbavené příměsí, 

hlavně kovů a plastů (uzávěry).

Plasty 

� Speciální kontejnery rozmístěné po městě:

 duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od nápojů, 
pochutin, kosmetických přípravků, pracích, čisticích a avivážních 
prostředků, přípravků bytové chemie apod.

 kelímky, vědra, nádoby a nerůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů,
 plastové části hraček, domácích spotřebičů a nejrůznějších výrobků, 

dále části obalů a výrobky z pěnového polystyrenu
 foliové materiály jako jsou odnosné tašky, pytle, sáčky, obalové fólie 

apod.

 Nádoby od poživatin, pochutin a různých přípravků by měly 

být zhruba omyté, aby nedocházelo k hnití zbytku obsahu. 

Rovněž je třeba, aby byly zbaveny i papírových etiket.

 PET lahve nezapomeňte sešlápnout! Do kontejneru se 

tak vejde více odpadu a provoz je pak ekonomičtější.

 Plastový odpad by neměl obsahovat:

 podlahové krytiny, plastové tapety a textilie všech druhů
 pěnové materiály (kromě pěnového polystyrenu) jako je molitan nebo pryž,

 odpadové trubky z PVC a všechny ostatní výrobky z tohoto materiálu
 elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi
 výrobky z pryže, tetrapakové obaly od nápojů a všechny ostatní 

neplastové předměty
 domovní odpad (zbytkový) !!!!!

Směsný komunální odpad 

� svoz odpadu je zajišťován prostřednictvím firmy Marius Pedersen 

a. s., Hradec Králové

� svoz je prováděn pravidelně 1x týdně ve stanovených svozových 

dnech

� za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů se platí místní 

poplatek (pro r. 2005 činí poplatek Kč 380,--)

� poplatníkem je fyzická osoba, která má ve městě a jeho částech 

(Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry) trvalý pobyt nebo fyzická 

osoba, která má na území města nebo jeho části ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které 

není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

� sběrné nádoby (popelnice 110 a 120 l, kontejnery 1100 l), 

určené ke shromažďování zbytkového odpadu (smetí, popel, 

saze, kuchyňské odpady, ostatní domovní odpad) do doby je-

jich svozu, si každý zajišťuje na své náklady (u každého domu 

lze mít libovolné množství popelnic)

� v den svozu musí být nádoby přistaveny od 6:00 hodin ke 

komunikaci přístupné motorovým vozidlům

� svoz odpadu je prováděn i ve dnech svátků, kromě 1. ledna

Ceny za prodej nebo pronájem nejčastěji 
využívaných nádob vč. DPH u firmy

Marius Pedersen a. s.

Typ sběrné nádoby Pronájem/ rok Prodej

Nádoba 110 l, pozink - plech 145,- Kč 702,- Kč
Nádoba 120 l, plastová 133,- Kč 758,- Kč
Kontejner 1100 l, pozink-plech 1.400,- Kč 7.515,- Kč
Kontejner 1100 l, plastový 1.311,- Kč 7.857,- Kč

KAŽDÝ, JEMUŽ V DŮSLEDKU PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI VZNIKÁ ODPAD, JE POVINEN TENTO 

ODPAD ODSTRANIT NA VLASTNÍ NÁKLADY. 

Seznam stanovišť zvonových kontejnerů  
 - separovaný sběr -

 Plasty sklo

 1. Kozodry 1 1 

 2. Koryta 1 1 

 3. Kostelecká Lhota (u prodejny) 1 1 

 4. Kostelecká Lhota (hasiči) 1 1 

 5. Skála (ul. Na Vrbině)   1 1 

 6. Skála (ul. Na Spravedlnosti) 1 1 

 7. Skála (ul. Kotyzova)  1  

 8. Skála (ul. Drtinova) 1 1 

 9. Skála (náměstíčko) 2 1 

 10. Skála (před prodejnou) 1 1 

 11. ul. Frošova ( u bytových domů) 1 1 

 12. ul. Frošova (u domu s PS) 1 1 

 13. ul. Barákova (sídliště) 2 1 

 14. ul. Havlíčkova (u odborného učiliště) 2 1 

 15. ul. Žofínská (u bývalých TS) 1 1 

 16. ul. Jirchářská (sídliště) 1 1 

 17. ul. Jirchářská (Barum)  1 1 
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Cu k r á ř s t v í  P ICCOLOCu k r á ř s t v í  P ICCOLO
Kostelec nad Orlicí

Výroba a prodej:Výroba a prodej: zákuskůzákusků
  minizákusků  minizákusků
  dortů  dortů
  svatebních koláčů  svatebních koláčů
  a jiných cukrářských specialit  a jiných cukrářských specialit
PŘ I J Í M ÁM E  OB J EDNÁVKY  N A  V E L I KONOČN Í  SVÁ TKYPŘ I J Í M ÁM E  OB J EDNÁVKY  N A  V E L I KONOČN Í  SVÁ TKY

 18. Jiráskovo náměstí (u kostela) 1 1 

 19. Dům služeb (zadní trakt) 2 2 

 20. ul. Čermákova (sídliště U Váhy) 3 2 

 21. ul. Čermákova (u hřiště) 1 1 

 22. ul. Gallova (Gallova/Smetanova) 1 1 

 23. ul. Rudé armády (za posled. byt. domem) 3 1 

 24. ul. K Tabulkám (58 b. j.) 1 1 

 25. ul. Jungmannova (u tělocvičny) 1 1 

 26. ul. Pelclova  (u bývalé výdejny plynu) 2 1 

 27. ul. Štefánikova (u stadionu) 1 1 

 28. ul. Jůnova (zahrádky) 1 1 

 29. ul. Tylova (u stadionu) 3 1 

 30. ul. Komenského (Obchodní akademie) 1 1 

 31. ul. Růžičkova (za Obchodní akademií) 1 1 

 32. ul. Procházkova (Procházkova/Erbenova) 1 1 

 33. ul. Proškova (za prodejnou Zuzka) 3 1 

 34. ul. Sadová (u garáží) 1 1 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Na základě rozhodnutí Rady města dochází 
od měsíce dubna 2005 ke změně systému 
přistavování velkoobjemových kontejnerů.

 Do velkoobjemových kontejnerů bude na jednotlivých stano-

vištích po městě odebírán pod dohledem odpovědné osoby (pra-

covníka TS) pouze biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (zeleň) 

a objemný odpad. Uložení tohoto odpadu je pro fyzické osoby 

Města Kostelce nad Orlicí a jeho částí (Kostelecká Lhota, 

Koryta, Kozodry), které mají zaplacený místní poplatek, bez-

platné.

 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 

každé  úterý a čtvrtek vždy od 14:00 - 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 

- 11:00 hodin (v zimních měsících dochází pouze k časovému posunu 

provozní doby  dle níže uvedeného  rozpisu). Tímto se nevylučuje 

možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho využití, případně od-

stranění v souladu se zákonem o odpadech, vlastními prostředky. 

 Nově bude umožněno fyzickým osobám bezplatně od-

ložit již nefunkční elektrospotřebiče z domácností v areálu 

Technických služeb, a to ve výše uvedených dnech a časech. 

Sběrná místa + termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pro rok 2005

Sběrná místa Termíny přistavení vždy od 14.00 do 17.00 hodin (mimo TS)

Druhy odpadů
2. 4. - 15. 10. 2005 18. 10. - 29. 12. 2005

Z OO Z  Z Z

Technické služby
Kostelec nad Orlicí

s.r.o.

Provozní doba:

úterý a čtvrtek

14:00 - 16:00 hodin

sobota

9:00 - 11:00 hodin

 Z (zdarma)

 OO (zdarma)

 EL (zdarma)

 SO (za úhradu)

 PN (za úhradu)

Technické služby
Kostelec nad Orlicí

s.r.o.

Provozní doba:

úterý a čtvrtek

14:00 - 17:00 hodin

sobota

9:00 - 11:00 hodin

 Z (zdarma)

 OO (zdarma)

 EL (zdarma)

 SO (za úhradu)

 PN (za úhradu)

 1. ul. Ptáčkova
  (předm. 5. Května) 4. 4. 18. 4. 2. 5.
 2. ul. Čermákova
  (sídliště U Váhy) 5. 4. 19. 4. 3. 5.
 3. ul. Pelclova
  (výdejna plynu) 6. 4. 20. 4. 4. 5.
 4. ul. Masarykova
  (u hřiště TJ Sokol) 7. 4. 21. 4. 5. 5.
 5. ul. Proškova
  (u trafostanice) 8. 4. 22. 4. 6. 5.
 6. ul. Rybářská
  (vánoční ozdoby) 11. 4. 25. 4.  9. 5.
 7. ul. Trávnická
  (u firmy Renovak) 12. 4. 26. 4. 10. 5.
 8. Skála - náměstíčko Skála
  - sídliště 13. 4. 27. 4. 11. 5.
 9. Kostelecká Lhota -horní
  (prodejna) 14. 4. 28. 4. 12. 5.
 10. Kostelecká Lhota - dolní
  (u čp. 81) 15. 4. 29. 4. 13. 5.
 11. Koryta Kozodry  

17. 10. 31. 10.

18. 10. 1. 11. 

19. 10. 2. 11. 

20. 10. 3. 11. 

21. 10. 4. 11. 

24. 10. 7. 11. 

25. 10. 8. 11. 

26. 10.  9. 11. 

27. 10. 10. 11. 

  11. 11.

Druhy odpadů

Na požádání

 35. ul. Seifertova (u trafostanice) 1 1 

 36. Koupaliště (příjezdová komunikace) 1 1

LEGENDA: Z - zeleň (odpad ze zahrad) OO - objemný odpad (nábytek, matrace, koberce ...) PN   - pneumatiky 

  SO - stavební odpad (suť, výkopová zemina, střešní krytiny …) EL - elektrospotřebiče

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

  kdo  ukládá odpad, předložit doklad o zaplacení místního poplatku.

OBČANY ŽÁDÁME, ABY SVŮJ ODPAD PŘIVÁŽELI DO TECHNICKÝCH SLUŽEB JIŽ PŘETŘÍDĚNÝ.
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Vážení občané!

 Od 1.1.2005 došlo v sociální oblasti k několika změnám, o kterých 

bychom Vás touto cestou chtěli informovat:

a) Zvýšení částek životního minima 

 Podle Nařízení vlády ze dne 15.12.2004 č. 664/2004 jsou od 

1.1.2005 platné následující částky životního minima za kalendář-

ní měsíc.

 Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních

 základních osobních potřeb:

 pro dítě do 6 let 1.720,-- Kč

  od 6 do 10 let 1.920,-- Kč

  od 10 do 15 let 2.270,-- Kč

  od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2.490,-- Kč

 pro ostatní občany 2.360,-- Kč

 Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů

 na domácnost:

 pro jednotlivce 1.940,-- Kč

 pro dvoučlennou domácnost 2.530,-- Kč

 pro tří nebo čtyřčlennou domácnost 3.140,-- Kč

 pro pěti a vícečlennou domácnost 3.520,-- Kč

 K čemu se životní minimum využívá?

� přihlíží se k němu při stanovení výše dávek sociální péče dle 

zákona č. 482/1991 Sb., v tomto případě je pouze kritériem 

k posouzení příjmové nedostatečnosti občana či společně 

posuzovaných osob. Dávky mohou být po individuálním 

posouzení poskytovány i v nižší úrovni nebo naopak i nad 

úroveň ŽM. Tyto dávky sociální péče vyřizuje Městský úřad 

v Kostelci n. O., odbor sociálních věcí.

� při zjišťování nároku na některé dávky státní sociální pod-

pory dle zákona č. 117/1995 Sb. Tyto dávky vyřizuje Úřad 

práce Rychnov n. K., kontaktní místo Palackého náměstí 38, 

Kostelec n. O. (vedle České spořitelny).

� životní minimum má své místo i v systému podpor v ne-

zaměstnanosti, při stanovení zvýšené úrovně důchodů pro 

bezmocnost, v soudní praxi apod.

b) Minimální mzda

 S účinností od 1. ledna 2005 zvýšila vláda svým nařízením 

č. 699/2004 Sb. minimální mzdu.

 1.  Minimální mzdou se rozumí nejnižší peněžité plnění, 

které je povinen podle zákona poskytovat zaměstnavatel zaměst-

nanci za vykonanou práci.

 2. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pra-

covním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu. Nerozlišuje 

se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, o hlavní, 

vedlejší nebo souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu 

vzniká v každém pracovním poměru samostatně. Nevztahuje se však 

na činnosti prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina 

pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplat-

ňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních 

smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší než uvádí nařízení 

vlády o minimální mzdě a zpravidla je této možnosti využíváno.

 V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není 

uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v ko-

lektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy i minimální 

mzdové tarify. Minimální mzdový tarif stanovený pro první tarifní 

stupeň má shodnou výši s minimální mzdou.

 V rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 

se uplatňuje vedle minimální mzdy systém platových tarifů.

 3. Výše hrubé minimální mzdy činí 42,50 Kč za každou ho-

dinu odpracovanou zaměstnancem v rámci stanovené pracovní 

doby, 7 185 Kč za měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční 

mzdou. Ve stanovených situacích jsou uplatňovány nižší (měsíční 

i hodinové) sazby minimální mzdy.

Helena Slezáková - referentka odboru sociálních věcí

c) Pečovatelská služba

 Od 1.1.2005 je platný nový ceník pečovatelské služby schvá-

lený usnesením Rady města Kostelec nad Orlicí č. 32/2004 ze dne 

15.12.2004.

 Vzhledem k tomu, že se náklady na poskytování služeb pro se-

niory a zdravotně postižené občany neustále zvyšují, byly přehod-

noceny ceny  a vytvořen nový ceník, podle kterého  Pečovatelská 

služba Kostelec nad Orlicí účtuje od 1.1. 2005  za své služby.

Pavlína Blažková - vedoucí pečovatelské služby

Chcete vypadat

skvěle ?

Navštivte Kadeřnictví Lenky Řeháčkové,

studio BEAUTY
po l ik l in ika

nejen že budete vypadat skvěle,

ale navíc, pokud nás navštívíte, můžeme

Vám nabídnout 2 dny v týdnu plné slev.

Úterý:  DEN PŘELIVŮ
krátké vlasy, střih, přeliv, styling, foukaná

245,- Kč

Středa:  DEN BAREV
krátké vlasy, střih, barva, styling, foukaná

273,- Kč

Veškerá poradenská služba zdarma.
Vyzkoušejte naše služby - nejen že budete

spokojeni, ale budete vypadat skvěle!

Dále studio BEAUTY pronajme prostory vhodné k podnikání 

např. pedikúra, manikúra, modeláž nebo solárium.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 4945 321 438.
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Ceník za úkony pečovatelské služby platný od 1. 1. 2005
schváleno usnesením Rady Města Kostelec nad Orlicí č. 32/2004 ze dne 15. 12. 2004

  Ceník služeb platný od 1. 1. 2005 Maxim. ceny dle  Ceny v Kč  
  vyhl.72/2001 Sb. jednotka  kategorie 
 

  ÚKONY, KTERÝMI JSOU ZABEZPEČOVÁNY
  NEZBYTNÉ ŽIVOTNÍ POTŘEBY     I. Kat. II. Kat.
 1 celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce bezplatně    bezplatně bezplatně

 2 celková koupel včetně umytí vlasů
  ve středisku osobní hygieny     bezplatně bezplatně

  DALŠÍ ÚKONY     I. Kat. II. Kat.
 3 běžné úkony osobní hygieny 25,-/úkon,denně  úkon,denně  max 25,-/denně 
  a)  pomoc při oblékání     5,- 5,-
  b) pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko     5,- 5,-
  c) pomoc při použití WC     5,- 5,-

 4 jednoduché ošetřovatelské úkony 15,-/denně  denně  3,-/úkon 5,-/úkon
        max. 15,-/denně 

 5 donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla 17,-/úkon,denně  úkon,denně  8,- 10,-
  pomoc při podávání jídla a pití     3,- 5,-

 6 donáška uhlí a dřeva - za každých 15 kg 25,-/úkon,denně  úkon,denně  20,- 25,-
  štípání a skládání dřeva - za každých 15 kg        

 7 nákupy - malý nákup 30,-/úkon,denně  úkon,denně  8,- 10,-
               - velký nákup     16,- 20,-
              - donáška pečiva a mléka     3,- 3,-
  nutné pochůzky     10,- 15,-

 8 donáška vody,topení v kamnech a vynesení popela,
  čištění kamen 20,-/úkon,denně  úkon,denně  15,- 20,-

 9 práce spojené s udržováním domácnosti 60,-/hod.  hodina  50,- 60,-

 10 příprava a uvaření snídaně nebo oběda,
  popřípadě svačiny nebo večeře 40,-/hod.  hodina  30,- 40,-

 11 a) doprovod na vyšetření 45,-/hod.  hodina  20,- 30,-
  b) doprovod dětí do předškolního zařízení,
       školy nebo školského zařízení     20,- 30,-
  c) doprovod do zaměstnání     20,- 30,-
  d) doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov     20,- 30,-
  e) pomoc při denních kulturních, zájmových,
      vzdělávacích nebo pracovních aktivitách     20,- 30,-

12  praní drobného osobního prádla včetně žehlení
  a případné drobné úpravy 50,-/kg  kilogram  30,- 40,-
  žehlení - do 31.12.2004        
 

 13  výchovná práce s dětmi 50,-/hod.  hodina  neposkytujeme

 14 dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem
  od 6.00 do 22.00 hodin 45,-/hod.  hodina  neposkytujeme

 15 ošetření nohou (pedikúra), masáž, vodová ondulace,
  zástřih vlasů 80,-/úkon  úkon  50,- 60,-

 16 průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky
  nevidomé na lékařské vyšetření, 40,-/hod.  hodina  neposkytujeme
  při vyřizování úředních záležitostí        
 

 17 tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře,
  při vyřizování úředních záležitostí 80,-/hod.  hodina  neposkytujeme

 18 dohled nad dospělým občanem od 6.00 do 22.00 hodin 50,-/hod.  hodina  30,- 40,-

 19 noční služba od 22.00 do 6.00 hodin        
  a) spojená s možností spánku 90,-/úkon  úkon  neposkytujeme
  b) spojená s prováděním jednoduchých
       ošetřovatelských úkonů 150,-/úkon   úkon  neposkytujeme

 20 mimořádné úkony
  a) praní velkého prádla, prádla značně znečištěného
      ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně peč.
      služby včetně jeho vyžehlení, případné drobné úpravy 90,-/kg  kilogram  60,- 80,-  
  b) velký úklid bytu 100,-/hod.  hodina  80,- 100,-
  c) úklid po malování   hodina  neposkytujeme
  d) mytí oken   hodina  80,- 100,-
  e) mytí společných prostor domu          DPS 1414   hodina  100,- 100,-
                                                                DPS 763   hodina  80,- 80,-
                                                                ostatní domy   hodina  80,- 100,-

Poznámka: stanovení skupin - dle rozdílu příjmu a životního minima dospělého občana      

    - příjem (průměr) do výše 6.900,- Kč .........I. kategorie      

    - příjem (průměr) od 6.901,- Kč .........II. kategorie
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 V průběhu měsíce ledna 2005 nabyly účinnosti změny ně-

kterých právních předpisů upravujících státní správu na úsecích, 

kde je k výkonu státní správy příslušný na MÚ v Kostelci n.Or-

licí odbor správní a organizační. Tímto článkem si dovolujeme 

upozornit na ty změny, které dle našeho názoru budou občany 

nejvíce zajímat.

Úsek občanských průkazů

Bezplatná výměna občanských průkazů

 Nařízením vlády č.612/2004, které nabylo účinnosti 1. 1. 2005 

se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově 

čitelných údajů,státní občané České republiky jsou povinni pro-

vést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, 

vydaných do

 31.prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými 

údaji nejpozději do 31.prosince 2005, žádost o vydání občanského 

průkazu občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2005,
 31.prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými 

údaji nejpozději do 31.prosince 2006, žádost o vydání občanského 

průkazu občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2006,
 31.prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými 

údaji nejpozději do 31.prosince 2007, žádost o vydání občanského 

průkazu občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2007,
 31.prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými 

údaji nejpozději do 31.prosince 2008, žádost o vydání občanského 

průkazu občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2008.
 

Vybírání správních poplatků 

 Dne 16. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, který obsahuje také změny ve vybírání 

správních poplatků na úseku občanských průkazů.     

 Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, 
zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně 
provedené zápisy, nebo vydání občanského průkazu na žádost občana 
z důvodů zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného 
osobního důvodu občana se vybírá správní poplatek 100,-Kč.    
             

Úsek cestovních dokladů

Změny při vydávání stávajících cestovních pasů

 Od 1.1.2005 dochází ke změně při vydání prvního cestovního 

pasu dítěti do 15 let. Pro vydání pasu je nutné předložit Osvědčení 
o státním občanství vydané Krajským úřadem v Hradci Králové, 

správní poplatek za vydání osvědčení činí 100,-Kč.
 Osvědčení o státním občanství zajišťuje žadatelům matriční úřad.

 Správní poplatek za vydání cestovního pasu

 od 1.1.2005 činí:

 Při vydání ve lhůtě do 30 dnů v kratší lhůtě

 dospělí 200,- Kč 600,- Kč

 děti 50,- Kč 600,- Kč
 zápis dítěte do CP 50,- Kč

 Ke změně výše poplatku došlo pouze při vydání cestovního dokladu 
bez strojově čitelné zóny v kratší lhůtě dítěti (doba platnosti 1rok).

Nový cestovní pas

 Česká republika se před vstupem do Evropské unie zavázala, 

že začne vydávat strojově čitelný pas, který splňuje požadavky 

Evropské unie, do jednoho roku od vstupu do Evropské unie.
 Cestovní pas bude vyroben ve formě knížky s velkým státním 

znakem České republiky a nápisy „EVROPSKÁ UNIE“, „ČESKÁ 

INFORMACE SPRÁVNÍHO
A ORGANIZAČNÍHO ODBORU

REPUBLIKA“ a „CESTOVNÍ PAS“. Titulní stránka bude obsa-

hovat shodné nápisy ve všech úředních jazycích Evropské unie.

 Tento nový model strojově čitelného cestovního pasu České 

republiky bude vydáván až v měsíci dubnu 2005.

Úsek evidence obyvatel

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému - sdělení 

k vlastní osobě.

 Podle §8 zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti 

poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností nebo ohlašovna podle místa trvalého pobytu písemně 

údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.Za obyvatele 

mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.

 Za údaje se vybírá správní poplatek ve výši 50,--Kč za každou 

i započatou stránku.

Matrika

Uzavírání manželství

 Změny v poplatcích od 16.1.2005 dříve  nyní

 Uzavírání manželství s cizincem 1 000,-Kč 2 000,-Kč
 Uzavírání manželství mezi cizinci 2 000,-Kč 3 000,-Kč

Ověřování listin

Ověření listiny 30,-Kč za každou započatou stránku (dříve 20,-Kč)

Matriční doklady

Kopie matričního dokladu 100,-Kč (dříve 50,-Kč)

Mgr. Zdeněk Douda
vedoucí správního a organizačního odboru

UPŘESNĚNÉ INFORMACE VYŽÁDANÉ
ZÁSTUPCI PODNIKATELŮ PŮSOBÍCÍCH

V CENTRU MĚSTA

 Dne 1. 2. 2005 obdrželo vedení města Kostelce nad Orlicí 

dopis některých kosteleckých podnikatelů, kde jsou mimo jiné 

položeny k zodpovězení 4 otázky. Prostřednictvím zpravodaje se 

pokusíme dát konkrétní odpovědi. Zástupci z řad podnikatelů 

byli pozváni k osobnímu jednání na Městský úřad Kostelec nad 

Orlicí dne 1.3.2005

 1) Žádáme o zveřejnění skutečných příjmů z provozu parkovacích 
automatů a je-li tato částka adekvátní náhradou za spokojenost 
místních podnikatelů.

 Odpověď:

  příjem ze 3 parkovacích automatů /2x Palackého a 1x 

Jiráskovo náměstí/

 2005 2004 2003

 leden 27.321,- 16.463,- 13.843,- 

 únor 10.847,- / za 14 dní/ 11.587,- 10.583,- /v Kč/ 

 V zájmu dodržování pravidel je placení parkovného nepravi-

delně kontrolováno strážníky MP. Placení parkovacího poplatku 

v centrech měst je běžnou záležitostí a zároveň významným pří-

jmem městských rozpočtů.

 2) Žádáme o sdělení, jaké výhody přinese městu investice na příjez-
dovou cestu do Supermarketu Plus, zda toto opatření bylo pro 
spokojený život ve městě důležité a zda centru města prospěje 
rušení malých obchodů. Za stávajících podmínek to bude v krátké 
době nezbytné a s tím souvisí i následný úbytek pracovních míst.
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STAROSTKA MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

zve občany města na jednání zastupitelstva dne
14. 3. 200514. 3. 2005

v SK Rabštejn od 18,00 hodinv SK Rabštejn od 18,00 hodin
Program jednání:Program jednání:

rozpočet pro rok 2005,
zpráva o činnosti Technických služeb s. r. o.,

zpráva o činnosti Kosteleckého bytového
podniku spol. s r. o., činnost Rady města a různé.

 Odpověď:

  Město Kostelec nad Orlicí do příjezdové cesty do 

Supermarketu Plus NIC neinvestovalo. Naopak stavba 

komunikace byla provedena  na náklady investora Plus 

Diskontu a město tak ušetřilo několik milionů Kč na re-

konstrukci původní komunikace.  

  Nedomníváme se, že příčinou případného zániku malých 

obchodů by byla opatření města
 

 3) Žádáme o zviditelnění dotace - kolik, kde a jak byly poskytnuté 
finanční prostředky proinvestovány.

 Odpověď:  

  Z uvedené otázky nevyplývá, jaké dotace /dotací/ se do-

taz týká. Nicméně o všech poskytnutých dotacích město 

průběžně informuje ve Zpravodaji, jejich konečné shrnutí 

vyšlo v prosincovém vydání tohoto periodika a následně 

se k těmto akcím postupně vracejí i  jednotlivá čísla letoš-

ních vydání

 4)  Žádáme o vyjádření Rady města, je-li pro podporu soukromého 
podnikání v centru města, či nikoli.

 Odpověď:

  Rada města je jednoznačně pro podporu soukromého 

podnikání v centru města, ale touto podporou nemohou 

být omezena jiná hlediska, např. bezpečnost v dopravě.

 Děkujeme občanům za každý podnět či příspěvek, který může 

být podkladem pro jeho případné další zpracování a využití. 

Jiří Bartoš - místostarosta

DOMOVINKA

INFORMACE PRO OBČANY

 Dne 6.1.2005 Domovinka provedla v Domě s pečo-

vatelskou službou v Kostelci nad Orlicí „Tříkrálovou 

sbírku“. Celkem bylo vybráno 1861,50 Kč, které by-

ly odeslány na pomoc obětem ničivého zemětřesení         

v Asii.

 Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud jiných.

Tříkrálová sbírka

Velikonoční jarmark

 Domovinka, denní centrum pro seniory v Domě 

s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí, po-

řádá „Velikonoční jarmark“ - prodejní výstavku 

svých výrobků. Zakoupit můžete perníky, kraslice, 

výrobky z textilu, kůže, sušených květin, malbu na 

skle a další drobnosti pro radost.

 Výstava se koná v úterý 15.3.2005 od 9.00 do 17.00 hodin  

v Domovince, přízemí DPS Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí.

MÍSTNÍ POPLATEK - ODPADY

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování
komunálního odpadu pro rok 2005.

 Protože 1. března nastává čas k úhradě místního poplatku za 

likvidaci komunálního odpadu, dovolujeme si zopakovat infor-

maci z 1. čísla Zpravodaje.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 380,- Kč a je složena:

a) z částky  250,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 130,- Kč. Tato částka je stanovena podle skutečných nákla- 
 dů města předchozího roku na sběr a provoz netříděného komunál- 
 ního odpadu. 

 Výše uvedenou sazbu zaplatí občané, kteří mají na území města 
Kostelec nad Orlicí a v jeho částech Kostelecká Lhota, Koryta,  Kozodry, 
trvalý  pobyt.
 Pro  rok 2005 zůstává též shodná sazba poplatku pro občany do 10 let 
a nad 75 let věku, kteří zaplatí poplatek ve  výši  250 Kč. Rozhodující pro 
sníženou  výši poplatku je věk občana k 1. lednu  2005.

 Poplatek pro rok 2005 je splatný od 1.března do 31. května.

Možnosti úhrady poplatku:

 pokladna - kancelář finančního odboru MÚ (4. výtahová sta-
nice, 2. poschodí staré budovy MÚ, paní Vodičková)

 složenka - je možné si ji vyzvednout rovněž v pokladně 

finančního odboru nebo v případě, že jste si 

v loňském roce vybrali způsob platby složenkou 

a vyznačili  tento způsob na přiznání k poplatku, 

bude Vám složenka zaslána včas poštou  

převodní příkaz - postup stejný jako u složenky

Pokladna otevřena pro výběr poplatku pouze v úřední dny:  

 pondělí a středa 8 - 16 hodin 

 V případě, že se občan přihlásí k trvalému pobytu v průběhu roku, 
hradí pouze poměrnou část místního poplatku, a to platí i při narození 
dítěte. Pokud dojde ke zrušení trvalého pobytu, bude poměrná část zapla-
ceného poplatku vrácena na základě písemné žádosti zpět poplatníkovi. 
 Majitel stavby určené k individuální rekreaci uhradí poplatek za je-
den objekt jednotnou částkou 380,- Kč za rok. Jedná  se pouze o  chataře, 
kteří  nejsou na  území našeho města přihlášeni k trvalému pobytu.
 Občané mohou i v letošním roce využít možnost podání žá-

dosti o snížení nebo prominutí místního poplatku. Občané, kteří 

tak již učinili v předešlých letech,  musí pro rok 2005 podat novou 

písemnou žádost. Žádost lze podat pouze před vlastní úhradou 

místního poplatku a před vypršením lhůty splatnosti. V případě, 

že poplatník uhradí místní poplatek a poté podá žádost o snížení 

nebo prominutí poplatku, nebude tato žádost vyřízena kladně, 

neboť by se správce poplatku dostal do rozporu se zákonem.

 Žádost o úlevu s uvedením důvodu podání žádosti je možné 

provést na předtištěný formulář, který je  k dispozici na finančním 

odboru, podatelně MÚ nebo internetových stránkách města. 
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Příklad:

 Pokud je poplatník vlastníkem průkazu např. ZTP,ZTP/P a žádá 
o snížení poplatku z tohoto důvodu, je nutné předložit tento průkaz (nebo 
jeho kopii) k žádosti o snížení poplatku, pouze však v případě, že tak 
poplatník neučinil již v minulém roce.

 Stejně jako v předešlých letech  po uhra-

zení místního poplatku obdrží občané známku 

2005 na  označení popelnice. Tyto známky 

budou vydávány ihned při úhradě poplatku 

a pouze na označení konkrétních nádob – tedy 

v případě, že občan zaplatí poplatek za celou 

rodinu, neobdrží  známky podle poplatníků, 

ale pouze na označení  popelnice, do kterých odpad ukládají. 

V případě činžovních domů  obdrží známky opět zástupce tohoto 

domu, který po dohodě se správcem poplatku označí popelnice 

známkami podle úhrady poplatku v tomto činžovním domě. 

Poplatník, který provede bezhotovostní platbu (např.  prostřed-

nictvím banky, pošty), obdrží  známku po provedené úhradě 

poštou nebo si ji může vyzvednout přímo u správce poplatku. 

 V případě potřeby informací týkajících se místního poplatku „od-
pady“ se obraťte na pí Vodičkovou, telefonicky 494/337 270, e-mail: 
michaela.vodickova@muko.cz nebo osobně na finančním odboru, který 
sídlí ve 2.patře staré budovy MěÚ, 4.výtahová stanice. 

 Máte–li dotaz týkající se vlastního svozu nebo svozové firmy (např. 
špatné zacházení s popelnicemi, včas nevyvezené popelnice), obraťte se 
prosím přímo na pí Černohorskou, referentku odboru správy majetku 
města, která sídlí ve stejném patře, t. č. 494/337 286, e-mail: marcela.
cernohorska@muko.cz.

Michaela Vodičková, FO

POBYTOVÉ STŘEDISKO KOSTELEC N. ORL.

Správa uprchlických zařízení MV
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Fax: 494 320 310, Tel.: 494 323 803

Akce konané v PoS Kostelec nad Orlicí

 Ve dnech 26. 1. - 28. 1. 2005 se v Pobytovém středisku Kostelec 

nad Orlicí uskutečnily Sportovní dny pro žadatele o udělení azylu ze 

všech pobytových středisek Správy uprchlických zařízení MV ČR. 

Ke sportovnímu zápolení v osmi disciplinách se sjelo 81 žadatelů 

různých národností.

 V průběhu dopoledne i odpoledne se paralelně soutěžilo 

v jednotlivých disciplinách na určených stanovištích v pobytovém 

středisku. Volejbalové klání se konalo mimo areál - v tělocvičně 

místního SOU chladírenského. 

 Večer proběhlo vyhlášení 

vítězů prvního sportovního 

dne a předání cen. Následovaly 

ochutnávky národních jídel 

připravené žadatelkami z po-

bytového střediska, videopro-

jekce snímků z průběhu dne 

a hudební produkce s disko-

tékou. 

 Druhý den dopoledne zápolení pokračovalo a po obědě 

ředitelka PoS Kostelec nad Orlicí vyhlásila výsledky druhého 

sportovního dne a  sportovní dny oficiálně ukončila. 

 Ve výtvarné dílně probíhalo společné malování na rozměrné 

kartóny papíru. V dětském centru byl po celé dva dny organi-

zován doprovodný program pro děti, jejichž rodiče se účastnili 

sportovních her.

 Děkujeme vedení VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec n. Orlicí za 

propůjčení tělocvičny a spolupráci.

 Dne 4. 2. 2005 se v dětském centru Pobytového střediska 

Kostelec nad Orlicí  uskutečnily Sportovní hry pro děti žadatelů 

o udělení azylu a oddíl skautů z Kostelce nad Orlicí. Do dětského 

centra přišlo soutěžit 20 dětí žadatelů o udělení azylu a 7 skautů 

v doprovodu paní Drahomíry Paulusové a  Romany Navrátilové. 

 Trochu nesmělé děti se nejprve formou tiché pošty a her na 

jména seznamovaly. Mladší děti pak soutěžily ve stavění komínků 

z kostek, navlékání korálků a stavění pyramidy z uzávěrů z PET 

lahví. Starší děti hrály poznávací a pohybové společenské hry.

 Na závěr Sportovních her byly všechny děti odměněny slad-

kostmi. Po krásně prožitém odpoledni si děti z oddílu skautů na 

památku od dětí žadatelů o udělení azylu odnesly plakát s obtisky 

rukou a vepsanými jmény jejich nových kamarádů z Pobytového 

střediska v Kostelci nad Orlicí.

Akce konané mimo PoS Kostelec nad Orlicí

 V termínu od 17. 1. - 21. 1. 2005 pořádalo 

Občanské sdružení K-35 a Sokol Žďár nad Sázavou 

týdenní pobyt na chatě ADAM v Mladkově v Orl. 

horách. Pobytu se zúčastnilo 5 dětí žadatelů o udě-

lení azylu a 7 dětí ze Sokola Žďár n. Sázavou. Děti 

bobovaly, sáňkovaly, lyžovaly, stavěly iglú, chodily 

na pěší túry a procházky.

 Od 8. 2. do 28. 2. 2005 probíhá v Městské 

knihovně ve Vamberku výstava prací z výtvarného 

ateliéru a dětského centra Pobytového střediska 

Kostelec nad Orlicí. Jsou zde k vidění jak malba, 

kresba a keramika vytvořená žadateli o udělení 

azylu, tak fotografie z pobytového střediska. 

 Děkujeme vedení Měst. knihovny Vamberk za propůjčení 

výstavních prostor.

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
Správa uprchlických zařízení MV ČR

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

 Vzhledem k novele zákona o dani z nemovitosti, platné od 

1.1.2005, byl prodloužen Ministerstvem financí České republiky 

termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti  na 30.4.2005 těm 

poplatníkům, kteří jsou nějakým způsobem dotčeni zmíněnou 

novelou. U ostatních však zůstává termín pro podání daňového 

přiznání stejný, tj. 31.1.2005.

 Protože zmíněná novela zákona o dani z nemovitosti a s tím 

prodloužený termín pro podání daňového přiznání bude klást 

velký nárok na zpracování, upozorňuje Finanční úřad v Kostelci 

nad Orlicí všechny občany, že složenky pro letošní rok - rok 2005 
- budou k dispozici až v průběhu měsíce května 2005. Možnost platit 

daň hotově na pokladně finančního úřadu však trvá, a to vždy 

v úřední den pondělí nebo středa od 8-16 hod.

 Bližší informace podá Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí.
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ZDRAVÍ - DROGY FARMAKA

PREVENCE V OBLASTI DROG

Vážení rodiče,

 připravili jsme pro Vás několik základních 

informací zaměřených na prevenci v oblasti 

drog. Nechceme zde uveřejnit smutné statistiky 

ani „lavinu“ odborných výrazů, ale spíše praktic-

ké rady pro rodiče i pedagogy. 

 Bylo by pěkné zavřít oči a čekat, že se problémy ztratí, ale 

bohužel realita je jiná. Můžeme tvrdit a snad tomu i věřit, že nám 

se to přeci stát nemůže, já  vím o svém dítěti vše, mluvím s ním, 

je rozumné a nikdy by nic takového neudělalo, ale……!

V následujících číslech Zpravodaje budou vycházet
informace a rady např.:

 Jak a kdy mluvit s dítětem, varovné signály, co se nevyplácí, 

dítě nekomunikuje, pozdní příchody, domů přišlo podroušené 

dítě,  když víte, že drogu vzalo, když pokračuje, nález drog, ztráty 

peněz a věcí, volají ze školy ….

 Tyto články napsali zkušení autoři, kteří mají letitou praxi 

v oblasti drog. Tyto informace jsou čerpané a zpracované z we-

bových stránek: www.odrogach.cz.

 V případě zájmu můžete navštívit protidrogovou poradnu 

v Kostelci nad Orlicí, budova B-Městského úřadu, I. patro, č. dveří 

B 116, č. tel. 494 337 239. Poradna je v provozu každou středu 

od 14:00 hod. - 16:00 hod. Paní Dagmar Serbousková poskytuje 

poradenství v oblasti závislosti na drogy, alkohol a tabák. Služba 

je poskytována anonymně, zdarma i bez objednání. 

 Důležité je někomu se svěřit a popovídat si. Ve výhodě je 

i ten, kdo dokáže o svých pocitech a starostech mluvit.

Běla Kovaříčková 
Odbor sociálních věcí Městský úřad Kostelec nad Orlicí

JAK A KDY MLUVIT S DÍTĚTEM 

Autor: Mgr. Dušan Dvořák

Jak a kdy s dítětem mluvit o drogách? 

 Přesvědčení, že rozhovor o drogách může zna-

menat nakažení dítěte nějakými špatnými myš-

lenkami a že je lepší o takovýchto věcech vůbec 

nemluvit, již dnes většinou nepanuje. Rodiče si 

uvědomují, že drogy jsou stále dostupnější a me-

dia jim vcelku často připomínají, že kontakt se 

stále více posunuje do mladších věkových kategorií. Otázka ne-

zní zda vůbec, ale především kdy, jakou formou a jak podrobně 

o těchto věcech mluvit s ohledem na věk dítěte. 

 Život přináší celou řadu situací, které mohou být vhodným 

podkladem k sdělení určitých informací o drogách a především 

- vyjádření určitého postoje rodičů. V předškolním období mů-

že být debata zahájena nad rodinnou lékárničkou, v dospívání 

se podněty samy nabízí. Je mnohem vhodnější, jsou - li rodiče 

připraveni reagovat na konkrétní situace ze života, na otázky 

dítěte, než když si o tomto tématu „připraví přednášku“. Tím 

spíše posílíme pozici drog jako něčeho zcela vyjímečného a mi-

mořádného, nehledě na to, že takováto sdělení nebývají dětmi 

a dospívajícími dvojnásob pozitivně přijímány. 

 Vždy je síla určitého poselství, které s informacemi o drogách 

dětem předáváme větší, panuje-li mezi tímto poselství a chováním 

rodičů soulad. A nejde jen o vztah k nelegálním drogám, ale pře-

devším o vztah k alkoholu, cigaretám a lékům, jejichž užívání s ne-

alkoholovými drogami a závislostmi na nich velmi úzce souvisí. Ve 

vztahu k legálním drogám se nejčastěji zrcadlí obecnější charakte-

ristiky chování rodičů jako je způsob reakce na bolest (a okamžité 

tlumení lékem, popř. alkoholem), způsob reakce na odmítnutí 

něčeho žádaného a práce s frustrací (a její tišení léky, alkoholem 

a cigaretami), způsob trávení volného času a zábavy (kde nejčastěji 

dominuje alkohol), způsob zvládání strachu a podpora sebevědomí 

(alkohol, léky) apod. Takovéto reakce mohou vytvářet a udržovat 

typické rodinné mechanismy chování, a přestože mohou mít ro-

diče ke drogám negativní postoj a s dětmi jsou schopni o těchto 

věcech třeba i otevřeně hovořit, je mezi chováním a informacemi 

rozpor, který oslabuje vytváření jednoznačného postoje dětí. 

 Nejlepší a nejlevnější prevencí je osobní příklad rodičů. 

 Reakce rodičů a podrobnost tématu drog by měla reflektovat 

nejen věk, ale i prostředí a zájmy dítěte, situaci o drogách na škole, 

kamarády, spolužáky a jiné významné osoby, které mohou dítě v je-

ho vývoji a vztahu k drogám pravidelně ovlivňovat. U dospívajících 

můžeme vhodně využít i „výchovné působení dětských časopisů“, 

které o těchto tématech většinou velmi otevřeně hovoří a takovéto 

články mohou otevřít komunikaci o tomto tématu. 

O čem tedy dětmi v určitém věku mluvit? 

Předškolní věk 

 V tomto období vytváříme obecnější postoje jako je zdravý 

způsob života a ochrana života. Informace o drogách mohou mít 

spíše obecný charakter a lze je zjednodušovat ve smyslu drogy 

jako jedovaté látky. Souvislost můžeme demonstrovat na lécích 

a jejich pozitivních účincích podle rady a rozpisu lékaře, ale ne-

bezpečí při vlastním dávkování. 

Zhruba do 10 let 

 Děti se blíže seznamují se strukturou a fungováním lidského 

těla a způsoby, jak chránit své zdraví. Děti by měly vědět, že exis-

tují legální i nelegální drogy. Že určité drogy nemusí být dospělým 

zakázány a proč, ale že dětem jsou drogy zakázány bez rozdílu a že 

jejich organismu škodí mnohem intenzivněji a proč. Děti by měly 

umět rozlišit pojmy užívání a zneužívání drog/léků. Děti učíme 

potřebné sociální dovednosti - jak se zachovat v určité situaci, co 

říci. Informace o drogách mají stále spíše obecnější charakter, ale 

věnujeme se motivaci a různým příčinám, které s užíváním drog 

souvisí - móda, parta, řešení osobních problémů apod. 

Mezi 10 - 13 lety 

 Děti znají přesněji fungování lidského těla a můžeme jim 

vysvětlit působení a případnou škodlivost drog na jednotlivé 

orgány a vliv na mozkovou činnost. Tyto věci můžeme demon-

strovat u jednotlivých drog, čímž nejen představujeme odlišnost 

a rozdílnost určitých drog, ale i jejich specifickou nebezpečnost. 

Děti jsou schopny porozumět vzniku závislosti. V tomto věku do-

chází k prvním kontaktům dětí s „drogovou scénou“ - nejčastěji 

tou ve škole. Děti si začínají o této věci dělat svůj první vlastní 

obraz. S dětmi diskutujeme o možných reakcích, seznamujeme 

s případnými riziky - zdraví, právní důsledky, osobní a rodinné 

důsledky. Děti jsou seznámeny s nabídkou pomoci pro drogově 

závislé a představení závislosti jako nemoci. Ukazujeme vliv 

a způsoby působení reklamy. Informace o nelegálních drogách 

dáváme do souvislosti s drogami legálními. Rozbor motivace 

chování uživatelů drog je konkrétnější a plastičtější, děti dokáží 

porozumět osobním i sociálním souvislostem. 

Mezi 13 - 15 lety 

 Je obdobím nejčastějších prvních experimentů s drogami. 
Dospívajícím poskytneme bližší a podrobnější rozbor psychoso-
ciálního kontextu užívání drog a diskutujeme o možnost bezpeč-
nějšího a zdravějšího způsobu zvládání určitých reakcí a konfliktů 
a uspokojování potřeb. Informace o jednotlivých drogách jsou 
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konkrétní. Nepaušalizujeme „Drogy jsou nebezpečné“, ale říkáme 

konkrétně, jak která droga působí, jaké potřeba člověka zpravidla 

uspokojuje a jaké rizika přináší její pravidelné popř. jednorázové 

užití. Seznamujeme je s riziky určitých forem aplikací drogy - po-

zornost věnujeme zejména přenosu infekčních chorob stejně jako 

specifickým rizikům působení určitých drog a riziku nemožnosti 

na ulici přesně identifikovat drogu a její čistotu. Posilujeme schop-

nost čelit tlaku vrstevníků, diskutujeme o reálných situacích, při 

kterých taková věc může nastat, o obtížích odmítnutí a následném 

postavení ve skupině. Právní konsekvence užívání a manipulace 

s drogami jsou přesnější. V tomto věku by dospívající měli vědět 

kontakty na odborné a pomáhající instituce a vědět, jak mohou 

pomoci a jak postupovat v poskytnutí první pomoci. 

 V následujících letech se nevyhýbáme rozhovorům o dro-

gách, ale informace jsou spíše zaměřeny na dovednosti, jak 

prosadit a obhájit své postoje, jak řešit různé interpersonální a in-

trapsychické problémy nebo schopnosti vyjadřovat své emoce. 

Dospívající v tomto věku již znají důsledky i rizika užívání drog, 

znají jejich účinky i odlišnosti. Vědí o „kriminalizaci“ člověka, 

pokud užívá nelegální drogy. Vědí o manipulaci reklamou.

KADEŘNICTVÍ - PEDIKÚRA tř. Rudé armády 1044
Rozšiřuje své služby o klasickou manikúru a masáže. 
Informace na tel.: 494 323 107, mobil: 737 567 124

 Od 1. 12. 2004 nabízíme uzavírání povinného ručení. Výběr ze 

tří pojišťoven: Kooperativa, Generali, Česká pojišťovna.

 Pojištění sjednáváme vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00.

Zimní nabídka informačního centra:

 Panoramatická mapa, lyžařský průvodce:
 Orlické hory - Kralický Sněžník

 Lyžařská mapa:
 Orlické hory - nejnovější lyžotrasy

 Zimní průvodce pro lyžaře a běžkaře:
 Orlické hory - Nejkrásnější výlety v Orlických horách

 a Kralickém Sněžníku.

Otevírací doba

 PO, ST: 8.00 - 17.00
 

 ÚT, ČT, PÁ: 9.00 - 12.00

NOVÁ SLUŽBA RTIC, O. P. S.
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM

TURISTICKÁ OBLAST ORLICKÉ HORY
A RTIC O. P. S. KOSTELEC NAD ORLICÍ

 V loňském roce vznikla mezi dobrovolnými svazky obcí 

a městy dohoda o spolupráci v oblasti organizace cestovního ru-

chu v turistické oblasti Orlické hory. 

 Značná část této oblasti se rozkládá na území Královéhradeckého 

kraje a menší část zasahuje do kraje Pardubického. Hranice této 

oblasti je dána hřebenem Orlických hor a linií Dobrošov, Dobruška, 

Opočno, Týniště nad Orlicí, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, 

Jablonné nad Orlicí a Lichkov.

 Celá tato turistická oblast je společně prezentována pod jedno-

značným a jednoduchým názvem Orlické hory. Oblast Podorlicka 

je integrální součástí turistické oblasti Orlické hory a jako taková 

bude i propagována.

 Celou turistickou oblast Orlické hory jsme již prezentovali na ve-

letrhu REGION TOUR 2005 v Brně, v současné době je připravena 

prezentace na HOLIDAY WORLD 2005 v Praze (17. 2. - 20. 2. 2005) 

a INFO TOUR v Hradci Králové (23. 3. - 24. 3. 2005).

RTIC je ve své činnosti rozděleno na dvě části:

 První částí je oddělení turistického a informačního centra, 

jehož hlavním úkolem je poskytovat obecně prospěšné služby 

- podávání informací o městě Kostelci n. Orl., DSO Orlice a Poor-

licko, což jsou i jeho zakladatelé, dále pak informovat o programu 

divadel, kin, kulturních akcích, poskytovat informace o možnos-

tech ubytování a stravování v celé turistické oblasti Orlické hory. 

Zajišťuje faxování a kopírování, prodej map,průvodců,pohlednic, 

turistických známek…atd.

 Druhou část tvoří oddělení destinačního managementu (DM 

= řízení území). Úkolem DM obecně je důkladně zmapovat 

celou destinaci, propagovat turistickou oblast jako celek,  komu-

nikovat s podnikateli v turistické oblasti a ve spolupráci s nimi 

vytvářet nové turistické produkty a ty následně úspěšně nabízet 

a prodávat.

Poslání a cíle společnosti:

 Hlavní činností DM (v Kostelci n. Orl.) je propagace turis-

tické oblasti Orlické hory a řízení rozvoje CR na tomto území. 

V současné době je pro nás prioritou sjednotit celou oblast 

a prezentovat ji pod společnou „hlavičkou“ a logem turistické 

oblasti Orlické hory. Již jsme navázali spolupráci s jednotlivými 

informačními centry, kterou je nutné dále rozvíjet. Dalším naším 

cílem je oslovit podnikatele v oblasti služeb a s jejich pomocí 

vytvořit nové turistické balíčky, které by měly nabídnout turis-

tům to nejlepší. Chtěli bychom dosáhnut toho, aby turisté, kteří 

navštíví naši turistickou oblast, u nás zůstali co možná nejdéle, 

byli maximálně spokojení a rádi se k nám vraceli.

Pronajmeme v centru Kostelce n. O. 

PROSTORY K PODNIKÁNÍ 
vhodné pro kadeřnictví, kosmetiku, 

masáže apod. volné ihned.

Informace na tel. 776 656 586.
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SETKÁVÁNÍ 2005

ZAUJALO NÁS

 Jak již bylo v minulém Zpravodaji naznačeno, připravuje 

město v sounáležitosti s SK Turista, RTIC a obcemi v regionu 

slavnostní znovuotevření DÁLKOVÉ TURISTICKÉ CESTY 

PhDr. Jiřího Stanislava Gutha - Jarkovského. Dr. J.S. Guth-

Jarkovský a arch. Vratislav Pasovský - naši občané byli pro své 

zásluhy o rozvoj turistiky, dlouholeté předsednictví KČT uvede-

ni do Síně slávy české turistiky 24.4.2004.     

 Dr. J.S. Guth-Jarkovský (JGJ) byl ale ještě více spoluzaklada-
tel myšlenky novodobých olympijských her a dlouholetý předseda Českého 
olympijského výboru.
 Oslav by se měli zúčastnit: předseda Českého olympijského 

výboru (ČOV), Klubu Českých turistů, ČSTV, hejtmani krajů HK 

a PU, biskup Dominik Duka, funkcionáři sportu a turistiky z obou 

krajů, zástupci míst, kde se narodil a působil JGJ, ale i Karel Jaromír 

Erben, kterého jsme si připomněli při otevření naučné stezky s je-

ho jménem v Lípové stráni.

 Aby to ale bylo SETKÁVÁNÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE, 

pozvali jsme všechny turistické kluby z kraje, prostřednictvím sta-

rostů všechny občany našeho regionu, občany z obcí podél trasy tu-

ristické cesty JGJ (Suchá Rybná, Vrbice, Potštejn, Brná, Sopotnice, 

Litice, Bohousová, Česká Rybná, Hejnice, Žampach, Letohrad, 

Dolní Houževec, Dolní Dobrouč, Landšperk, Ústí nad Orlicí.

 Před 9.hodinou by měli přijet sportovci, aby reprezento-

vali své obce, podniky (Federal Mogul, TFA, Rojek, OEZ, 

Riter ….) nebo své sponzory. V 9 hod. zahájí starostka města 

SPORTOVNÍ DEN REGIONU na  Stadionu, odkud se tý-

my rozejdou na jednotlivá sportoviště a začaly turnaje v různých 

hrách ( odbíjená, nohejbal, malá kopaná).

 Již brzy ráno by ze všech směrů měli vyrážet pěšky, na ko-

lech, kanoích - turisté, sportovci, občané z různých obcí, aby se 

od 10. hodiny scházeli v prostoru okolo koupaliště - K.O.Corral, 

koupaliště a kemp by měly být místem SETKÁVÁNÍ, kde 

bude zajištěno občerstvení, místa pro uložení kol, kanoí, ale 

i parkoviště pro automobily. Zde budou moci odpočívat, jít si 

prohlédnout ukázkový SKAUTSKÝ TÁBOR a vyzkoušet si 

svou obratnost i odvahu na cvičné horolezecké stěně, lanových 

lávkách atd.atd. Zároveň můžete fandit svým mužstvům na spor-

tovních hrách ve městě.

 Souběžně od 10 hod. bude probíhat DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ /pokud nám majitelé budou nakloněni/ v kulturních 

památkách - kostely, kaple, galerie Žofín, část nově opraveného 

Nového zámku, zámecký park, městský park, RTIC - a kdo si ještě 

neprošel naučné stezky v Lípové stráni, bude mít ideální příleži-

tost. Takže možností sportovního a kulturního vyžití pro každého. 

 HLAVNÍ AKCÍ pochopitelně bude ZNOVUOTE-

VŘENÍ TURISTICKÉ CESTY Dr. J.S. Gutha - Jar-

kovského. To bude zahájeno ve 14 hod. v prostoru u koupaliště, 

u východiska naučných stezek starostkou města. Hlavní projevy 

budou mít - předseda ČOV a KČT. Odtud trasa povede na Bělisko 

( kde by v té době již měl být DĚTSKÝ PARK), odtud ke kapli 

Navštívení Panny Marie, kde by měl p. biskup Dominik Duka 

požehnat nově opravenou kapli, pramen Panny Marie a NOVOU 

KŘÍŽOVOU CESTU  v Lípové stráni. Po prohlídce křížové 

cesty se odebereme na Slavětínu k Černému kříži, kde předseda 

ČSTV a krajští hejtmani odhalí PAMÁTNÍK SPORTOVCŮ 

s deskami Dr.J.S.Gutha-Jarkovského, arch. V. Pasovského a men-

šími upomínkami na zasloužilé sportovce, turisty, skauty a jmény 

osob a firem, které se nejvíce zasloužily o znovuobnovování tradice 

Kostelce n. Orl. jako města rekreace, sportu a snad i lázeňství. 

Zároveň z popudu SPCCH budou vysazeny v okolí stromky, aby 

se z tohoto místa stal důstojný městský „Slavín“.

 Odtud po projití části cesty JGJ okolo památníčku Erbenky, 

nové Erbenky, „skautskou stezkou“ k Husovu vršku a na Sálek, 

kde bude symbolicky předán „štafetový kolík“ další obci, která 

bude pořádat příští SETKÁVÁNÍ 2006.

 Po absolvování celé akce se účastníci rozejdou a rozjedou do 

svých domovů, určitě bohatší o nové dojmy a snad hlavně o uvědo-

mění si, že nejen peníze jsou důležité v lidském životě, že lidé dobré 

vůle spolu mohou komunikovat i jinak než jen přes plot financí.

Přípravný výbor oslav

PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE

 Městská policie 

se v zimních měsí-

cích zaměřila více na 

kontrolu rekreačních 

objektů v okrajových 

částech města. Právě 

opuštěnost těchto ob-

jektů využívají zlodě-

ji,kteří zde mají volné 

pole působnosti. Díky této preventivní činnosti městské policie 

se daří počet vykradených chat snížit. Strážníci ke své práci vyu-

žívají i služebního psa.

Za městskou policii, str. Anderle

PŘIPRAVUJEME

 13. dubna 2005 v 19.00 hodin kostelík J. A. Komenského

Z BAROKNÍ A RENESANČNÍ HUDBY

vystoupí smíšený pěvecký sbor ORLICE

a INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR

pod vedením  Mgr. Dagmar Dytrtové

Z barokní a renesanční hudby

6. května 2005 v 19.00 hodin na Rabštejně
koncert smíšeného pěveckého sboru

ORLICE

srdečně zveme všechny příznivce sborového zpěvu

Smíšený pěvecký sbor ORLICE

Staré pohlednice do r. 1945 (tj. malý formát)
dobře zaplatím. Tel.: 608420808
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 70 let oslaví Josef Černohorský

  Růžena Adamcová

  Ladislav Voříšek

  Ivan Dostál

  Ladislav Zeman

  Jiří Kubec

  Josefa Koutová

 75 let oslaví Amalie Kubešová

  Věra Vávrová

  Vladimír Štěpán

  Vlasta Macháčková

  Růžena Štichhauerová

  Božena Jabůrková

  Helena Skulinová

  Oldřich Černý

 80 let oslaví Blažena Gergöová 

  Oldřich Zvára

  Věra Mačalová

  Josef Krejčí

  Jaroslava Červená

 91 let oslaví Václav Hernych

  Růžena Kohoutková

  Karel Hlaváč

 93 let oslaví Josefa Faltová

 Marie Hamzová * 1910

 Marta Pražáková * 1945

 Libuše Provazníková * 1925

 Karla Krupková * 1923

JUBILEA ČLENŮ KLUBU DŮCHODCŮ
A OBČANŮ MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ 

V BŘEZNU 2005

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI

ING. JAN DOSTÁLEK
* 28.4.1883   + 20. března 1955

 Na svého otce pana Ing. Jana Dostálka  
jeho dcera paní Marie Tilschová vzpomíná:

 „..... Otec pocházel z chudé podhorské 

vesničky Šedivec u Letohradu. Narodil 

se v rodině rolníka. Jeho tatínek byl po 

19 let starostou obce a měl zásluhu, že 

v Šedivci byl vybudován Mariánský kos-

tel se hřbitovem a škola. Jan, nejmladší 

ze čtyř dětí, vychodil obecnou školu 

v Nekoři a měšťanskou školu v Žamber-

ku. Po jejím skončení přešel studovat 

do Prahy, kde absolvoval reálku a potom 

vysokou školu technickou, obor stavební - obě školy s výborným 

prospěchem. Na studia si přivydělával kondicemi“.

 Hlavně zásluhou své matky byl velice zbožný a od mlá-

dí neúnavným zastáncem katolické církve a později i lidové 

strany. Od papeže Pia X. obdržel diplom a od papeže Pia XI. 

řád. Publikoval, redigoval časopisy a býval za lidovou stranu 

i řečníkem. Ze svého oboru vydal též několik odborných prací. 

Pracoval ve službách pražského magistrátu a záhy se zapojil do 

politického života. 

 Od roku 1919 byl členem užšího výboru Čs. strany lidové a v le-

tech 1930 až 1938 byl místopředsedou výkonného výboru ČSL 

v Čechách. Za župu královéhradeckou byl v letech 1925 - 1939 

poslancem Národního shromáždění. V letech 1925 - 1929 byl mís-

topředsedou Poslanecké sněmovny a poté byl povolán do funkcí 

ministerských - 1929 - 1938 jako ministr veřejných prací s krátkým 

mezidobím 1934 - 5 jako ministr průmyslu, obchodu a živností. 

Za svou úspěšnou veřejnou činnost byl vyznamenán. Ing. Jan 

Dostálek byl zásadový, poctivý a skromný člověk a vlastenec, který 

po Mnichovu odešel do důchodu a ústraní v Kostelci nad Orlicí.

 Ač již v zaslouženém důchodu, nesmířil se ani po únoru 1948 

s vývojem věcí ve společnosti a založil ilegální odbojovou skupi-

nu, s níž chtěl dosáhnout zvratu v dalším politickém vývoji. Dne 

2. července 1954 byl ale zatčen a po krátkém pobytu ve vyšetřo-

vací vazbě v Hradci Králové převezen 30. srpna na Pankrác pod 

„patronát“ nechvalně známého Plačka. To byl již těžce nemocen.

 Rehabilitován byl usnesením Městského soudu v Praze až 

14. 12. 1992, kdy: „.... bylo konstatováno, že p. Ing. Jan Dostálek 

je účasten soudní rehabilitace, neboť byl zbaven nezákonně svo-

body v souvislosti s vyšetřováním pro rehabilitovaný trestný čin 

velezrady dle § 78 odst. 2, písm. a, odst. 1, písm. c trestního zá-

kona, který byl spáchán společně s obviněným Hugo Sakrejdou, 

s nímž se dohodl na vytvoření ilegální protistátní organizace 

křesťansko-demokratické strany a od roku 1951 pro ni až do roku 

1953 získal další osoby, s nimiž připravoval zvrat v republice. Pro 

tuto činnost byl ve vyšetřovací vazbě od 2.7.1954 do svého úmrtí 

dne 20.3.1955. V důsledku toho bylo trestní stihání zastaveno“. 

Ing. Jan Dostálek zemřel těsně před zahájením soudního procesu 

v důsledku těžké nemoci a přestálých útrap. S úctou vzpomíná-

me 50 let tohoto smutného výročí.

(Podle pramenů Konfederace politických vězňů RK.)

K A M E N I C T V ÍK A M E N I C T V Í
Nabízíme Vám

pomníky moderních i klasických tvarů
schody, parapety, obklady

opravy a čištění starých pomníků
nejlevnější světlá žula v regionu !!!

solidní ceny a krátké dodací termíny
doprava do 50 km ZDARMA !!!

I N F O R M U J T E  S EI N F O R M U J T E  S E

A  U R Č I T Ě  N E P R O D Ě L Á T EA  U R Č I T Ě  N E P R O D Ě L Á T E

KAMENICTV Í  RAŠKAKAMENICTV Í  RAŠKA - České Libchavy 89
PSČ 561 14

 Tel./fax: 465 582 130
 Mobil: 603 281830

Jsme přímí dovozci  žuly a výrobci pomníkůJsme přímí dovozci  žuly a výrobci pomníků
s dlouholetou kamenickou praxí.  Naše f irmas dlouholetou kamenickou praxí.  Naše f irma

je členem SVAZU KAMENOSOCHAŘŮje členem SVAZU KAMENOSOCHAŘŮ
v České republ ice.v České republ ice.
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SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 36 PSČ 517 41

Tel.: 494 321 588

PROGRAM BŘEZEN - DUBEN - KVĚTEN 2005

5. BŘEZEN 2005 SKAUTSKÁ

9,00 hod.  SBĚRATELSKÁ BURZA

7. BŘEZEN 2005 HENRY BECQUE:

19,30 hod.  PAŘÍŽANKA

Příjemná sarkastická komedie o šikovné pařížské dámě z 

vyšších kruhů, která si umí najít cestičky, kterými se běžně k 

cíli nedostáváme. Účinkují: MICHAELA  DOLINOVÁ, JIŘÍ 

KLEM, LADISLAV POTMĚŠIL, IGOR ŠEBO, DANA 

HOMOLOVÁ

10.BŘEZEN 2005  VÝCHOVNÝ KONCERT

8,15 a 10,00 hod.  pro I. A II.stupeň ZŠ

(hudební pravěk, gotická hudba, renesanční hudba, české a 

světové baroko, mimo evropská hudba…) Účinkují: Karel a 

Helena Kocůrkovi.

11. BŘEZEN 2005 Josef Tejkl: ČILIMNÍK

19,30 hod.   repríza divadelní hry   

    ČERNÝCH ŠVIHÁKŮ

1. DUBEN 2005  DIVADELNÍ    

8,00 a 11,00 hod.   PŘEDSTAVENÍ   

    PRO ŠKOLY

(v rámci divadelní přehlídky AUDIMAFOR)

1. - 3. DUBEN 2005 AUDIMAFOR 

krajská přehlídka autorského divadla malých forem (program 

jednotlivých inscenací bude upřesněn)

8. DUBEN 2005 DIVADELNÍ PLES

20,00 hod.  Hraje: KOPLAHOBAND

14. DUBEN 2005 POHÁDKOVÁNÍ

8,15 a 10,00 hod.

inscenace pro děti MŠ A I.stupeň ZŠ nastudovalo DIVADLO 

DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

16. DUBEN 2005 ZÁPIS DO KURZU TANCE

7.00 hod.  A SPOLEČENSKÉHO 

    CHOVÁNÍ - PODZIM 2005

16. DUBEN 2005  PORTA - oblastní kolo 

18. DUBEN 2005 NA TÝ LOUCE ZELENÝ

19,30 hod.

lidová opereta - účinkují sólisté Hudebního divadla Karlín.

27. DUBEN 2005    ŽALMAN A SPOL

19,30 hod.  v pořadu:

    NÁPIS NA ŠTÍTU DOMU

12. KVĚTEN 2005 BROUCI 

19,30 hod.  BEATLES REVIVAL BAND

1.místo a ocenění „Nejlepší skupina“ na mezinárodním festi-

valu revivalových skupin v Polsku. Koncert zaručuje vysokou 

kvalitu hudebního provedení, skvělou atmosféru éry The 

Beatles  a nezapomenutelný  zážitek.

28. KVĚTEN 2005 LOUTKOVÉ DIVADLO 

9,00 hod.  MATĚJE KOPECKÉHO

KULTURA

KINO RABŠTEJN PŘIPRAVUJE

BŘEZEN 2005

3.3. 2005   DENÍK PRINCEZNY 2 :
19,00 hod.  KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
Princezna Mia se ve svém cukrkandlovém království připravuje 
na svatbu i korunovaci současně. Pokračování úspěšného fil-
mu „Deník princezny“. Hrají:A.Hathaway, H.Elizondo, J.Rhys-
Davies, H.Matarazzo. Romantická komedie USA - české titulky. 
Režie: Garry Marshall. Mládeži přístupné.

10.3. 2005   SANTA JE ÚCHYL
19,00 hod.  
Willie a Marcus, dvojice trestanců, specialistů na vykrádání trezorů  
a bank, tráví vánoční čas tím, že objíždějí velká nákupní centra 
v převlečení za Santu a jeho elfa s motivací přepadnout všechny 
obchody po cestě a napakovat se na Štědrý den…. Hrají: Bob 
Thorton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham… Komedie USA 
- české titulky. Mládeži přístupné od 12 let. Režie: Terry Zwigoff.

13.3. 2005   LOVCI POKLADŮ
19,00 hod.
Aby rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla. Benjamin 
Franclin Gates obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu 
Templářů, za kterých se bezúspěšně honilo už šest generací jeho 
předků….. V hlavních rolích Nicolas Cage, Diana Kruger a Jon 
Voight. Dobrodružný film USA - české titulky.Mládeži přístupné. 
Režie: Jon Turteltaub.

17.3. 2005   RESIDENT EVIL: 
19,00 hod.  APOKALYPSA
Noční můra neskončila…. Mila Jovovich obdařená novými 
schopnostmi v pokračování populární podívané Resident Evil. 
Akční sci-fi horor USA/VB/Německo - české titulky. Režie: 
Alexander Witt. Mládeži přístupné od 12 let.

18.3. 2005   ŽIVOT A SMRT PETERA
19,00 hod.  SELLERSE
„Nikdy nedej na první dojem“. Život a smrt Petra Sellerse je důvěrný 
pohled na jednoho z nejplodnějších světových komiků, který se díky 
mimořádnému nadání pro imitaci a improvizaci stal mezinárodní 
ikonou. Vydejte se pod režií Stephena Hopkinse a s Geoffreym 
Rushem v titulní roli na kaleidoskopickou cestu Sellersovým životem. 
Komedie/drama USA - české titulky. Mládeži přístupné od 12 let.

20.3. 2005   DANNZHO PARŤÁCI II
19,00 hod.  - OCEAN´S 12
Stanou se Dannyho parťáci největšími lupičskými esy, nebo 
skončí za mřížemi??? Krimi/thriller USA - české titulky. Mládeži 
přístupné od 12 let. Hrají: Georgie Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Catherine Zeta-Jones. Andy Garcia, Julia Roberts…. 
Režie: Steven Soderbergh.

28. KVĚTEN 2005  ŠUMNÁ ORLICE

22. ČERVEN 2005 ZDENĚK TROŠKA

19,30 hod.  A  JAROSL. SUCHÁNEK

V novém pořadu:   ZABŘICHOPOPADÁNÍ

 Na 2. pololetí připravujeme mimo jiné

2. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VODÁCKÉHO 
FILMOVÉHO FESTIVALU,

tradiční, již devatenácté, setkání harmonikářů a heligonkářů, 

divadelní představení, koncerty…..

o pořadech na 2. pololetí Vás budeme včas informovat

informace o kulturních pořadech, reservace vstupenek:

tel. číslo: 494 321 588
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24.3. 2005  NA DOTEK

19,00 hod.

Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepřestaňte dívat. 

Film Na dotek je sarkastickým pohledem na současné citové 

vztahy čtyř obyvatel Londýna, jejichž osudy se protnou v nemi-

losrdné mezilidské hře plné náhodných setkání, spalující přitažli-

vosti a bezstarostných zrad. Hrají: Julia Roberts, Natalie Portman, 

Jude Law a Clive Owen. Drama USA - české titulky. Mládeži 

přístupné od 15 let. Režie: Mike Nichols.

DEN TIBETU

dne 10. března 2005 od 19.00h

se v sále restaurace U LVA koná

BENEFIČNÍ  DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

ČILIMNÍK divadelního spolku ČERNÍ ŠVIHÁCI

Benefici dotvoří výtvarné práce dětí

ze ZŠ v Častolovicích na téma Tibet.

 Zveme všechny, kteří se chtějí báječně bavit

a současně pomoci nevidomým dětem.

Výtěžek bude poukázán na pomoc škole pro nevidomé v Tibetu.

Předprodej  vstupenek  najdete v Častolovicích

v Levných oděvech paní Chourové, 

v novinovém stánku Novákových.

V Kostelci pak v Knihkupectví Černá-Kopecká.

organizátoři: Ing. Zdeněk Praus, Miloš Málek (tel. 775 580 084),
Jiří Hovorka (email: j.hovorka@seznam.cz)

 A zabránit tomu nelze. Právě tak, jako čet-

ným překvapením a Jobovým zvěstem.

 V Doudlebách nad Orlicí měli vidět 29. led-

na Solný sloupy, hráli se však Amatéři. Policajt 

mladší sportoval tak zručně, že si zmrzačil hor-

ní končetinu. Nacpaná hospoda v Doudlebách 

však překypovala spokojeností-a máme přijet co nejdříve zas.

 30. ledna v neděli po více než roce hostil Amatéry domovský 

Rabštejn. Světe, div se, přišlo na sedmdesát diváků!

 Té správné „hlíny“ se Černí šviháci dočkali 11. února v šu-

mavské obci Brloh. Mezi devadesáti diváky nešlo přehlédnout 

dramaturga divadla v Českém Krumlově Jiřího Pokorného. Hrál se 

Čilimník a masopustně naladěným brložským jsme zjevně kápli 

do noty.

 Některé sekce Černých šviháků opouštěly rozjařeny Brloh  

po dvou, dokonce po čtyřech /dnech/. Příjezd Černých šviháků 

na příští masopust je prý nezbytný.

 Hrát Čilimníka 19. února na Sklenářce, to byl původně bláz-

nivý experiment. Jenže ono bylo plno a atmosféra, rytmizovaná 

skřeky pávů, velmi rustikální.

 Neděli 20. února lze právem označit dnem D. Šviháci od-

jíždějí už potřetí směr Praha, Činoherní klub! Bohužel třetina 

souboru zkosena chřipkou a v horečkách. Choroba sice trochu 

zpomalila rytmus představení, ale osmdesát diváků aplausem 

neskrblilo. Čilimník se líbil i na této prestižní scéně, principálovi 

byl představen Ondřej Vetchý a pan Smoček, kromě dramaturga 

Pácla se v hledišti viditelně bavil ředitel Vladimír Procházka. 

Ten také okamžitě po gratulaci Černých šviháků ke čtyřice-

tinám Činoherního klubu pozval Kostelečáky na svou scénu 

i s budoucí inscenací. Tak bezmezné jsou sympatie k poetice 

Šviháků. Ministr Dostál se osobně panu řediteli omluvil a litoval, 

že svůj oblíbený ansámbl tentokrát kvůli chemoterapii neuvi-

dí. Kromě tradiční účasti kosteleckých rodových klanů Šipošů 

a Žampachů zavítalo na Čilimníka mnoho zajímavých osobnos-

tí. Královéhradecké hejtmanství vyslalo s Černými šviháky do 

Prahy půvabnou paní Jaroslavu Vydarenou, aby se přesvědčila, 

že poskytnutý grant padl na úrodnou půdu. Nevycházela z úžasu. 

Ani my ne-do Kostelce jsme dorazili za pondělního kuropění.

LAVINA
SE VALÍ

Dukelských hrdinů 900 (vedle České pošty)
517 41  Kostelec nad Orlicí

Nabízíme:
letní a zimní pobytové zájezdy

poznávací, sportovní, rybářské zájezdy,
last minute zájezdy,

karavany v Chorvatsku,
ubytování - chaty, chalupy

letenky, jízdenky

ale také: 
cestovní pojištění

 knižní průvodce, mapy
dálniční známky ČR, Slovensko, Rakousko

Kontakt:

E-mail: info@tanus.cz      www.tanus.cz

Mobil: 776 098 069      Tel./Fax: 494 323 493
Pepa Tejkl s Radvanem Páclem, dramaturgem Činoherního klubu.



 Zpravodaj města Březen 2005 str. 19

BŘEZEN 2005 V DIÁŘI ČERNÝCH ŠVIHÁKŮ

 5. sobota 14:00 ČILIMNÍK - Turnov, přehlídka Modrý kocour
 10. čtvrtek 19:30 ČILIMNÍK - Častolovice U lva - Den Tibetu
 11. pátek  19:30 ČILIMNÍK - Kostelec nad Orlicí - Rabštejn
 19. sobota 16:30 ČILIMNÍK - Červený Kostelec,
      regionální přehlídka činohry
 20. neděle 18:00 SOLNÝ

   SLOUPY - Česká Třeb., přehlídka Tyjátr na trati
 30. středa 19,30 ČILIMNÍK - Borohrádek 

-jt-

Černí šviháci na schodech Činoherního klubu s tamním ředitelem 
Vladimírem Procházkou.

AUDIMAFOR

ANEB KOSTELECKÝ KOSTLIVEC
1. - 3. DUBEN 2005 

   SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN
KOSTELEC NAD ORLICÍ

  krajská přehlídka netradičního
a studentského divadla a divadla poezie

s postupem na Šrámkův Písek,
Prima sezónu Náchod a Wolkerův Prostějov

NENECHTE SI UJÍT MOŽNOST BEZPLATNÉ NÁVŠTĚVY 

PŘEHLÍDKOVÝCH PŘEDSTAVENÍ  1. - 3. DUBNA

NA AUDIMAFORU-KOSTELECKÉM KOSTLIVCI!

Pátek 1. dubna:

 9:00 Shakespeare: Hamlet
   /Turnovské divadelní studio/

 10:30 M. Bláhová: Pastička
   /Divadlo Jesličky HK/
14:00  Shakespeare: Jak se nám líbí
   /Divadlo Jesličky HK/

15:30  H. C. Artmann: Ani zrnko pepře pro Czermaka 
   /Divadlo Jesličky HK/

17:00  autorský text Lavička /Divadelní klub Vrchlabí/

19:30  E. A. Poe: Poslední večeře v domě Usherů
   /Divadlo Jesličky HK/

20:45  P. Coe: Vítr z Apalačských hor
   /Divadlo Jesličky HK/

Sobota 2. dubna:

10:00  S. Mrožek: Na moři
   /Dramaškola Svitavy/

11:00  J. Jelínek: Jízda+Krtek+Kino
   /ZOO ZUŠ Dvůr Králové  n. Lab./ 

12:15  V. Dyk: Krysař
   /Fakariáti Vysoké Mýto/

14:00  Anno ani A.K. Pski
   /Dred Náchod/

15:45  B. Urbanová: O sudu
   /Dramaškola Svitavy/

17:30  K. Houba: Vězni
   /Divadlo Jesličky HK/

19:00  F. Kafka-L.Špais: Popis jednoho zápasu
   /Triarius Česká Třebová/

20:45  J. Švarcová,
   P. Marek: Život nedoceníš
   /Rádio Ivo-improvizace/

Neděle 3. dubna:

 11:00 J. K. Tyl: Jiříkovo vidění
   /Společnost Dr. Krásy Praha/

 13:30 J. Tejkl: Čilimník
   /Černí šviháci Kostelec nad Orlicí/

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Ceník:

Registrační poplatky 2005 

 Dospělí 60,- Kč
 Děti 30,- Kč
 Studenti, důchodci 40,- Kč

Upomínky

 Dospělí  Děti  
 

 1 upomínka 32,- Kč 1 upomínka 30,- Kč
 2 upomínka 50,- Kč 2 upomínka 50,- Kč
 3 upomínka 100,- Kč 3 upomínka 70,- Kč

Kopírování

 A4 jednostranně 2,-- Kč A3 jednostranně 3,- Kč
 A4 oboustranně 3,-- Kč A3 oboustranně 5,- Kč

Tisk

 Černobílý 2,50 Kč Barevný 15,- Kč

Internet

 Děti zdarma
 Všichni návštěvníci knihovny prvních 5 minut zdarma.
 Registrovaní čtenáři knihovny 10,- Kč za každou započatou
 čtvrthodinu nebo možnost zakoupení průkazky:

   čtvrtletní 100,- Kč
   pololetní 150,- Kč
   roční 250,- Kč
   Ostatní 1,- Kč  za minutu 
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 Poplatky MVS  20,- Kč
 Psaní na počítači  20,- Kč/hodina
 Skenování  10,- Kč za stránku
 Jednorázová výpůjčka  10,- Kč
 Ztráta průkazky  10,- Kč

Ztráta knihy:

 pracovník může vyžadovat buď fotokopii či cenu knihy + 50,- Kč 
poplatek.

ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ

 Co možná nevíte o klokanech, jak vypadá poušť, co vlastně 

není poušť. Projdeme se s Vámi zemí plazů a vačnatců a lidí, co 

přišli na svět v době snění. Přijďte 14. března 2005 v 19.15 hod. 

do společenské místnosti VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí 

(BÝVALÁ ZEMĚDĚLKA).

Zvou Vás: Zuzka a Martin Novákovi
Připravte se, nebudete jen poslouchat.

CÍRKVE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Velikonoční bohoslužby v chrámu sv. Jiří

 20.3. Květná neděle 10.00 hod.

 24.3. Zelený čtvrtek 18.00 hod.

 25.3. Velký pátek 18.00 hod.

 26.3. Bílá sobota 20.00 hod. 

 27.3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10.00 hod.

 28.3. Pondělí velikonoční 10.00 hod.

Květná neděle - V tento den si církev průvodem s ra-

tolestmi připomíná slavný vjezd Krista 

do Jeruzaléma. Zpívají se pašije podle 

sv. Matouše. Začíná Svatý týden.

Zelený čtvrtek - Památka poslední večeře Páně.

Velký pátek - Památka ukřižování Ježíše Krista. 

Zpěv Janových pašijí.

Bílá sobota - Dnes církev trvá na modlitbách u Kris-

tova hrobu a uvažuje o jeho umučení 

a smrti. Ve večerních hodinách se slaví 

velikonoční vigilie. Začíná doba veli-

konoční.

Neděle Zmrtvýchvstání
Boží hod velikonoční - Oslava Kristova vzkříšení. Největší 

křesťanský  svátek. 

Velikonoční symboly

Velikonoční beránek

 K velikonocům patří velikonoční beránek. Symbol beránka byl 

velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské ci-

vilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V hebrejské tradici symboli-

zovaly ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“. I židovský Bůh je 

označován za pastýře, který bere své ovce do náručí. V křesťanské 

církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista, a znázor-

ňuje se s praporem vítězství. Spojení vidí křesťané také s původně 

židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel na památ-

ku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.

Velikonoční oheň

 Tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí 
po dlouhém studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Ve-
likonocích. Zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany 
o Velikonocích centrální událostí. Oheň se zapaluje a světí na 
začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci.

Velikonoční svíce

 Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je 
chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce a slavnost světla 
na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny v tradici 
prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha 

svící. Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, 
který zvítězil nad smrtí. Podle staré tradice se svíce zapaluje od po-
svěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé soboty 
na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus. Tato slavnost Vzkříšení se 
zahajuje vnesením zapálené svíce do úplně tmavého, zhasnutého 
kostela. Tak si křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je 
Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. Zapalují si své 
svíce od tohoto paškálu, čímž naznačují, jak i oni byli Kristem ovliv-
něni, „zapáleni“. Tím se celý kostel prozáří světlem. Společenství 
věřících vítá svíci zpěvem „Světlo Kristovo - chvála Tobě, Pane“ 
a dále zpěvem  Exultet (píseň chvály z 1.století). Tento význam je 
ještě podtržen tím , že se zapálená svíce ponořuje do vody, která 
se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce. 
Svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou voskový-
mi hřeby zdůrazněny Kristovy rány. Nad křížem je první a poslední 
písmeno řecké abecedy - alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek 
i konec. Dále se užívá motivu stromu, beránka, slunečních paprs-
ků nebo vody. Bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život. 
Velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen během padesátidenního 
velikonočního období, tedy od Velikonoc do Letnic a při křtech, 
aby se naznačilo, že každý křest souvisí s velikonocemi - proto se 
od ní zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohřbech, člověk 
přešel branou smrti a křesťané se za něho modlí, aby také on „vstal“ 
k novému životu - s Bohem.

Velikonoční vajíčko

 Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Ve-
likonocemi. Protože vejce obsahuje zárodek života, 
bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, 
života a vzkříšení. V předkřesťanských dobách bylo 
někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. Vejce 
nacházíme již před křesťanstvím při pohanských 
oslavách jara. Zvyk konzumovat vejce v době svátků 

souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předchá-
zel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, 
až postní doba skončí. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk 
zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Od nepaměti 
symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale 
také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky sko-
řápce i pocit bezpečí. Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve 
kterém je přesto ukryt život. Tady je zřetelné symbolické spojení 
se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.

Velikonoční zajíc

 Jiným rozšířeným symbolem Velikonoc je zajíček. 
Najdeme ho už v bibli mezi stvořeními „maličkými 
na Zemi a moudřejšími nad mudrce“, kdy měl prav-
děpodobně symbolizovat chudé, skromné a pokorné. 
Křesťanství se k němu přesto stavělo s jistým odstu-
pem pro jeho údajnou nadměrnou smyslnost a příslo-
večnou zaječí plodnost. Býval proto znázorňován jako 

bílý zajíc u nohou Panny Marie, což mělo symbolizovat vítězství 
čistoty nad tělesným pokušením. A to o sobě dávalo nejvíce vě-
dět právě na jaře.
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

 Zve srdečně k pravidelným bohoslužbám
 každou neděli v 9.45 hodin
 v kostele J. A. Komenského na Rabštejně.

 Všechna ostatní shromáždění pravidelného pro-

gramu se konají v naší kanceláři ve Štefánikově 

ulici 753, tel. 494 323 311, farářka Mgr. Miloslava Havelková.

 Každý čtvrtek od 15:00 hod. Úřední hodiny
  od 17:00 hod. Biblické hodiny

 Každý pátek od 15:00 hod. Biblické hodiny pro děti

Mimořádná shromáždění:

 Ve čtvrtek 3. března v 17,00 ekumenické setkání v kostele 

J. A. Komenského v rámci Světového dne modliteb.

 Následuje pohoštění a společné posezení při kávě či čaji v naší 

kanceláři ve Štefánikově ulici. Všichni jste co nejsrdečněji zváni!

Farářka: Mgr Alena Naimanová
5l6 0l Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 16

Důvěrnice: Vlasta Valcová - tel.: 494 322 125

Pastorační asistentka: Petra Šenková - tel.: 604 831 031

Telefon: 494 534 854 nebo 603-395424  e-mail: naina@quick.cz

Bohoslužby se konají každou 1. a  3.neděli v měsíci v 8,30 hodin

v kostelíku Jana Amose Komenského(na Rabštejně)

Světový den modliteb: čtvrtek 3.3. v 17 hodin v kostelíku

Bohoslužby v březnu 2005: 6.3. (4.postní), 20.3. (Květná)

a 27.3. (Boží hod velikonoční) v 8,30

Biblická hodina (klub seniorů): čtvrtek 10.3. v 16 hodin

 Další informace na vývěsce u sboru.

 V mnoha náboženstvích a mytologiích byl zajíc spojován 

s Měsícem, protože ve dne spí a v noci vyráží na své cesty. 

Souvisel s lunárním kultem a jako obyvatel nor také s Matkou 

Zemí, flórou, zázračnou živou vodu a tajemstvím smrti, protože 

byl považován za spojence bohyně Hekaté. Ta dokonce na sebe 

měla brát jeho podobu a v takovém případě bylo možné zajíce 

zastřelit jen stříbrnou kulkou.

 Pro Egypťany byl zajíc atributem zmrtvýchvstání boha Osirise, 

v antickém Řecku doprovázel Afroditu a Erose, symbolizoval 

také štěstí a jeho vyobrazení na náhrobcích mělo symbolizovat 

plynoucí čas a krátkost života. Za časů císaře Hadriána se objevil 

i na mincích a stal se znakem hispánské provincie a dnešního 

Španělska, kde se Hadrián narodil.

 Největšího kultu se mu však dostalo u Aztéků, kteří měli 

v kalendáři i Rok zajíce. Velký zajíc se jmenoval Menebuch a byl 

považován za mýtického předka a stvořitele. Pro severoamerické 

indiánské kmeny byl zase prostředníkem mezi Manitouem a člo-

věkem. Když byli indiáni obraceni na katolickou víru, ztotožnili 

si Menebucha s Kristem.

Pomlázka a kraslice

 Po odeznění vážných náboženských svát-

ků se lidová tradice vrací k projevům veselí 

a proudícího života. Přichází velikonoční kole-

da - pomlázka, konaná hlavně na velikonoční 

pondělí. Obchůzka po domech, veršovaná přá-

ní, polévání vodou a hlavně šlehání zelenými 

spletenými pruty, které údajně přináší „pomla-

zení“. Odtud název předmětu, dne, někde i celých velikonoc.

 Konání těchto věkovitých a vpravdě podivných zvyků se na-

vzdory civilizačnímu proudu dvacátého století přirozeně zachovalo 

dodnes, a to nejen v prostředí venkova, ale i ve velkých městech. 

Dodnes chlapci a muži dovedou uplést z osmi šestnácti i více 

prutů pletence velkých i malých rozměrů. Některé kusy předsta-

vují skutečná pletařská dílka s ozdobně vytvarovanými rukojeťmi, 

různých kombinací barev prutů a zdobení. Podle zvyklosti jsou 

malé pomlázky určeny ke šlehání, objemné žíly, korbáče a tatary 

nosili - a místy ještě nosí - chlapci při koledě s sebou jako symbol 

svého stavu a od vyšlehaných děvčat na ně dostávají stuhy. Tento 

zvyk se stále udržuje v řadě obcí hlavně na Slovácku.

 Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně 

musí platit - dárky a vejci. Jako dárek musí 

být vajíčko plné a omalované. Tradiční a nej-

výmluvnější je červená - krásná barva, barva 

života. Odtud též obecně užívaný název pro 

malované vejce - kraslice.

(převzato z www.vira.cz)

Velikonoční bohoslužby:

 25. 3. Velký pátek

  Bohoslužby v 17.00 v kostele J. A. Komenského

  s vysluhováním svaté Večeře Páně

 27. 3. Velikonoční neděle

 Bohoslužby v 9.45 v kostele J. A. Komenského

 s vysluhováním svaté Večeře Páně

 Bohoslužby ve 14.45 v Rychnově nad Kněžnou, Bezručova 16

OVOCNÉ STROMKY: Jabloně Hrušky Ryngle Ořešák 
 Meruňky Švestky Angrešt
 Rybíz Maliny Třešně
 Višně Broskve Nektarinky 

OKRASNÉ KEŘE:

SUBSTRÁTY: pro výsev a množení
 pro pokojové rostliny
 pro pelargónie
 pro růže
 zahradnický

Každý týden akční slevy na vybrané druhy substrátů.

GRANULOVANÁ A VODOU ROZPUSTNÁ HNOJIVA
NOVÉ GENERACE (KRISTALON)

POSTŘIKY PROTI ŠKŮDCŮM:
ovocných stromků      zeleniny

CIBULE SAZEČKA:
všetana - stuttgart      red baron (čevená)      albína (bílá)

SADBOVÉ BRAMBORY:
velmi rané       polorané 

KONZUMNÍ BRAMBORY A CIBULE

PORADENSKÁ ČINNOST.
ZÁKLADNÍ STŘIHY U NÁS ZAKOUPENÝCH STROMKŮ.

Prodej:
BŘEZEN - DUBEN - rok 2005 - 02 - 16

Každý ČTVRTEK a PÁTEK od 13,00 - 17,00 hodin.

Místo prodeje:
Firma Šípoš Kostelec nad Orlicí,

Jirchářská ulice č. 222, u zastávky ČESKÉ DRÁHY

OBCHODNÍ FIRMA ŠÍPOŠ
n a b í z í :

MULČOVACÍ KŮRA:

Objem: 10, 20, 50, 75 litrů
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Z NAŠICH ŠKOL

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁNESOVA
SLAVILA SVÉ „TŘICÁTINY“

 3. února 1975 byl v Mateřské škole Mír /nyní Mánesova/ 

v Kostelci nad Orlicí slavnostně zahájen provoz. V letošním roce 

tedy uplynulo již 30 let od slavnostního okamžiku.

 Při této příležitosti se konala v sobotu 5.února 2005 na této 

jedné ze tří největších mateřských škol v okrese celodenní slavnost. 

Dopoledne byl Den otevřených dveří pro veřejnost, odpoledne přiví-

tala vyzdobená škola bývalé zaměstnance i pozvané hosty. Mezi nimi 

nechyběli představitelé zřizovatele tohoto předškolního zařízení: pan 

místostarosta Kostelce nad Orlicí ing. Jiří Bartoš, vedoucí odboru 

školství, kultury a tělovýchovy paní Lenka Faltysová, za Českou 

školní inspekci paní inspektorka Miloslava Beránková.

 Po slavnostním přijetí a vystoupení dětí si účastníci oslavy 

prohlédli školu, zhlédli videozáznamy z úspěšných akcí, seznámili 

se s dokumentací školy. Zbytek odpoledne strávili všichni pozvaní 

při družném povídání a vzpomínání. Zasmáli se některým dobo-

vým záznamům z kronik, které jsou na této škole pečlivě vedeny. 

Rozjímali při kávě a dobrotách nad současnými i již zahnědlými 

fotografiemi. 

 Nyní mi dovolte, abych se s vámi ohlédla o několik desítek 

let zpátky. Otvírám kroniku školy a na její první stránce čtu: 

29.1.1975 bylo slavnostní otevření MŠ Mír za účasti: místopředsedy 
ONV s. Šťovíčka, vedoucího odboru školství s. Píče, okresní školní in-
spektorky s. Bekové a s. Hasoňové, předsedy Městského NV s. Pecha,…  
a zástupců vojenského útvaru. 3.2.1975 byl v MŠ Mír slavnostně zahá-
jen provoz školy za přítomnosti členů Městského národního výboru. Děti 
byly uvítány scénkou maňáskového divadla a na vzpomínku dostaly 
pestrý míček.
 Mateřská škola byla vybudována v akci Z adaptací bývalé vily, 
nákladem 1 491 000,- Kčs. Úprava zahrady se prováděla ve spolupráci 
SRPŠ a Městským národním výborem v Kostelci nad Orlicí. Rodiče od 
března do června odpracovali 1 300 brigádnických hodin. Kapacita 
školy byla 75 dětí, které byly rozděleny do tří tříd.
 První ředitelkou školy byla paní Blanka Vanická. Již během prv-
ního roku navštívila školu řada delegací ze zahraničí, kraje i různých 
závodů. Byla zahájena spolupráce se Základní školou v Kostelci nad 
Orlicí. Školka se zapojila do soutěže o estetické prostředí, kde získala 
1.místo v okrese a 4. místo v kraji. 9.září 1978 byla otevřena přístavba 
mateřské školy a pro tento rok bylo zapsáno 130 dětí. 
 Od 1.8.1986 nastoupila do funkce ředitelky školy paní Magdaléna 
Zemánková. I v tomto období byla MŠ velice dobře reprezentována: 
veřejná vystoupení, výstavy, výtvarné soutěže, vystoupení pěveckého 
souborku, nácvik Spartakiády, výlety atd.
V roce 1988 zde byla otevřena logopedická třída, jako jediná v okrese. 
V tomto období se snížil počet dětí a došlo k uzavření jedné třídy. Na 
zařízení dochází k některým úpravám: vybavení tříd audiovizuálními 
pomůckami, příjezdová cesta je pokryta novým asfaltovým potahem, 
zbudování větracích komínů, nátěry oken, oplechování střechy, atd.
 Píše se rok 2001. Paní ředitelka Zemánková končí svůj zápis 

do kroniky školy těmito slovy: „V závěru lze konstatovat, že pro 
ředitelku školy Magdu Zemánkovou byl tento rok rokem posledním 
a k 31.8.2001 předávám školu nové paní ředitelce Janě Zemanové. 
Ať je na této krásné škole spokojena a mají ji rády jak děti, tak i celý 
pracovní kolektiv.“
 Zavírám kroniku, vracím se do přítomnosti. Ráda bych poděko-

vala paní Magdě Zemánkové za povzbudivá slova, která mi hlavně 

v mých začátcích v novém prostředí, velmi pomáhala. A mohu ji 

ujistit, že tato mateřská škole je krásná a ojedinělá v celém okrese 

svou nádhernou zahradou. Ta dává v létě tolik chladivého stínu 

svými zelenými deštníky z větví, umožňuje pozorovat veverky, ješ-

těrky, ptáky, poznávat houby jedlé i „prašivky“. V zimě poskytuje 

hojnost sněhu na stavění celých rodin sněhuláků. V současné době 

došlo, za spolupráce s odborem životního prostředí Města Kostelce 

nad Orlicí, k pročištění a průřezu stráně jižního svahu, kterou by-

chom rádi využívali na pohybové vyžití dětí. Na zahradě byly poká-

ceny staré vzrostlé stromy a byly nahrazeny novými dřevinami. 

 Ve školním roce 2002-2003 byla, po několika letech, opět 

otevřena pátá třída a z trojtřídní mateřské školy se stává pětitříd-

ka. Kapacita naší školy je nyní 109 dětí a odpovídá současným 

hygienickým předpisům. Naši výchovně vzdělávací práci zamě-

řujeme hlavně na mezilidské vztahy, prolínají se projekty nazva-

né Rodina a Tradice. Snažíme se obnovovat staré lidové zvyky 

a upřednostňujeme prožitkové učení. V letošním roce se přidává 

ještě ekologická výchova a výuka šachů.

 Tolik stručná historie naší mateřské školy, která oslavila 

v únoru tohoto roku své významné třicáté výročí vzniku.

Motto kolektivu naší školy: 

 „Není důležité dosáhnout v mateřské škole dokonalosti, ale 

teplé lidskosti, která dá dítěti pocit lásky a jistoty.“

Jana Zemanová, ředitelka školy

 O to se vždy celý kolektiv naší mateřské školy snaží.

 Za to patří personálu i pedagogickému sboru školy moje po-

děkování! 

NA VYCHÁZKU DO POHÁDKY …

 Na vycházku do pohádky si vyšly děti z MŠ Krupkova ve 

středu 9. února. V ZŠ Komenského je čekalo překvapení v podobě 

známých pohádek, které si pro ně připravili jejich starší kamarádi.

 S rozzářenýma očkama pak malí předškoláci sledovali Jeníčka 

s Mařenkou, Sněhurku s trpaslíky, ale i další pohádkové posta-

vičky, které se přišly dětem představit.

 A jak by ne? Vždyť tu dobro zvítězilo nad zlem a intrikami! Na 

otázku, co se líbilo nejvíce? Odpověď: „Všechno, a také tanečky 

s trpaslíky“. „Herci“ byli vskutku báječní, tak jako celá atmosféra 

ve školní hale a vůbec všichni, kdo se na celém přestavení podíle-

li. Škoda jen, že pohádková pohoda tak rychle uběhla.

 Děkujme pí uč. Dr. Soně Luňáčkové za milé pozvání a všem 

hercům za skvělé výkony !

Za děti a paní učitelky z MŠ Krupkova St. Krsková.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ZŠ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

 Ve čtvrtek 3. února 2005 

navštívili naši školu předško-

láci z obou mateřských školek 

v Kostelci n. O. Mohli si vy-

zkoušet jaké to bude, až od 

září začnou chodit do velké 

školy. Starali se o ně děvčata 

a chlapci ze 7. A třídy s pa-

ní učitelkou Janou Judovou. 

Nejdřív se budoucí prvňáčci 

posadili do lavic a zasoutěžili 

si v poznávání věcí, které do 

školy patří a nepatří, hádali 

pohádky a nakonec si se sed-

máky zazpívali. Odměňováni 

byli omalovánkami a malými 

sladkostmi. Potom je pohádkové bytosti odvedly do tělocvičny. 

Tam měly děti pro děti připravenou opičí dráhu a za její úspěšné 
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absolvování dostal každý školáček skoro opravdické vysvědčení se 

známkami z předmětů jako „sjíždění klouzačky“ nebo „houpání 

na kruzích“. Poslední zastávkou ve velké škole byla pro děti z MŠ 

počítačová učebna. Tam byla většina dětí jako doma. Na výuko-

vých programech pro předškolní děti hravě řešily úkoly a kreslily 

obrázky tak, že by mohly hned zasednout do lavic v 1. třídě. Ale 

musí počkat až do září a my se na ně budeme těšit.  

M. Kalousková, učitelka ZŠ Palackého nám.

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
OBLASTNÍ KOLO - KOSTELEC NAD ORLICÍ

 Dne 27. 1. 2005 se konal 10. ročník Mezinárodní 

pěvecké soutěže, kterou vyhlašuje Pěvecké cent-

rum Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

 Naše škola jako každý rok už podesáté uspořá-

dala oblastní kolo soutěže pod vedením Mgr. Jany 

Novákové, která to vše organizovala. Hostem sou-

těže byla za MÚ paní Lenka Faltysová. 

 Letos se zúčastnily školy jako obvykle - ZŠ Častolovice, ZŠ 

Borohrádek, ZŠ Solnice, ZŠ Opočno, ZŠ Vamberk, ZŠ Pulického 

Dobruška, ZŠ Doudleby, ZŠ Javornická Rychnov nad Kněžnou, 

ZŠ Palackého nám. Kostelec nad Orlicí, ZŠ Komenského Kostelec 

nad Orlicí - celkem 46 chlapců a dívek.

 Soutěž byla rozdělena do tří kategorií A (1.stupeň), B (2.stu-

peň), C (sólově studující zpěv). Porota se skládala z předsedkyně 

Mgr. J. Ichové (ZUŠ), Mgr. H. Věchtové (ZUŠ) a paní profesorky 

M. Daškové z pardubické konzervatoře a bývalých soutěžících - 

dnes studentech T. Koucké a Z. Červinkové. Soutěžící zazpívali 

lidovou píseň a volitelnou - s doprovodem i bez doprovodu.

 Porota udělila v každé kategorii dvě 1. místa s postupem do 

celostátního kola, které proběhne v březnu v Karlových Varech. 

Za naši Základní školu Palackého náměstí v kategorii B získala 

3. místo Šárka Dvořáková, žákyně 7.B a v kategorii C 1. místo 

Klára Čižinská žákyně 7. A.

 Díky kosteleckým obchodníkům a MÚ si soutěžící kromě 

diplomů (vyrobených žáky 9.A) odnášeli i drobné dárečky. 

 My - žáci 9.A, kteří jsme se také na této soutěži podíleli, jsme 

odcházeli s dobrým pocitem, že to dětem stále zpívá.

Nikola Obstová a Lukáš Grus žáci 9.A ZŠ Palackého nám.

PLAVECKÝ VÝCVIK
ZŠ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

 Plavání 

- tato důležitá 

pohybová čin-

nost pro kaž-

dého z nás, je 

stále oblíbená 

mezi žáky naší 

školy. V letoš-

ním školním 

roce se ho zú-

častnilo 156 žá-

ků 1. stupně. 

 Z neplavců 

se stali plavci, 

z dobrých plavců vynikající plavci. A to vše zásluhou učitelů 

plavání a jejich kvalitní výuky, přístupem k žákům a příjemným 

vystupováním. Kromě plavání si děti zahrály různé hry a ti nejod-

vážnější si zaskákali z třímetrového prkna. 10 lekcí uteklo rychle 

a všichni už se těší na plavání v Dobrušce v příštím roce.

H. Dosedlová, uč. ZŠ Palackého nám.  

ZŠ KOSTELECKÁ LHOTA

 Tak jako na ostatních školách v Kostelci nad Orlicí proběhl 

i v ZŠ Kostelecká Lhota 10.února zápis budoucích prvňáčků. Před 

zápisem si děti mohly i s rodiči školu  prohlédnout. Průvodce 

jim dělali starší žáci v pohádkových a karnevalových maskách. 

Některé děti šly k zápisu trochu nesměle, ale potom už na ně 

čekaly pohádky O perníkové chaloupce, O červené Karkulce, 

O velké řepě a O Zlatovlásce a všechen ostych byl ten tam. 

Stříhaly, kreslily, navlékaly korále, poznávaly různé barvy, lovily 

motýlky, zpívaly a přednášely básničky. Všechny byly moc šikov-

né. A tak v příštím školním roce nastoupí do naší školy 13 nových 

prvňáčků. Už se na ně moc těšíme.

Dana Veiserová     

NOVINKA: PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

 Od 1.9.2005 je ke studiu na VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad 

Orlicí povolen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 

nový maturitní obor Přírodovědné lyceum. Obor byl schválen 

a do registru celostátně povolených studijních oborů zařazen dne 

16.6.2004. Naše škola podala na MŠMT Praha prostřednictvím 

zřizovatele školy OŠMT Královéhradeckého kraje žádost o po-

volení tohoto maturitního oboru ke studiu na VOŠ, SOŠ a SOU 

v Kostelci nad Orlicí jako výměnu za jiný studijní obor ekonomic-

ké povahy, který se pro nízký zájem uchazečů v posledních letech 

nepodařilo otevřít i proto, že poptávku po ekonomickém vzdělání 

v tomto regionu pokrývá Obchodní akademie. 

 Všechny žádosti na změny oborů se na MŠMT soustřeďují do 

30.11., proto jsme na všech propagačních letácích a v inzerátech 

popravdě u tohoto oboru uváděli - probíhá povolovací řízení. To 

mohlo u některých zájemců vyvolat nejistotu, zda nám opravdu 

bude obor povolen. V těchto dnech škola obdržela rozhodnutí, že 

obor Přírodovědné lyceum máme povolen se zahájením výuky 

od 1.9.2005.

 Přidělení tohoto oboru je plně v souladu s dlouhodobým zá-

měrem a koncepcí rozvoje bývalé „zemědělské školy“, dnes VOŠ, 

SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí, na které je nyní možné studovat 

maturitní obory pouze přírodovědné povahy. Obor Agropodnikání 

je přírodovědný obor zemědělský, obor Ekologie a ochra-

na krajiny je přírodovědný obor nezemědělský- krajinotvorný 

a obor Přírodovědné lyceum je obor gymnaziálního typu, který 

připravuje studenty pro další studium na přírodovědných vyso-

kých školách a univerzitách nebo vyšších odborných školách.

 Vzhledem k dlouhodobé výuce prvních dvou oborů na naší 

škole máme i pro Přírodovědné lyceum kvalifikovaný a plně apro-

bovaný pedagogický sbor jak pro předměty povinné, tak i volitelné.  

Bližší informace na tel: 494323711
E-mail: szes@szeskostelec.cz  www:szeskostelec.cz

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC MEZI MUSHERY

 Musher, dříve pojem neznámý, je odborné označení pro jezd-

ce se psím zápřahem. Tato nová sportovní disciplína si získává 

stále více příznivců a dnes se již běžně jezdí různé závody, jako 

mistrovství republiky nebo Evropy.

 Stalo se již tradicí, že studenti z kostelecké „zemědělky“, dnes 

VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci n. Orl. ze specializace Chovatelství 

a kynologie maturitního oboru Agropodnikání, pomáhají pořada-

telům při zajišťování jednoho z nejtěžších závodů saňových psů 

v Evropě - Šediváčkova longu. Tohoto závodu v Deštném  v Orl. 

horách, který se letos jel ve dnech 25. až 29.1. jako Mistrovství 

republiky v longu (dlouhý etapový závod), se zúčastnilo 91 mu-

sherů a psích  spřežení z osmi zemí Evropy. Každý den závodů 

táhne spřežení psů po vytyčené trati dlouhé 45 až 90km pravidly 

stanovenou zátěž na speciálně upravených saních.
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 I letos bylo vybráno 10 studentů, kteří strávili 5 dní v překrás-

ném, ale zároveň i drsném zimním prostředí Orlických hor mezi 

mushery, jejich psy a spoustou dalších bezvadných lidí vytvá-

řejících celou a neopakovatelnou atmosféru tohoto jedinečného 

závodu.

 Studenti se pod vedením vyu-

čující předmětu kynologie na místě 

seznámili s organizací závodu, jed-

notlivými etapami a disciplínami, 

s čipováním psů, s prací veteriná-

řů během těžkého závodu, poznali 

plemena, která běžně nepotkává-

me, jako např. Aljašský malamut, 

Sibiřský husky, Evropský saňový 

pes nebo Grónský pes. Pomáhali 

při navádění saní na startu a byli za-

řazeni na kontrolní stanoviště, kde 

spolu s pořadateli během závodu 

zapisovali průjezd a časy závodní-

ků.  Významně pomáhali i s úprava-

mi tratě, přípravou bivaku, který se 

bohužel pro nepřízeň počasí neko-

nal, a dalšími aktivitami spojenými 

s tímto závodem. Patřili k hlavním 

pomocníkům při organizaci slav-

nostního zahájení a měli tu čest 

nést státní vlajky všech zúčastně-

ných států při slavnostním průvodu, který šel od chaty Kristýna 

v Jedlové, centra veškerého dění, až po SKI centrum v Deštném 

v Orl. h. pod sjezdovkami, kde byl celý závod za účasti význam-

ných představitelů obce a  kraje zahájen.

 Přes velkou fyzickou a psychickou zátěž se studentům pobyt 

mezi mushery a psy na horách velice líbíl a už se těší na další, 

jubilejní X. ročník Šediváčkova longu.

P. Anderlová

Průjezd kontrolním stanovištěm 
- foto Anderlová

GRANT 2004 - RADOST
NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F.I.TŮMY

 Projekt zaměřený na větší kultivovanost dětí, na poslech živé 

hudby, seznámení se s operou, s Národním divadlem i některými 

pamětihodnostmi našeho hlavního města byl velice prospěšný 

i úspěšný a jsme za něj velice vděčni.

 Díky tomuto grantu se naše děti podívaly nejen do Národního 

divadla, ale i na Hradčany a některé dokonce poprvé navštívily 

Prahu (o návštěvě Národního divadla nemluvě). První akcí v so-

botu 8. ledna 2005 byla cesta za operou Čert a Káča od Antonína 

Dvořáka. V Praze nás v 10 hodin ráno přivítalo nádherné sluneč-

né počasí (mimochodem teplotní rekord za posledních 230 let), 

ve kterém jsme se prošli na Žofín. Před 11 hodinou, kdy začínalo 

představení, jsme si prohlédli základní kameny  Národního diva-

dla. Se zájmem a pozorností děti vyslechly celou operu, prožily 

s Dvořákovou hudbou radosti i strasti Káči, ovčáka Jirky a roz-

pustilých čertů a potěšily se svěží scénou a kostýmy od Adolfa 

Borna. Veliké pobavení vzbudily pohybující se zvířátka (ovčákův 

pes, myšky) i nad jevištěm běžící titulky v angličtině.

 Z pohádkového operního světa nás autobus odvezl na 

Pohořelec. Během procházky na Hrad nám zacinkaly zvonky z Lo-

rety, pokochali jsme se skutečně výjimečně jasným výhledem na 

naši metropoli, prohlédli si katedrálu sv. Víta a prošli jsme Zlatou 

uličku. Zpět do autobusu jsme usedali unaveni, ale spokojeni 

z krásně prožitého dne.

 Zájezdu se účastnily děti nejen z Kostelce, ale i z našich po-

boček v Častolovicích a ve Vamberku. U dětí i rodičů se projekt 

Rozšíření hudebního vzdělání žáků setkal s nadšením a o další 

návštěvy hudebních představení je veliký zájem, což nás napl-

ňuje radostí. V naší umělecké škole máme panel s programem 

i fotografiemi, které  připomínají tento výlet za kulturou. Další 

zájezd chystáme v neděli 13.února 2005 na operu Leoše Janáčka 

Příhody lišky Bystroušky.

 Tento článek je velkým poděkováním za finanční podporu 

z grantu poskytnutého firmou Federal Mogul a.s. Kostelec nad 

Orlicí městu Kostelci nad Orlici.    

Mgr. Jana Fryčová

Základní umělecká škola Františka Ignáce Tůmy

v Kostelci nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat

30.  března 200530.  března 2005

Krajské kolo soutěže akordeonůKrajské kolo soutěže akordeonů 

v Kostelci nad Orlicí

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE AKORDEONŮ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

od 9. 3. 2005 probíhá v prostorách DDM výstava 

Zlatý štětec 2. stupeň. Přijďte i vy nám pomoct 

vyhodnotit nejlepší výkresy. 

19.3.2005 Pletení košíků

od 9.00 hodin v DDM v parku. Poplatek 30,-Kč na osobu.

Košíky budou pleteny z „pedigu“. 

Táborové léto
Tábor pro nejmenší

 11. 7. - 15. 7. 2005

 první krátké seznámení s táborovým programem konané v prostorách 
DDM v parku

 tábor se koná pro prvňáčky a děti, které od září 2004 půjdou do školy.
 cena 850 Kč na osobu (strava, ubytování, provozní náklady, odměna 

vedoucím).

Stanový tábor v Sopotnici

 29. 7. - 12. 8. 2005

 tábor na „zelené louce“ zaměřený na ochranu přírody, turistiku, hry 
a sport, tábornické dovednosti

 cena 2600 Kč na osobu (strava, ubytování, provozní náklady, 
odměna vedoucím).

Přihlášky si můžete vyzvednout na oba tábory

do konce května v DDM v parku.

Podrobnější informace na jednotlivých letáčcích

nebo na tel. 494/323783

Největší seznamovací kancelář v ČR
hledá schopného partnera pro zřízení a provozování 

regionální pobočky v Kostelci.

Možno pro fyz. osobu nebo firmu jako další činnost 

(např. CK, RK, poradci apod.)

Know - how dodáme dodáme „na klíč“,  zaškolíme. 

Agentura 1+1, s. r. o., Spálená 45, 110 00  Praha 1, tel. 
224931138, 602556590.

CHCETE MÍT VLASTNÍ 

SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ ?
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ZE SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

VÝPRAVA DO HRADCE KRÁLOVÉ

 Tento měsíc, přesně v neděli 

14. února, se 1. oddíl děvčat vydal 

na jednodenní výpravu do Hradce 

Králové. Přibraly s sebou i šest dí-

vek z Pobytového střediska v Kos-

telci n. Orl. Čekala na nás spousta 

zážitků! Naším hlavním cílem byla 

návštěva výstavy Jaroslava Foglara 

uspořádaná ze soukromé sbírky Ivo 

Tomáše.

 …Vešly jsme do jedné z budov na 

náměstíčku starého města Hradce 

Králové (Rokytova výstavní síň na 

Kavčím plácku) a před námi se rozprostřely poklady plné vzpo-

mínek na legendu Jaroslava Foglara, Rychlé šípy, Vonty…Celá 

expozice svým řešením připomíná stínadelské náměstí Myší 

past. Viděly jsme Tleskačovo létací kolo, ježka v kleci, Foglarovy 

zápisníky 13 bobříků a mnoho dalších zajímavých věcí.

 Výpravu jsme si „okořenily“ návštěvou Přírodovědného 

centra při ZŠ Petra Bezruče v Hradci Králové. Toto centrum 

vzniklo z nadšení zapálených lidí, kteří svůj volný čas věnují péči 

o zvířata. Měly jsme možnost nejen  vyslechnout dobrodružné 

PRODEJNÍ VÝSTAVKA VÝROBKŮ
ÚSP KVASINY

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR

ZO Kostelec nad Orlicí

srdečně zve na tradiční prodejní výstavku výrobků
mládeže ÚSP Kvasiny, která se koná ve dnech
17. - 19. března 2005 v prostorách Klubu důchodců.

Čtvrtek od 12:00 - 17:00 hod. Pátek od 9:00 - 17:00 hod.

Sobota od  9:00  - 12:00 hod.

Přijďte se potěšit výrobky s velikonoční tématikou.

vyprávění o rybách, ptácích, hlodavcích, plazech, opicích, oboj-

živelnících, ale i pohladit si nejedovatou korálovku sedlatou, 

agamu vousatou, poškádlit dvojčátka kosmana bělovousého.

 Obě místa vřele doporučujeme. Výstava Vzpomínka na legen-

du Jaroslava Foglara trvá do 12.3.2005. Za zvířaty se můžete jít 

podívat v návštěvních dnech pro veřejnost ve středu a v neděli.

 Co dodat na závěr. Všechny jsme se vracely z výpravy s dobrým 

pocitem, že jsme se  hodně nového dověděly a mnoho podnětného 

získaly.

Za 1. oddíl děvčat, Romana Navrátilová

TIPY NA VÝLET

POJĎTE - JDEME

LIŠČÍMI DOLY  
12. března 2005

sraz účastníků: v 7:35 hodin na zastávce ČD Kostelec 

nad Orlicí v 7:46 hodin odjezd vlakem do Záměle

Trasa pěšího výletu: Záměl - Liščí doly - pod Chlumem - smírčí kříže u Císařské 
cesty - Vyhlídka - Vamberk. Návrat vlakem do  Kostelec nad Orlicí. Celkem 
cca 13 km. V případě nepříznivého počasí se trasa upraví.
Vedoucí akce: pí. Hrdličková

VELIKONOČNÍ VÝLET - 26. března  2005

sraz účastníků: v 7:40 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí

  v 7:53 hodin odjezd vlakem do Blešna.

Trasa pěšího výletu: Blešno - Bělečský písník - Běleč - Bělečský mlýn - skanzen 
Krňovice - Třebechovice pod Orebem. Návrat vlakem do Kostelce nad Orlicí. 
Celkem cca 12 km. Cestou budeme opékat - buřty vzít s sebou.
Vedoucí akce: pí. Culková

BÍLÁ U BÍLÉHO - 26. března 2005

Oblastní zahájení turistické sezony KČT Královéhradeckého kraje.

sraz účastníků: v 7:40 hodin na zastávce ČD Kostelec nad Orlicí

  v 7:53 hodin odjezd do Malých Svatoňovic

Program: zahájení v 11:30 hod. U Bílého kolu na Panské cestě v Jestřebích horách. 
Odměna originální „Pamětní list“ a razítko.  Mobilní bufet bude otevřen.

Trasa pěšího výletu: Malé Svatoňovice - Bílé kolo - křižovatka zelené a červené 
turistické cesty pod rozhlednou Žaltman - krátká vycházka. Celkem cca 10 km. 
Návrat vlakem do Kostelec nad Orlici (příjezd 18:24 hodin). Celodenní výlet.
Vedoucí akce: pí. Vacková

Upřesňující informace budou uvedeny ve skříňce

Sportovního klubu TURISTA (ul. I.J.Pešiny).

      

Truhlářství 
Miloš Fajfr

Masarykova 1224, Kostelec nad Orlicí
Tel. 608 337 740

provádí: - vestavěné skříně na míru
  - kuchyňské linky včetně 
    el. spotřebičů
  - obložkové dveře
  - plovoucí podlahy a jiné vybavení 
     vašeho bytu nebo kanceláře
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TJ SOKOL KOSTELEC NAD ORLICÍ

Proč cvičit s dětmi?

Cvičení - rozvíjí pohyb dítěte, 
  - je základem pro první pevné svalstvo a správné držení těla
  - učí dítě poznávat své tělo.

Cvičení - napomáhá v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými,
  - usnadňuje dětem včlenit se do kolektivu,
  - spolu s krátkými říkankami, které doprovázejí jednotlivé 

cviky, rozvíjí paměť a vzájemnou koordinaci řeči a pohybu
  - motivuje děti k dalším aktivitám.

Kde nás najdete? Cvičíme každý čtvrtek od 16,30 hod v tělocvičně 
Obchodní akademie (zadní vchod, za školní 
jídelnou)

Jak se přihlásit? Kterýkoliv čtvrtek v 16,15 hod přijďte do tělocvičny.

Kolik se platí?

Členský příspěvek na celý rok činí: za 1 dítě 250,-Kč + 50,-Kč rodič
   za 2děti 400,- Kč + 50,-Kč rodič 

Kdo s dětmi cvičí?

Cvičitelky Simona Kňourková a Jana Nunvářová

Jak taková hodina vypadá?

Ukázková hodina:

 Pozdrav spolu s básničkou a cvičením: „Dobrý den, dobrý den, 
dneska máme pěkný den. Ruce máme na tleskání a nožičky na du-
pání. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.“

 Rozcvička s říkankou - protažení od hlavy k patě: „Bim bam 
bim, myška leze do hodin, bam bim bam, protáhla se a je tam“.

 Cvičení na nářadí: výběr vhodného nářadí podle věku dětí. Na 
nářadích si rodiče své děti hlídají.

 Závěrečná skupinová hra: dětské hry, např. Na ovečky a vlka, 
Pan čáp ztratil čepičku, Honzo vstávej, kolik je hodin? apod.

ZE SPORTU

Pozvánka ke cvičení rodičů s dětmi.

ČINNOST MLADŠÍCH ŽÁKYŇ - VĚTVIČEK
SK KLACKAŘI KOSTELEC N. O. V ROCE 2004

 Oddíl Větviček je sice na začátku, v tzv. „softballových ple-
nách“, ale 11 mladých dívek v třetím roce aktivní činnosti dělá 
radost svými dovednostmi jak rodičům a trenérům, tak i sobě.
 V rámci zimní přípravy se zúčastnily soustředění v Jedlové 
v Deštném v Orlických horách, kde předvedly svou šikovnost na 
čertovských prkýnkách.
 Děvčata v oblastním přeboru prvně porazila oddíl mladších 
žákyň Mladé Buky a Dvůr Králové. Dlouho očekávaná vítězství 
byla velkou vzpruhou k dalším sportovním výkonům. Dobrý start 
do roku 2004 předznamenalo i dubnové 8. místo na 8. ročníku 
halového turnaje v softballu ve Dvoře Králové. V červnu dívky 
absolvovaly další turnaj OPEN Mistrovství ČR v tee-ballu v Jin-
dřichově Hradci, kde rovněž obsadily 8. místo. Jednalo se o pří-
jemný turnaj s výbornou atmosférou, kde i přes nepřízeň počasí 
předvedly pěkné sportovní výkony i nové dresy.
 O letních prázdninách rovněž nezahálely. Poslední týden v čer-
venci prožily na sportovním táboře - soustředění na Pastvinách, kde 
získaly nebo si prohloubily základy v horolezectví, vodáctví, orien-
tačním běhu, střelbě ze vzduchovky a ostatních míčových hrách. 
Specifikem této akce je doprava, kterou absolvují všichni účastníci po 
celou dobu soustředění na kolech. Nelehké bylo zvládnutí prvních 
35 km z Kostelce nad Orlicí do místa pobytu. Trasa vede údolím 
Divoké Orlice mimo frekventované silnice. S potěšením musíme 
podotknout, že v této části jsme nezaznamenali žádné ztráty.
 Koncem září se děvčata zúčastnila OPEN Mistrovství ČR 
mladších žákyň v Mladých Bukách, kde vybojovala 6. místo. 
Zásluhou byl nejen velmi dobrý, bodově plodný útok celého 
družstva na pálce, ale především zvedající se forma první nadha-
zovačky Veroniky Dostálové.
 V mimo softballových aktivitách Větvičky pomohly oddílu 
Klackaři uspořádat „Dětské šibřinky“ a „Dětský den“ v Kostelci 
nad Orlicí. Tyto akce se těšily velkému zájmu široké veřejnosti.
 Tímto bychom chtěli poděkovat členkám oddílu Větviček 
a zároveň jejich rodičům za podporu v tomto netradičním sportu, 
jejichž zásluhou přispěli k jeho propagaci a rozvoji.

Trenéři Pavel a Bohumír

Z HISTORIE

Z HISTORIE VÝSTAVBY CHLAPECKÉ ŠKOLY 
V ULICI „NA LÁVKÁCH“

(Pokračování z únorového čísla)
 Pro město vyvstal další problém - vybudovat novou školu pro 

chlapce. Bylo jednáno s p. Antoníne Fialou o prodeji pozemku v ulici 

„Novozámecké“ (nyní Komenského), za domem tehdejšího vrchního 

komisaře Macháčka. Jednání však nebylo úspěšné, poněvadž A. Fiala 

nechtěl pozemek prodat, aby „netrhal celku svého pole“. (pokud 

bychom pátrali po místě , mohlo se jednat o prostor za hostincem 

„Secese“). Proto se vydal tehdejší školdozorce MUDr. František 

Albert na obhlídku města pátrat, kde by bylo možno budovu školy 

umístit. Po prohlídce míst, která by přicházela v úvahu, vyhledal pro 

stavbu obecní pozemek v ulici „Na Lávkách“, kde stál tehdy domek 

strážného (strážmistra) a kůlna pro hasičské nářadí. Okamžitě bylo 

vyvoláno jednání, stavební místo bylo městským úřadem schvále-

no. Dne 7. března 1906 byla zbourána kůlna a stavba zadána firmě 

Novotný a Labouťka z Hradce Králové. Do května 1907 byla budova 

školy hotova a ihned začalo stěhování všech tříd chlapecké školy. 

Finanční náklad na výstavbu školy činil 120 000 korun. Komisionelní 

posouzení stavby bylo provedeno dne 11. dubna, budova byla shle-

dána v pořádku. Proto mohlo být ihned započato s vyučováním. Dne 

30. května 1907 byla škola vysvěcena. Zároveň byl však zrušen volný 

průchod školou, který zde před 

stavbou tvořila úzká ulička z ná-

městí do ulice „Na Lávkách“. 

Zrušení průchodu, které vyvo-

lávalo v budoucnu řadu stížnos-

tí a jednání, bylo nařízeno ve 

schůzi obecního zastupitelstva 

dne 27. dubna 1906. V minulosti 

tento příkaz vyvolal řadu sporů 

občanů, bydlících v uvedené uli-

ci Na Lávkách. Jejich mluvčím 

byl občan města p. Bíza.

Situace objektů na kosteleckém náměstí podle katastrálního plánu z r. 1840.
A - ulička z náměstí do ulice „Na Lávkách“
B - Místo, kde byl vybudován první městský dům - dnes základní škola
C - Budova druhého městského domu - Městský úřad a spořitelna

(Pokračování příště)
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šeobecně rozšířený názor je, že solária lidskému zdraví 
hlavně škodí. Podle informací získaných Asociací 

slunce, solária a fotomedicína ČR se tvrzení mnohých o tom, 
že solária lidskému organismu hlavně ubližují, nedají 
potvrdit. Jsou však známy mnohé klady opalování 
v soláriích. 

Vědci byla prokázána spousta pozitivních 
účinků opalování. 

Kladných účinků slunečního záření můžeme jmenovat 
skutečně bezpočet:
1. Zvýšená tvorba vitamínu D a kalcia vede k posílení 
svalstva a zpevnění kostí. 
2. Zlepšuje se tvorba červených krvinek potřebných pro 
transport kyslíku do všech buněk našeho těla.
3. Opalováním v soláriu si lidské tělo automaticky tvoří
světelnou ochranu s faktorem 4 – 40. 

Nedostatek sluníčka vede k únavě a depresím. 

4. Znám je i velmi kladný účinek na psychiku člověka. UV 
paprsky uvolňují v našem těle endorfiny - "veselé" hormony 
působící dobrou náladu, a tím pomáhají tlumit bolest. 
5. Sluneční záření příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu 
v našem těle.
6. Při opalování se také stabilizuje hladina cukru v krvi. Při
jeho vysoké hladině dochází, stejně jako při aplikaci 
inzulínu, k jeho ukládání ve formě glykogenu do jater a 
svalů, čímž se přebytečný cukr odbourá.
7. Při pobytu na slunci se snižuje tepová frekvence, což 
pomáhá šetřit naše srdce. To může více odpočívat a je 
zároveň lépe vyživováno. Tím se předchází riziku 
kardiovaskulárních nemocí.

Pomocí solária můžeme léčit některé kožní 
problémy.

8. Působením slunce dochází k posílení imunitního systému.
Zvyšuje se činnost bílých krvinek (lymfocytů, makrofágů a 
neutrofilů). Roste též počet některých protilátek ničících
viry. Produkovány jsou látky, jež předcházejí některým
typům rakovinových nádorů.

� � �

Popsali jsme si zde ty nejdůležitější klady opalování. Je však 
důležité mít na paměti, že sílu slunečního záření nikdo 
nemůže zkontrolovat a už vůbec ne nějak změnit. Proto se 
člověk při venkovním opalování vystavuje riziku spálení 
mnohem více, než si dokážeme představit. Oproti tomu 
záření v soláriích je přísně stanoveno hygienickými normami 
a důsledně testováno již  při výrobě každého přístroje. Proto 
opalováním v soláriu nepodstupujete takové riziko. 

� � �

Studia SPOT Solárium však nabízejí i mnoho dalších, zvláště
pro ženy užitečných služeb. Jmenovat můžeme například:
1. Modeláž nehtů, francouzskou modeláž. 
2. Novinka! Přístroj NailJet Pro – dokonalý nástroj na 
zdobení nehtů. Vyberte si obrázek, který se vám líbí, a 
nechejte si ho nanést na nehty! 
3. Přístroj OSTAR pro zpevnění problémových částí těla,
jenž pomáhá při projevech celulitidy či zvětšené podkožní 
tukové vrstvě.
Vše Vám v provozovnách SPOT Solárium rádi předvedou
naši vyškolení zaměstnanci.

Informace můžete získat 

na telefonních číslech: 

603/161657 

(Kostelec nad Orlicí) 

494/530485 - 731/164634 

  (Rychnov nad Kněžnou) 

V

Tělu prospívá, cítí-li se jeho majitel dobře a zdravě. Dnes 
máte mnoho možností, jak chránit své zdraví. A jednou z nich
je i solárium.

JAK SE CÍTIT ZDRAVĚJI, VITÁLNĚJI A SPOKOJENĚJI?

ODBORNÍCI ZE STUDIA SPOT SOLÁRIUMSPOT SOLÁRIUM RADÍ.


