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PODPOŘME SPOLEČNĚ
OBNOVENÍ SOCHY

T. G. MASARYKA
 

Model spolu s návrhem podstavce 

si můžete prohlédnout

ve výkladní skříni ORLICE.

Na každého dárce,

který do pokladničky přispěje 

částkou vyšší než 500 Kč,

čeká drobný dárek v podobě 

zmenšeniny sochy jako poděkování

za dar (k vyzvednutí v Regionálním

turistickém a informačním centru 

Kostelec nad Orlicí).

Číslo zvláštního (sbírkového) bankovního účtu:

94 - 1240074329/0800,
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

Osoba pověřená jednat ve věci sbírky jménem obce:

RNDr. Tomáš Kytlík,

E-mail: tkytlik@kostelecno.cz, telefon: 722 943 646 

Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
České republiky. Termíny vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman 
19. dubna tohoto roku. A tak věřím, že jsme měli dost času k zamyš-
lení, kterým osobnostem ze čtyřiadvaceti politických stran kandidují-
cích v královéhradeckém kraji, svěříme svůj hlas.
Jednotlivé strany a hnutí mohly předkládat své kandidátské listiny pří-
slušným krajským úřadům do  15. srpna. Pátého září pak proběhlo lo-
sování čísel hlasovacích lístků. Občané České republiky, kteří dosáhli 
zletilosti a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
mají příležitost zvolit si dvě stě poslanců do Poslanecké sněmovny, dol-
ní komory Parlamentu České republiky, a  to pomocí systému poměr-
ného zastoupení. Volit mohou i  mimo místa svého trvalého bydliště, 
mají-li ve vymezeném termínu vyřízený voličský průkaz. Poprvé v histo-
rii České republiky budou výdaje na volební kampaň omezeny do maxi-
mální výše devadesát miliónů korun na každou z nominovaných stran.
Věřím, že se v pátek 20. října v době od 14:00 do 20:00 hodin a v sobotu 
21. října od 8:00 do 14:00 hodin z Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, 
Koryt i Kozoder sejde co nejvíce občanů, kterým není lhostejná budouc-
nost a politický, ekonomický i kulturní vývoj naší země. Volební urny bu-
dou v Kostelci nad Orlicí rozmístěny v sedmi volebních okrscích. Aktivní 
přístup voličů není totiž výkřikem do prázdna: je tichým, anonymním, 
avšak významným vyslovením názoru, který v součtu shodného hlaso-
vání ovlivní události v naší zemi po dobu dalších čtyř let.
Děkuji za vaši účast.

František Kinský

Vážení spoluobčané,
ne každému se poštěstí, aby úvodní sloupek 
do  Zpravodaje mohl napsat hned druhý den 
po nástupu do nové pozice. Nicméně mně do-
volte, abych se Vám krátce představil, a to jako 
nový tajemník na  Městském úřadu v  Kostelci 
nad Orlicí. 
Jmenuji se Zdeněk Petras a bydlím v Rychnově 
nad Kněžnou. Tady, v  podhůří Orlických hor, 
už žiji přes 22 let, považuji se za „orlického“ 
patriota a  rád bych se ve své pracovní kariéře 
zapojil do dění a aktivit v této oblasti a pomohl jejímu rozvoji. Zároveň 
tady moc rád trávím volný čas a věnuji se svým koníčkům. 
Přicházím z trochu jiné oblasti – hodně let jsem pracoval na manažer-
ských pozicích ve  velké bance a  nějakou dobu jsem měl na  starosti 
i financování měst a obcí, takže komunální sféra a příspěvkové orga-
nizace mně nejsou cizí. Mým cílem bude, abyste se na našem úřadě 
cítili příjemně, bez čekání a  vždy s  pocitem, že Vy jste pro nás naši 
klienti a zákazníci, kteří by měli být s našimi službami ve městě spo-
kojeni. 
Můj dnešní příspěvek není dlouhý a rád bych Vám napsal již více kon-
krétních věcí, které se nám pro Vás podařilo zařídit. Dejte mně chvíli 
času a slibuji, že se Vám na tomto místě zase brzy opět ozvu.
Léto nám letos skončilo nečekaně brzy, ale třeba bude o  to bohatší 
houbařská sezóna. Tak si podzim užijte!

Zdeněk Petras

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

  
SLOVO STAROSTY SLOVO TAJEMNÍKA

 
Z  PRACOVNÍHO  KALENDÁŘE

• Ve čtvrtek 3. 8. inicioval místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík schůz-
ku v  sídle zpracovatele vyhledávací studie spol. SUDOP v  Praze. 
Prezentace návrhů možných variant nové trasy obchvatu I/11 se 
dále zúčastnil starosta pan František Kinský, radní Ing.  Vlastimil 
Šeda a  zastupitel pan Václav Krejsa. Investora výstavby zastupo-
vala Ing. Dagmar Juříková z ŘSD, regionální rozvojovou agenturu 
Královéhradeckého kraje reprezentovali Ing. Pavel Tichý a Mgr. Jiří 
Novotný a  zájmy ŠKODA AUTO a.s. hájil pan Jan Sixta. Výsledky 
studie představíme v dalších číslech zpravodaje.

• Ve středu dne 9. 8. se v kanceláři starosty města uskutečnilo jedná-
ní týkající se plánované výstavby obchvatu města, za přítomnosti 
radních Ing. V. Šedy a pana V. Krejsy.

• Dne 29. 8. místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík společně s ředitelem 
OA Mgr. Václavem Pavelkou navštívili ateliér sochaře pana Karla 
Bartáčka v  obci Březová–Oleško. Mgr.  Pavelka zapůjčil panu Bar-
táčkovi bystu prezidenta T. G. Masaryka. Oba pánové se na vlastní 
oči mohli přesvědčit, že práce na  soše pana prezidenta výrazně 
pokročily. 

Socha prezidenta T. G. Masaryka spolu s autorem M. Bartáčkem.
Foto: archiv MěÚ Kostelec nad Orlicí

• Plánované setkání místostarosty RNDr.  Kytlíka s  předsedou oddílu 
stolního tenisu panem Josefem Duškem nad variantami technického 
řešení problémů s akustikou ve sportovní hale proběhlo dne 30. 8.

• Ve čtvrtek 31. 8. se starosta města zúčastnil jednání ve společnosti 
ŠKODA AUTO Kvasiny, které se týkalo zásadních otázek, se kterými 
se potýkají obce ovlivněné rozvojem průmyslové zóny Kvasiny.

• 15. 9. byl termín pro výběrové řízení na pozici vedoucí ekonomic-
kého odboru Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.

• Dne 17. 9. proběhlo v kanceláři starosty města F. Kinského  výbě-
rové řízení na pozici tajemníka Městského úřadu, na jehož pozici 
byl vybrán Ing. Zdeněk Petras.

vedení města



Říjen 2017 – 3

 
VÝTAH Z  USNESENÍ  RM KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Ze dne 14.8.2017
schvaluje 

  ssmlouvu o  výpůjčce zahradních kom-
postérů se svazkem obcí ORLICE, se 
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palac-
kého náměstí 38, IČ: 71183299.

  vzor smlouvy o výpůjčce a darování, kte-
rá bude aplikována s jednotlivými žada-
teli o domovní kompostér.

  dodatek č. 4 se společností Česká tele-
komunikační infrastruktura a.s., se síd-
lem 130  00 Praha 3, Žižkov, Olšanská 
2681/6, IČ: 04084063.

  plánovací smlouvu s  xxxx a  xxxx, oba 
bytem xxxx.

  smlouvu o smlouvě budoucí darovací - 
nový úsek kanalizace na  parc. č. 722/2, 
2338/17, 2338/26 a 2338/14, vše v kat. ú. 
Kostelec nad Orlicí s panem xxxx.

  dohodu o narovnání s manžely xxxx.
  příkaz k obchodování elektřiny v  rámci 

sdružených služeb dodávky elektřiny 
v napěťové hladině nízkého napětí pro 
rok 2018.

  smlouvu o  poskytnutí dotace z  do-
tačního fondu Královehradeckého
kraje č. 17ZPD02-0006 na realizaci pro-
jektu s  názvem Revitalizace nádrže 
v části obce Kozodry, Kostelec nad Orlicí 
s  Královéhradeckým krajem, se sídlem 
500  03 Hradec Králové, Pivovarské ná-
městí 1245.

  příkazní smlouvu na TDI na akci Revita-
lizace nádrže v části obce Kozodry, Kos-
telec nad Orlicí se společností M projekt 
CZ s.r.o., se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 
17. listopadu 1020, IČ: 03508544.

  plnou moc k  zajištění výkonu činnosti 
na TDI na akci Revitalizace nádrže v čás-
ti obce Kozodry, Kostelec nad Orlicí se 
společností M projekt CZ s.r.o., se síd-
lem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 
1020, IČ: 03508544.

  pořadník na  přidělení bytu č. 22 v  čp. 
1453 v  ulici K Tabulkám v  Kostelci nad 
Orlicí dle návrhu Komise pro hospoda-
ření s byty ze dne 5.4.2017.

  organizační směrnici VS/44 Spisový 
a skartační řád Města Kostelec nad Orlicí 
s účinností od 1.10.2017.

  vyřazení výpočetní techniky inv. č. 
08653, 08880, 09632 a  10265 z  majet-
ku Města Kostelec nad Orlicí a  jejich 
bezúplatné darování příspěvkové or-
ganizaci Dům dětí a  mládeže Koste-
lec nad Orlicí, Žižkova 367, se sídlem 
517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
IČ: 71230424.

  smlouvu o  poskytnutí dotace z  dotač-
ního fondu Královéhradeckého kraje č. 
17KPG05-0005 za účelem realizace pro-
jektu Restaurování sousoší sv. Floriána 
v  Kostelci nad Orlicí s  Královéhradec-
kým krajem, se sídlem 500  03 Hradec 
Králové, Pivovarské náměstí 1245. 

  smlouvu o  poskytování služeb Virtua-
lizační platformy CESNET se zájmovým 
sdružením právnických osob CESNET, 
zájmové sdružení právnických osob, se 

sídlem 160  00 Praha 6, Dejvice, Zikova 
1903/4, IČ: 63839172.

  změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočto-
vé opatření č. 13.

  podání žádosti o dotaci v rámci progra-
mu Podpora bezpečnosti v obcích v sou-
vislosti s  migrací na  léta 2017 až 2019, 
vypsanou Ministerstvem vnitra ČR.

souhlasí

  s vystavením objednávky na nákup 626 
kusů vodoměrů za  částku 343.987 Kč 
b e z  D P H ,  p r o  s p o l e č n o s t  AQ UA 
SERVIS, a.s., se sídlem 516  01 Rychnov
nad Kněžnou, Štemberkova 1094,
IČ: 60914076.

  s  vypracováním znaleckého posudku 
na  pozemek parc. č. 2346/1 v  kat. ú.
Kostelec nad Orlicí.

  s  oddělením části pozemku parc. č. 
188/3, kat. ú. Kostelecká Lhota geomet-
rickým plánem podle stávajícího oplo-
cení pro případné rozšíření místní cesty 
na náklady žadatele.

  s  vypracováním znaleckého posud-
ku na  pozemky parc. č. 188/3, parc. č. 
527/22 a parc. č. 527/35 v kat. ú. Koste-
lecká Lhota na náklady žadatele.

  s  vystavením objednávky na  projekto-
vou dokumentaci pro stavební povolení 
a provedení stavby na akci Rekonstruk-
ce ulice Fr. Zoubka, Kostelci nad Orlicí, 
a to společnosti DI PROJEKT s.r.o., se síd-
lem 533 51 Pardubice, Chelčického 686, 
IČ: 01873687, dle předložené cenové 
nabídky.

  s vyvolávací cenou ve výši 860 Kč/MWh 
pro nákup elektrické energie na Česko-
moravské komoditní burze Kladno pro 
rok 2018 pro Město Kostelec nad Orlicí 
a jeho zřízené organizace.

  s  vystavením objednávky na  projekto-
vou dokumentaci pro spojené územní 
a stavební řízení v podrobnosti provádě-
cí dokumentace na akci Přístavba hasič-
ské zbrojnice v  Kostelci nad Orlicí, a  to 
společnosti AG ATELIER, s.r.o., se sídlem 
517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 
533, IČ: 26002892, dle předložené ce-
nové nabídky, to vše v souladu s čl. VI., 
odst. 9 směrnice o  Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.

  s  náhradou škody způsobenou poško-
zením služebního vozidla Kia Ceed, 
SPZ 3H8 8701 ze dne 3.8.2016 ve  výši 
5.000 Kč.

neschvaluje

  uzavření výhradní dohody o  zpro-
středkování a  poskytování služeb sou-
visejících s  nájmem nemovitosti, a  to 
nebytových prostor označených č. 29/3
o  celkové podlahové ploše 129 m2 
umístěných v  1. NP budovy čp. 28, 29, 
30 na Palackého náměstí v Kostelci nad 
Orlicí se společností M & M reality hol-
ding a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Nové 
Město, Krakovská 583/9, IČ: 27487768, 
a to na dobu určitou (2) měsíce.

Ze dne 4.9.2017
revokuje

  usnesení z jednání RM č. 19/2017 ze dne 
14.8.2017 bod 1c), kterým schválila do-
datek č. 4 se společností Česká teleko-
munikační infrastruktura a.s., se sídlem 
130 00 Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, 
IČ: 04084063.

  usnesení z  jednání RM č. 17/2017 ze 
dne 3.7.2017, bod 1p), kterým schválila 
Pravidla pro volební kampaň do  Posla-
necké sněmovny Parlamentu České re-
publiky 2017 v Kostelci nad Orlicí.

  usnesení z jednání RM č. 16/2017 ze dne 
19.6.2017, bod 4i), kterým doporučila 
ZM schválit obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2017, o  stanovení podmínek pro 
pořádání veřejnosti přístupných kul-
turních podniků v  rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku.

schvaluje

  smlouvu o  zřízení věcného břemene
č. 8800082768_2/VB/P se společností 
GasNet, s.r.o., se sídlem 400 01 Ústí nad 
Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ: 27295567.

  smlouvu o  dílo na  akci Projektová do-
kumentace - Regenerace prostranství 
u Sokolovny, Kostelec nad Orlicí se spo-
lečností ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., se 
sídlem 503 46 Jeníkovice, Jeníkovice 111, 
IČ: 24286923.

  smlouvu o  dílo na  akci Projektová do-
kumentace - Revitalizace centra dětí 
a  mládeže Kostelec nad Orlicí se spo-
lečností OBCHODNÍ PROJEKT Hradec 
Králové v.o.s., se sídlem 500  03 Hradec 
Králové, Zemědělská 880, IČ: 25297066.

  dohodu o  splátkách dluhu ve  výši 
12 054 Kč s příslušenstvím s xxxx.

  dohodu o provedení práce na doučování 
dětí ZŠ ze sociálně slabých rodin s  xxxx 
s účinností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

  Pravidla pro volební kampaň do  Posla-
necké sněmovny Parlamentu České re-
publiky 2017 v Kostelci nad Orlicí.

  darovací smlouvu na poskytnutí fi nanční-
ho daru za účelem pořízení a instalace pa-
mátníku T. G. Masaryka, včetně podstavce
a  jeho okolní zeleně před budovou Ob-
chodní akademie TGM v  Kostelci nad Or-
licí, který bude slavnostně odhalen v roce 
2018 ve výši 10 000 Kč se společností AUDIS
BUS s.r.o., se sídlem 516  01 Rychnov nad 
Kněžnou, Soukenická 242, IČ: 15040500.

  změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočto-
vé opatření č. 14.

souhlasí

  s  podáním žádosti o  prodloužení do-
hod o  vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci VPP č. RKA-V-60/2016 a č. RKA-
-V-60/2016 o 12 měsíců pro pracovníky 
na VPP do Technických služeb Kostelec 
nad Orlicí, dle předlohy. 

  se zvýšením příspěvku na VPP z důvodu 
navýšení pracovního úvazku na  40 ho-
din týdně od 1.10.2017 u jmenovaných 
pracovníků dle předlohy.
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Informace k volbám 
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19.4.207 publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., částka 48, byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 20. a 21. 
10. 2017.

Vlastní hlasování se uskuteční, tj. volební místnosti budou otevřeny 

v pátek 20. 10. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. 10. 

od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Do voleb v našem kraji bylo zaregistrováno celkem 24 politických 

stran, hnutí a koalic.

V Kostelci nad Orlicí je i pro tyto volby stanoveno celkem 7 volebních 

okrsků, a to:

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v  ulicích Erbenova, Fűgnerova, Komenského, Luční, Masary-
kova, Na  Spojce, Nerudova, Proškova, Růžičkova, Sadová, Seifertova, 
Severní, Solnická, Tůmova, kde volební místností je učebna VOŠ, SOŠ 

SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v  ulicích Dukelských hrdinů, I. J. Pešiny, Jiráskovo náměstí, 
Jungmannova, Jůnova, Kaněrova, Ke  Stadionu, Michalcova, Na  Láv-
kách, Palackého náměstí, Pivoňkova, Procházkova, Příkopy, Schűtzo-
va, Stadion, Štefánikova, Tylova, Ve  Štědré, Zoubkova, kde volební 

místností je sál Sdruženého klubu Rabštejn, Palackého náměstí 36.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v ulicích Fr. Zoubka, Hálkova, K Tabulkám, Kodytkova, Pelclova, 
Rudé armády, Tyršova, U  Tutlek, Zahradní, kde volební místností je 

klubovna Sdruženého klubu Rabštejn, Palackého náměstí 36.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v  ulicích Čermákova, Gallova, Grunda, Jelínkova, Ke  Koupališti, 
Mandlovní mlýn, Mánesova, Morávkova, Podhorná, Ptáčkova, Rybář-
ská, Smetanova, Staročeská chaloupka, U Kapličky, U Váhy, V Lukách, 
Za Nádražím, č.e. 157, kde volební místností je klubovna Klubu seni-

orů Pohoda, Jiráskovo náměstí 69.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v ulicích Barákova, Havlíčkova, Husova, Jirchářská, Krupkova, 
Na Morávce, Pod Branou, Purkyňova, Riegrova, Trávnická, Třebízského, 
Za  Drahou, Žižkova, Žofínská, kde volební místností je sál Městské 

knihovny, Krupkova 1154.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v  ulicích Arnoštova, Drtinova, Frošova, Chaloupkova, Kame-
nečná, Kotyzova, Mírov, Na Barťáku, Na Pekajně, Na Plácku, Na Spra-
vedlnosti, Na Vrbině, Na Vyšehradě, Nad Řekou, Nová, Polní, Průšova, 
Sklenářka, Stradinská, Školní, kde volební místností je učebna ZŠ Gu-

tha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Drtinova 662.

Pravidla pro volební kampaň  pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republ iky 2017 v Kostelci  nad Orl icí

 
VOLBY 2017 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ  REPUBL IKY

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Kostelecké Lhotě, Korytech a Kozodrech, kde volební místností 

je klubovna hasičské zbrojnice v Kostelecké Lhotě.
 
Právo volit v těchto volbách má každý státní občan České republi-

ky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 

a  u  něhož nenastanou překážky k  výkonu volebního práva. Voli-
či bude umožněno hlasování poté, co prokáže příslušné okrskové 
volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky. 
Totožnost a státní občanství volič prokáže platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno.

Volič, který během voleb nebude moci volit ve volebním okrsku, v je-
hož seznamu je zapsán, může požádat Městský úřad Kostelec nad Or-
licí o vydání voličského průkazu, a to buď osobně, nebo v listinné či 
elektronické formě. Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo 
volební místnost, ale pouze v územním obvodu příslušného volební-
ho okrsku. 

Hlasovací lístky jsou pro každou politickou stranu, politické hnutí 
a  koalici vytištěny samostatně a  jsou označeny vylosovaným číslem, 
které je shodné pro všechny volební kraje. Každému voliči budou hla-
sovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, případně 
budou k vyzvednutí i na MěÚ. Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti. 

Každý volič musí hlasovat osobně a  zastoupení není přípustné. 
Ve  volební místnosti volič po  obdržení úřední obálky označené ra-
zítkem a případně i sady hlasovacích lístků vždy vstoupí do prostoru 
určeného k  úpravě hlasovacích lístků. V  případě, že se volič neode-
bere do  tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V  tomto 
prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické 
strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. 
Na  hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí či 
koalice může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše

u  4 kandidátů na  témž hlasovacím lístku vyznačit, kterému z  kan-

didátů dává přednost. Za  neplatné jsou považovány hlasovací 

lístky, které nejsou na  předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, kte-
ré jsou přetržené, a  hlasovací lístky, které nejsou vloženy do  úřední 
obálky. Hlas voliče je také neplatný, je-li v úřední obálce vloženo ně-
kolik hlasovacích lístků. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku 
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. 
Po  opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.

Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
Vedoucí organizačně-správního odboru

Rada města Kostelec nad Orlicí, v souladu s principem rovnosti kan-
didujících politických stran, politických hnutí a jejich koalic, schválila 
na svém jednání dne 4. 9. 2017. Pravidla pro volební kampaň pro vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017, které 
se uskuteční ve dnech 20. a 21. 10. 2017. Tato pravidla stanovují pro 
určité oblasti podmínky volební kampaně. Stručný výtah a krátký ko-
mentář k těmto pravidlům je uveden níže. 

1. SHROMÁŽDĚNÍ K PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ

 A VOLEBNÍCH PROGRAMŮ

Každé politické straně, politickému hnutí a jejich koalici zaregistrované 
pro volby do  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 
bude na základě oznámení o konání shromáždění podaného v souladu 
se zákonem č. 84 / 1990 Sb. zákon o právu shromažďovacím, ve zně-
ní pozdějších předpisů bezplatně poskytnuta část plochy Palackého ná-
městí či jiného veřejného prostranství na pozemku ve vlastnictví města 

Kostelec nad Orlicí pro uspořádání předvolebního shromáždění k před-
stavení kandidátů a volebních programů. Volební kampaň nesmí narušit 
provoz a bezpečnost ve městě a musí být realizována v souladu s plat-
nou legislativou, obecně závaznými předpisy, vyhláškami a pravidly. 

V případě potřeby si svolavatel shromáždění musí na své náklady za-
jistit vytyčení prostoru pro konání ohlášeného předvolebního shro-
máždění, pořadatelskou službu, vybavení prostoru (např. stánek, 
lavičky, ozvučení apod.), případně připojení k  sítím a  úklid daného 
prostranství po skončení akce. 

Ostatní akce, jako umístění stánků, reklam apod. bez podání ozná-
mení o  konání shromáždění, nelze za  shromáždění podle zákona č. 
84/1990 Sb. považovat a je třeba se v této věci obrátit na Odbor sprá-
vy majetku města, který v  tomto směru vydává souhlas se záborem 
veřejného prostranství. Za  zábor veřejného prostranství je účtován 
městem poplatek.
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UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ
Dovolujeme si oznámit, že pracoviště

OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
bude dne 26. 10. z technických důvodů uzavřeno.

2. VÝLEP VOLEBNÍCH PLAKÁTŮ NA PŘIDĚLENÝCH

 PLAKÁTOVACÍCH PLOCHÁCH

Město nemůže, s  odkazem na  ustanovení § 18 zákona č. 424/1991 
Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
a  stanovisko Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 
a hnutí, poskytovat k výlepu předvolebních plakátů výlepové plochy 
města bezplatně. Proto nebude pro tyto volby pro bezplatný výlep 
předvolebních plakátů realizována instalace dočasných výlepových 
ploch města – betonových trub. 

K výlepu plakátů v rámci předvolební kampaně mohou kandidující stra-
ny, hnutí a koalice za úplatu využít ofi ciální výlepové plochy města, kte-
ré jsou spravovány SK Rabštejn, a to na základě domluvy se SK Rabštejn 
a dle platných pravidel a cen (bližší informace na www.skrabstejn.cz, 

na telefonu: 737 306 336 či e-mailu: klimesova@skrabstejn.cz).

Výlep plakátů realizovaný v rozporu s těmito pravidly se nepovoluje, 
každý takto umístěný plakát bude odstraněn.

3. KOMUNIKAČNÍ MÉDIA OBCE 

Město Kostelec nad Orlicí nesmí s odkazem na ustanovení § 16 odst. 4 
Zákona č. 247/1995 Sb. zákon o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o znění a doplnění některých dalších zákonů k volební kampani 
poskytovat komunikační média obce, tj. městský zpravodaj, webové 
stránky, městský rozhlas apod. Pro tyto účely nebudou tato komuni-
kační média města pro účely předvolební kampaně poskytována, a to 
ani formou placené inzerce.

Bližší a aktuální informace k volbám naleznete na www.kostelecno.cz 
v sekci volby.

Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., vedoucí Organizačně-správního odboru

Zrušení místní př íslušnosti
př i  podání žádostí o vydání
občanského průkazu a cestovního pasu
1) Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestov-

ního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?
 Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obec-

ního úřadu obce s  rozšířenou působností, v Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22. Záleží na  Vás, který z  těchto úřadů si 
vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u  kterého 
jste podali žádost.

2) Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo 
cestovní pas u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?

 Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podá-
ní žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu 
u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Pozor - to nepla-
tí, jedná-li se o  převzetí cestovního pasu vydaného ve  zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní pas pře-
vzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

Zdroj: MV ČR
Helena Slezáková, Organizačně-správní odbor

  

VZDĚLÁVÁNÍ PEČUJÍCÍCH OSOB

Projekt Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí 

Královéhradeckého kraje

Pečujete 
o osobu 
blízkou?

Vážení pečující,
na základě Vašeho zájmu o vzdělávání, který jste dali najevo při dotazníkovém šetření a na naší 
společné schůzce, si Vás dovolujeme pozvat na již druhý seminář, tentokrát na téma 
"Jak efektivně manipulovat s imobilním uživatelem". Seminář povede odborník ze 
společnosti APOS Brno. Program je zaměřen jednak na ochranu zdraví pečujících při manipulaci 
s těžkým břemenem – správné postoje, držení těla a vhodné pomůcky pro ten který úkon, to vše 
s cílem, aby jakákoliv manipulace byla pro opečovávaného co nejméně stresující.

Obsah semináře:

• Techniky a  pomůcky určené pro snadnou manipulaci s imobilním uživatelem 
• Praktická ukázka a nácvik
• Diskuze, zhodnocení a závěr

25. října 2017
Od 13:30 do 15:00 
hodin
DŮM PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY 
KOSTELEC N. O.

Svou účast prosím potvrďte na emailové adrese: 
bkovarickova@muko.cz do 6.října 2017.

V případě, že znáte ve svém okolí další pečující osoby, které by měly zájem o účast na 
semináři, mohou se připojit. Také jejich účast nám však předem nahlaste, děkujeme. 

(Adresa DPS – Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí)

Běla Kovaříčková a Zuzana Kschwendová

S přáním příjemného dne,

V Kostelci nad Orlicí dne 22. srpna 2017

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ ~ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Den otevřených dveř í

Vzdě lávání pečuj ících osob

  

ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI SUBJEKTŮ A VEŘEJNOSTI 
O DOSTUPNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Projekt Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Dne 4. října 2017 od 8 - 16 hodin

v prostorách Geriatrického centra, Turkova 785, Týniště nad Orlicí
Připravili jsme si pro Vás:

Jednotlivé přednášky s  prezentací pečovatelské služby, budou probíhat ve společenské místnosti v Geriatrickém centru. 

Dále bude možnost si prohlédnout některé byty domu s pečovatelskou službou, a další prostory Geriatrického centra.

Informace a nácvik dovedností zaměřených na osoby se sluchovým postižením 
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením – Mgr. Tereza Skákalová

9 - 11 hodin

Ukázka kompenzačních pomůcek, zdravotnické a rehabilitační techniky, možnost 
vyzkoušení 
Společnost Sivak Hradec Králové – Dominik Mitana

8 – 12 hodin / prostor před kanceláří pečovatelské služby

Inkontinenční pomůcky, péče o kůži, nácvik manipulace s imobilní osobou  
Mgr. Jitka Hejnová (vedoucí sestra), Irena Bořková (rehabilitační sestra)

11 - 13  hodin

Přístup k seniorům z lékařského hlediska 
MUDr. Leoš Voborník, praktický lékař pro dospělé

13 - 14 hodin

Prezentace pečovatelské služby, doplněná o informace o možnostech zajištění 
pobytové služby v domově pro seniory
Bc. Lýdie Plančíková (vedoucí pečovatelské služby), Bc. Petra Šimečková (vedoucí sociální 
pracovnice)

14 – 16 hodin

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

PŘIJMEME PRODAVAČKY DO ŘEZNICT VÍ
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU.

MZDA 18 000 KČ.
VOLE JTE 725 263 672.
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Pronájem objektů  v areálu bývalých kasáren 
MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ NABÍZÍ K PRONÁJMU OBJEKTY V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN V KOSTELCI NAD ORLICÍ

- budovu čp. 1457 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku parc. č. 2345/17 včetně pozemku parc. č. 2345/17 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 2.131 m2;

- budovu bez čp./če ( jiná stavba), jež je součástí pozemku parc. č. 2345/24 včetně pozemku parc. č. 2345/24 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 539 m2;

- část pozemku parc. č. 2345/40 - ostatní plocha o výměře 614 m2 (obslužná plocha), to vše v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, a to obálkovou 
metodou nejvyšší nabídce s uvedením nejnižšího podání - měsíčního nájemného ve výši 55 000 Kč bez DPH a energií spojených s nájmem 
s tím, že si město vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky

Bližší informace na tel. č. 724 895 712:

- nájem bude možný nejdříve od 1. 11. 2017 a bude sjednán na dobu 5 let s případnou opcí nájmu na dalších 5 let;
- oba předmětné objekty a obslužný pozemek jsou umístěny v částečně uzavřeném areálu bývalých kasáren při výjezdu z Kostelce nad Orlicí 

směrem na Vamberk;
Prohlídka objektů bude umožněna v pátek dne 20. 10. 2017 od 9:00–10:00 na místě samém, nebo dle dohody na telefonním čísle 724 895 712 
s paní Renatou Kubíčkovou, referentkou odboru správy majetku města MěÚ v Kostelci nad Orlicí.

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit či podat své písemné nabídky, které budou doplněny o podnikatelský záměr předmětných 
prostor a musejí být doručeny v zalepené obálce s označením „Pronájem budovy čp. 1457 a budovy bez čp. na pozemku parc. č. 2345/24 – „NEOTVÍRAT“, 
a to buď osobně na podatelnu, nebo poštou na adresu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, a to 
nejpozději do pondělí 30. 10. 2017 do 12:00. Na nabídky doručené po tomto termínu již nebude brán zřetel.
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Vážení občané, Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o. oznamuje,
že proběhne podzimní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu na území města Kostelce nad Orlicí a to:

v PÁTEK 6. 10. a v SOBOTU 7. 10. 

Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem.
Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle.

Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán.

SBÍRAT SE BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ ODPADY:

znečištěné sklo a keramika, olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie,

monočlánky, plechovky od barev, plast. nádoby od olejů a postřiků, upotřebené (vyjeté) oleje,

staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika apod.

SVOZOVÝ HARMONOGRAM

1. SVOZOVÁ TRASA: V PÁTEK 6. ŘÍJNA

zastávka č. ulice, nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu

1. Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova) 15:00–15:10
2. Sídliště U Váhy (ul. Čermákova) 15:15–15:25
3. U výdejny plynu (ul. Pelclova) 15:30–15:40
4. U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova) 15:45–15:55
5. U trafostanice (ul. Proškova) 16:00–16:10
6. Vánoční ozdoby (ul. Rybářská) 16:15–16:25
7. U firmy Renovak (ul. Trávnická) 16:30–16:40

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky a nefunkční elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky,

televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod.

Tyto je možné bezplatně odevzdat po celý rok v Technických službách Kostelec nad Orlicí, kde je zřízeno místo zpětného odběru.

Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder.

Odvoz odpadu z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova 305, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 522 
a bude proveden za úplatu. 

POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Případné dotazy Vám zodpoví na odboru správy majetku města – tel.: 494 337 286 (M. Černohorská).

Město Kostelec nad Orlicí

2. SVOZOVÁ TRASA: V SOBOTU 7. ŘÍJNA

zastávka č. ulice, nároží, místní část čas příjezdu a odjezdu

1. Skála – náměstíčko 9:00–9:10
2. Kostelecká Lhota – dolní (u čp. 81) 9:15–9:25
3. Kostelecká Lhota – horní (u prodejny) 9:30–9:40
4. Koryta – odbočka ke hřišti 9:45–9:55
5. Kozodry – náměstíčko                                  10:00–10:10

 
SBĚR A  SVOZ DROBNÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU V  ROCE  2017

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
První den v měsíci říjnu každoročně slavíme Mezinárodní den seniorů. A právě senioři jsou ti, kteří tvoří nejpočetnější skupinu klientů Pečovatel-
ské služby Kostelec nad Orlicí.
Posláním naší služby je umožnit osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním soci-
álním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. Naším cílem je zajistit klientům kvalitní péči a umožnit jim 
žít dle jejich zvyklostí co nejdéle doma.
Pečovatelskou službu poskytujeme osobám, které dovršily 18 let věku, nemohou vlastními silami z vážných důvodů zvládnout nebo vyřešit svoji 
situaci a nemají na blízku rodinu (rodinný příslušník je během dne v zaměstnání nebo žije daleko), přítele, ochotného souseda nebo jim nemůže 
pomoc zajistit jiná dostupná služba (například stravovací zařízení, které zajišťuje současně rozvoz obědů, úklidová firma nebo prádelna). 
Naši pomoc nabízíme také klientům, kteří vyžadují zajištění podpory za specifických podmínek (například chronické duševní onemocnění, neu-
rologické onemocnění, paliativní péče). Dále pak klientům, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko a potřebují celodenní péči. V těchto přípa-
dech je možné poskytovat službu za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo u osamělých osob s dalšími osobami nebo 
službami na základě předem dohodnutých a individuálně vyjednaných pravidel. 
Naši pracovníci při poskytování pečovatelské služby dbají na dodržování zásady důstojného a individuálního přístupu s respektem ke svobodné 
vůli klienta. Rozsah péče je přizpůsobován aktuálním potřebám a soběstačnosti klientů. Není dané, že tak jak byla služba sjednána, bude stále beze 
změn poskytována. Rozsah, způsob a četnost poskytování pečovatelské služby se může měnit ze dne na den v závislosti na soběstačnosti klienta.
Služby poskytujeme dle potřeb klientů i několikrát denně (garantujeme maximálně pět návštěv denně v době od 6:00 do 20:00), poskytujeme pomoc 
a podporu při běžných denních činnostech, které již klienti sami nezvládají. Během dohodnutých návštěv poskytujeme pomoc při osobní hygieně, kou-
pání (provádíme i osobní hygienu na lůžku), provedeme péči o vlasy a nehty. Připravíme a podáme snídani, svačinu, oběd či večeři. Dále naše pracovnice 
pomáhají při zajištění chodu domácnosti (pomohou s úklidem, praním a žehlením prádla, nákupy, zajistí pochůzky). V předem domluveném čase zajiš-
ťujeme doprovod klientů na procházky, návštěvy, k lékařům, na úřady a jiné instituce. Pracovníci služby mohou v rámci návštěvy u klienta provést také 
dohled zaměřený na dodržování pitného, stravovacího, lékového režimu, dohled nad klientem zaměřený na prevenci rizika pádu a úrazu.
Ve snaze zvyšovat kvalitu poskytované péče se Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí v roce 2017 zapojila do projektu „Zapojení rodiny a blíz-
kých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“. Cílem projektu je podpořit pečovatelské služby a domovy pro seniory/se zvláštním 
režimem na jejich cestě transformace, jejímž jádrem je poskytování takové péče, která lidem umožní zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí, 
v  ústavním prostředí pak poskytovat skutečně důstojnou a  individuální péči. Tento projekt je realizován Institutem sociální práce. Pracovníci 
Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí si v rámci odborných seminářů a konzultací prohlubují své znalosti a dovednosti v oblastech přímé péče, 
nastavení spolupráce s rodinou, v práci s odborným know-how a ve vhodné prezentaci služeb.
Na závěr bych se ráda vrátila zpět k našim milým seniorům a za Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí jim k jejich svátku popřála co nejvíce zdraví, dobré 
fyzické i duševní kondice, spokojenosti a dostupnosti kvalitních sociálních služeb. Budu velmi ráda, pokud ke splnění tohoto přání přispěje i naše služba.

Pavlína Blažková, pověřená vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
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Nová legislativa v oblasti
přestupkového práva 
Dnem 1. 7. 2017 nabyly účinnosti dva zákony podstatným způsobem 
reformující přestupkové právo: jedná se o  zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., 
o  některých přestupcích, který upravuje vybrané přestupky na  růz-
ných úsecích veřejné správy. 
Co přinese tato reforma správním orgánům a jak jí může vnímat široká 
veřejnost? 
Pro hlubší seznámení se s novými předpisy doporučujeme navštívit 
webové stránky Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/, sekce legislativa.

Mgr. Milena Slavíková, referentka organizačně-správního odboru MÚ

Vyhlášení nového dotačního programu
roku 2017
Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje Druhou výzvu roku 2017 na po-
skytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.. 
O poskytnutí finančního daru v rámci „Druhé výzvy roku 2017“ mohou 
požádat spolky, neziskové organizace, příspěvkové organizace a  jiné 
subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kul-
tury, sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území města 
Kostelec nad Orlicí, a to ve prospěch dětí a mládeže.
Lhůta pro podávání žádostí do 13. 10. 2017.

Více informací na webu města: www.kostelecno.cz, Granty a dotace

Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

 
I N F O R M A C E  P R O  O BČA N Y

Rozpis služeb
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou v říjnu 2017 

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00

1. 10. MUDr. Štulík Richard

 Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

 494 515 693

7. 10. MUDr. Tancurinová Jana

 Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

 736 419 151

08.10. MUDr. Tomanová Libuše

 poliklinika, Mírové nám. 88,

 Týniště nad Orlicí

 494 542 102

14. 10. MDDr. Tomáš Jan

 Tyršova 515 , Opočno

 777 667 353

15. 10. MUDr. Valešová Pavla

 poliklinika, Pulická 99, Dobruška

 494 622 114

21. 10. MUDr. Veselská Renata

 poliklinika, Mírové nám. 88,

 Týniště nad Orlicí

 494 371 781

22. 10. MDDr. Vodová Jana

 poliklinika, Pulická 99, Dobruška

 494 622 114

28. 10. MDDr. Zdráhal Zdeněk

 Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

 721 460 150

29. 10. MUDr. Bahník František

 Třebízského 799,

 Kostelec nad Orlicí

 494 323 152

4. 11. MUDr. Benešová Růžena

 Tyršova 461, Dobruška

 494 622 040

5. 11. MUDr. Beránek Jan

 Komenského 828,

 Týniště nad Orlicí

11. 11. MUDr. Čapková Marie

 Komenského 366,

 Doudleby nad Orlicí

„Nejen vzdě láváním
k pestřejšímu životu.“
Vážení občané, i v letošním roce bychom vás chtěly pozvat na již tra-
diční Týden vzdělávání dospělých. O co vlastně jde?

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2017 v Královéhradeckém kraji

probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřej-
nosti. V rámci něj nabízíme pestrý program zaměřený na vzdělávání, 
osobní rozvoj, komunikaci, řešení problémů apod.
Letos se uskuteční 6.-10. 11. 2017, a my budeme rády, když se roz-
hodnete zúčastnit se některé z  jeho zajímavých akcí. Nenechte se 
poplést tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně se může 
zúčastnit kdokoliv z široké veřejnosti – studenti, důchodci, zaměstna-
ní, podnikající, muži, ženy……… TVD je akcí neziskovou a účast pro 
veřejnost je zdarma na všech aktivitách. Všichni jste srdečně zváni.

Letošní TVD jsme se snažily pojmout s novým nádechem a se zajíma-
vými prožitky. Chtěly jsme se zaměřit převážně na tvořivost, kreativi-
tu, praktické ukázky a  sdílení zkušeností, protože i  to jsou způsoby, 
kde může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe. 
Program se stále ještě tvoří, ale už nyní je vidět, že bude velmi různo-
rodý. Můžeme se těšit třeba na  takové akce jako: Komunikace mezi 
partnery; Pečení chleba; Jím zdravě, ale nehubnu; Arteterapie; Úskalí 
předluženosti; Nákup přes internet a řadu dalších.
Jejich kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na pla-
kátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz a na http://portal.
mpsv.cz/upcr/kp/hkk. Tištěná verze programu bude k  vyzvednutí 
na úřadech práce.

Další informace Vám mohou podat: 

Mgr. Markéta Klofáčová Pavlová, 
e-mail: marketa.klofacovapavlova@uradprace.cz, tel.: 950 159 432 
Ing. Alena Martincová,
e-mail: alena.martincova@uradprace.cz, tel. 950 159 323

Na Vaši návštěvu se těší pracovnice poradenství Úřadu práce ČR, kon-
taktní pracoviště v Rychnově n. Kn. 

MAP podporuje vzdě lávání
na Kostelecku
Již druhým rokem probíhá v území Kostelecka, Třebechovicka a Čer-
nilovska mapování a debata nad posunem vzdělávání dětí do 15 let. 
Vstupovat do ní mohou nejen učitelé, ale i  rodiče a široká veřejnost. 
Smyslem těchto snah je společné plánování kroků, které povedou 
k rozvoji na úrovni škol, učitelů a jednotlivých žáků. 
Co nového se letos podařilo? S  podporou realizačního týmu z  MAS 
NAD ORLICÍ se pravidelně začali setkávat ředitelé základních a mateř-
ských škol. Zřizovatelé zahájili diskuzi nad místními problémy v oblas-
ti vzdělávání a hledají jejich řešení. Fungují otevřené pracovní skupiny, 
které se podílejí na přípravě plánu konkrétních aktivit. 
Další významnou součástí místního akčního plánování je podpora 
jednotlivých skupin (učitelé, ředitelé, rodiče) formou vzdělávacích 
seminářů a kulatých stolů. Široké veřejnosti a pedagogům je určen se-
minář zaměřený na poruchy chování a pozornosti dětí, který se usku-
teční 12. 10. v SK Rabštejn. Završením prvního období byla dvoudenní 
konference Cesta ke škole 21. století. Ta propojila příležitosti k debatě 
s inspirujícími workshopy. V Novém zámku se tehdy v dubnu předsta-
vilo veřejnosti také 16 škol, z toho pět škol z Kostelce. 
„Rádi bychom poděkovali všem, kteří s  námi spolupracují a  snaží se 
vzdělávání u nás v regionu posunout dál. I nadále zveme ty, kteří se 
chtějí zapojit do diskuze, aby nás kontaktovali,“ řekl Petr Kulíšek z pro-
jektového týmu. 

Více informací najdete na map.nadorlici.cz

NEJBLIŽŠÍ AKCE URČENÉ VEŘEJNOSTI:

12. 10. (čtvrtek) 14:00–18:30

DÍTĚ, PORUCHY CHOVÁNÍ A POZORNOSTI, RODIČE A ŠKOLA

SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí.

18. 10. (středa) 17:00–19:30

ZASTAVÍME HROZBU KYBERSVĚTA

ZŠ Týniště nad Orlicí.

Semináře jsou zdarma, podmínkou účasti je registrace na  anezka.
pavlisova@nadorlici.cz

Jana Fajfrová
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K L U B  S E N I O RŮ  P O H O D A

Kdo umí, umí!
Malebnou krásu podzimu nám bude na  klubu se-
niorů stále připomínat „stromek“, který jsme jako 
dárek nejen k  55. výročí založení klubu dostali 
od zručných květinářek z Pomněnky:
paní Zdeňky Kvasničkové a  Ivy 
Jelínkové. Zdobí ho i  šišky z  naší 
„klubové borovičky“, která na  za-
hrádce u  budovy, kde sídlí klub, 
se mezi keříky růžiček pyšní svým 
vzrůstem a "stráží" ostatní květiny. 
Děkujeme z celého srdce a vážíme 
si vašeho milého dárku, bude zdo-
bit společenskou místnost klubu. 
Kdo umí rozdávat krásu, obohacu-
je a zpříjemňuje život lidem!

PhDr. Miroslava Nováková

Dárek od květinářek z Pomněnky.
Foto: archiv Klubu seniorů Pohoda

Nemožné na počkání, sl ib plníme 
v l istopadu
Možná zaváháte, o  co vlastně jde. Je to prosté a  jednoduché, chys-
tá se splnění přání spousty lidí z klubu seniorů. Vychází to na čtvrtek
23. 11. a už teď máme potvrzeno, že zájem opravdu bude, což potvrdil 
písemný průzkum.
Spojíme doslova duchovní potěchu s poznávacím zážitkem. Na čtvrtek 
23. 11. je připraven zájezd s programem, o který se postarala přede-
vším Šárka Slezáková a vedoucí klubu Miroslava Nováková. Pojedeme 
totiž na generálku koncertu, kterou pořádá ve své 40. koncertní sezó-
ně 2017/2018 pro posluchače a příznivce Filharmonie Hradec Králové.
Vstupenky jsou již zamluveny, tak zbývá jen upřesnit program. Pod 

Klubových 5 P
V letošním roce je to již 55 let od založení klubu důchodců v Kostelci 
nad Orlicí, který se od roku 2013, po odsouhlasení v radě města, pře-
jmenoval na Klub seniorů POHODA. A pětky nás „zdobí“ i v dodržování 
naší činnosti. Snažíme se totiž dodržovat „PĚT P“.
Pohodu, přátelství, poznání, přírodu, pohyb. Tyto zásady prostupují 
snad každou činností v klubu, a tak, v současné době 180 členů klu-
bu, má možnost přispět svým podílem k  jejich naplnění. Vítány jsou 
návrhy, připomínky, ale i konkrétní pomoc při tvorbě pořadů, zájezdů 
a taky běžného chodu klubu.
Velký podíl na tom má sedmičlenný výbor v čele s vedoucí klubu (kte-
rá působí v klubu, jak jinak, než právě 5 let). Posoudit to mohou příz-
nivci klubu nejen z řad seniorů města. Všichni jsou v klubu vítáni. 
Velice si vážíme všech, kteří přispívají k  obohacení naší činnosti. Proto 
jsme i uvítali na zahájení pravidelných úterních setkání v II. pololetí roku, 
v úterý 5. 9., milou návštěvu, pana vedoucího Technický služeb Miloslava 
Sršně. Bez ochoty a pomoci právě technických služeb města si dost dob-
ře nedovedeme představit bezchybný chod klubu. Nejen že doslova zmi-
zely problémy s topením, ale veškeré „rychlovky“ se řeší s pochopením 
a vstřícností. Samozřejmě k tomu přispívá i pan Libor Koucký, z odboru 
správy majetku města, který je zárukou, že opravy a  vylepšení prostor 
klubu jsou vždy kvalitní a včas. A když už trošku „bilancujeme“, tak ne-
smíme zapomenout především na paní Bělu Kovaříčkovou z oboru soci-
álních věcí a vždy připravenou pomoci, kde je třeba, Šárku Slezákovou, 
díky které v  nejbližší době uskutečníme i  tolik požadovanou a  hlavně 
„vysněnou“ návštěvu koncertu v hradecké fi lharmonii. Obě výše jmeno-
vané pracovnice z Městského úřadu jsou pro nás doslova nejbližší opory 
a hlavně iniciátorky naší klubové činnosti. Z celého srdce děkujeme.

Členové Klubu seniorů Pohoda. 
Foto: archiv Klubu seniorů Pohoda

taktovkou dirigenta Andrease Sebastiana Weisera kromě orches-
trálního tělesa, které vzniklo v  roce 1978, se posluchačům představí 
významný houslista Ivan Ženatý. Zazní díla např. Richarda Wagnera 
a dalších známých skladatelů. 
Dvouhodinový koncert i poznání prostředí, kde působí na Eliščině nábře-
ží Hradecká fi lharmonie, bude vystřídáno exkurzí do největšího sladko-
vodního Obřího akvária v ČR, umístěného přímo v centru Hradce Králové. 
Otevřeno bylo v  roce 1998, umístěny jsou zde ryby a  rostliny z  Jižní 
a Střední Ameriky, je tu i podvodní tunel a deštný prales. 130 tisíc litrů 
vody „hostí“ přes 500 kusů ryb více než čtyřiceti druhů. A máme štěstí, 
že jedeme ve čtvrtek, kdy je možné v rámci prohlídky zhlédnout jedi-
nečné krmení potápěčem přímo v nádrži. Otevřena a volně přístupná 
je i kavárna Café Piraňa, kde můžete u šálku kávy sledovat dravé pira-
ně. Divila bych se, kdyby toho „pohodáři“ nevyužili.
Závěrem nás čeká pozdní oběd v  naší oblíbené restauraci U  Vnuka 
v Nepasicích. Když jsme tam byli posledně, při cestě z hradeckého pla-
netária, cítili jsme se jak svatebčané. Milé prostředí, nazdobené stoly, 
ochotná obsluha a jídlo „jako od maminky“. 
Snad se nám i tento zájezd vydaří! 
Přihlášky na zájezd budou umístěny ve společenské místnosti klubu 
v  úterý 17. 10 od  14:00. Bližší informace získáte ve  venkovní skříňce 
u Železářství U Jahodů nebo každé úterý v říjnu a listopadu na klubu 
od 14:00 do 16:00 hodin. Máte se na co těšit! 

PhDr. Miroslava Nováková
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Je to v  lidech a ne zrovna každý si uvědomuje, že jednou bude také 
ve věku, kdy si najednou začne vážit každé pomoci, každého dne, kte-
rý přinese nové zážitky, a  kdy mu bude sloužit zdraví. Sluší se tedy 
připomenout, že právě 1. 10. je dnem oslav Mezinárodního dne
seniorů, lidí, kteří si váží života a jsou vděční za pozornost, které se jim 
dostává nejen od svých rodin. 
Hodně zdraví, elánu a  lásky přejeme všem seniorům klubu i  našeho 
města. A nejen jim, ale všem lidem dobré vůle!

PhDr. Miroslava Nováková, vedoucí klubu seniorů

Naše Maruška
Určitě se nebude zlobit 
za  nadpis článku. Jak jinak 
uvést krátkou zprávu o tom, 
že paní Maruška Minaříková 
v  září oslavila devadesáté 
narozeniny? Vedoucí klu-
bu důchodců se stala hned 
po  odchodu do  důchodu, 
kdy odešla z  dlouholetého 
působení na  městském úřa-
du. Celých třicet let se věno-
vala potom členům klubu 
a nejen jim a ti na její půso-
bení vzpomínají s  láskou. Je 
to prostě „naše Maruška“. Před pěti lety se rozhodla najít za sebe náhra-
du a věnovat se hlavně rodině. Na klub ale chodila dál, a pokud jí to okol-
nosti dovolily, především zdraví, zúčastňovala se všech klubových akcí.

Oslava devadesátých narozenin paní Minaříkové. 
Fota: archiv Klubu seniorů Pohoda

Přípravy oslav si vzal na  starosti výbor klubu, především paní Alena 
Kytlíková a  vedoucí klubu Míša Nováková za  značné podpory paní 
Běly Kovaříčkové z  odboru sociálních věcí města. Společenská míst-
nost klubu 12. 9. odpoledne byla místem, které pro gratulace zvolili 
jak zástupci města v čele s panem místostarostou Ing. T. Langrem, zá-
stupci SPOZu, výboru SPCCH, výboru klubu seniorů, ale i přes 30 členů 
klubu. Nechyběla mezi nimi ani skvělá paní Jiřinka Kameníková (96), 
která je nejstarší, stále aktivní členkou klubu.
Vzpomínalo se, děkovalo a hlavně, Maruška zase byla mezi námi!
Zajímala se o změny, vylepšení prostor klubu, o akce, které připravu-
jeme pro členy, ale i seniory města. Zajištěno bylo oslavenkyní bohaté 
občerstvení a pozadu nezůstaly ani členky výboru. Dík patří všem, kte-
ří kytičkou a dárkem vyjádřili poděkování za starost a obětavost, s ja-
kou se paní Minaříková zasloužila o pestrou náplň programu po celá 
léta působení v klubu pro důchodce. 
Na závěr nám dala slib, že zase brzo přijde mezi nás, na naši klubovou 
akci. Těšíme se a přeje jí všichni pevné zdraví a hodně radosti z každé-
ho nového dne!

Miroslava Nováková

Prodej ze dvora 
kravské mléko 

Farma Tichý a spol. a.s., Zámě l

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT. 

Prodejní doba: každý den
ráno 08:00–8:30 hod.
večer 18:00–18:30 hod.

Prodejní cena: 14 Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl

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

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215, mobil: 603 112 690
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10. 9. Záchrana pohřešované osoby

 Synkov–Slemeno

Jednotka byla povolána k údajně pohřešovanému opilému občanovi, 
který upadl do  jámy. Cestou k  zásahu byla naše jednotka odvolána 
zpět na svoji stanici. Muž byl v pořádku nalezen. Jednalo se planý po-
plach.

4. 9. Záchrana osoby v bezvědomí Chleny

Jednotka byla povolána k  bezvědomí osoby, která zůstala uvízlá 
na  výsuvném žebříku v  zemědělském objektu. Po  našem příjezdu 
na místo události jsme osobu snesli po žebříku dolů na zem a zača-
li s  její resuscitací. Po  příjezdu zdravotnické záchranné služby byla 
osoba předána do  jejich péče a  my jsme dále spolupracovali s  re-
suscitací. Poté jsme pomohli osobu transportovat do sanitního vozu 
a naše jednotka se vrátila zpět na svoji stanici. Spolupráce s jednot-
kou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchran-
nou službou a Policií ČR.

3. 9. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí

Jednotka provedla nouzové otevření dveří do  bytu v  prvním patře 
bytového domu z důvodu obavy souseda o nájemníka v bytě. Dveře 
jsme otevřeli speciálním nářadím za asistence Policie České republiky. 
V bytě byla nalezena osoba bez známek života. Zahájili jsme resusci-
taci osoby. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby jsme spolupra-
covali s dalším jejím ošetřením a potom s  transportem do sanitního 
vozu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji stanici. Spolupráce s jednotkou 
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou 
službou a Policií ČR.

26. 8. Nouzové otevření dveří v RD Kostelec nad Orlicí

Jednotka provedla nouzové otevření dveří v  prvním patře rodinné-
ho domu, kde si paní zabouchla dveře a uvnitř měla léky. Dveře jsme 
otevřeli speciálním nářadím. Poté jsme se vrátili zpět na svoji stanici. 
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií 
České republiky a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

25. 8. Dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci 

Rybná nad Zdobnicí

Jednotka byla povolána k  dopravní nehodě osobního vozidla, které 
poničilo betonový mostek se zábradlím a skončilo v lese mimo komu-
nikaci. Zajistili jsme místo události, ohraničili dopravními kužely a řídi-
li provoz na komunikaci. Na místě se nacházela jedna zraněná osoba, 
kterou převezla zdravotnická záchranná služba k  dalšímu vyšetření. 
Poté jsme se vrátili zpět na svoji stanici. Spolupráce s jednotkou Požár-
ní stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou 
a Policií ČR.

24. 8. Dopravní nehoda tří osobních vozidel Libel

Jednotka byla povolána k  dopravní nehodě, při které se čelně střet-
la 2 osobní vozidla a  narazila ještě do  osobního vozidla s  přívěsem. 
Po našem příjezdu k události na místě zasahovala jednotka z Požární 
stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnická záchranná služba a  Po-
licie ČR. Začali jsme ve spolupráci s  jednotkou Požární stanice Rych-
nov nad Kněžnou a zdravotnickou záchrannou službou s ošetřováním 
3 zraněných osob. Poté jsme zraněné osoby pomohli transportovat 
do  sanitního vozu a  vrtulníku LZS. Havarované prostředky jsme za-
jistili proti požáru a  úniku provozních kapalin. Po  zadokumentování 
nehody Policií ČR jsme uklidili vozovku od  trosek z  vozidel a  pomo-
cí sorbentu zlikvidovali uniklé provozní kapaliny. Jedno vozidlo bylo 
pomocí navijáku odtaženo mimo komunikaci a  druhé jsme pomohli 
naložit na  odtahovou službu. Místo zásahu jsme osvětlili osvětlova-
cími stativy. Spolupráce s  jednotkou Požární stanice Rychnov nad 
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou, leteckou záchrannou 
službou, Policií České republiky a odtahovou službou.

22. 8. Nouzové otevření dveří v RD Kostelec nad Orlicí

Jednotka provedla nouzové otevření dveří v  prvním patře rodin-
ného domu, kde si paní zabouchla dveře a uvnitř měla léky. Dveře 
jsme otevřeli speciálním nářadím. Poté se naše jednotka vrátila zpět 
na  svoji stanici. Spolupráce s  jednotkou Požární stanice Rychnov 
nad Kněžnou, Policií České republiky a  Městskou policií Kostelec 
nad Orlicí.

 
H A S IČ I  V Á S  I N F O R M U J Í

 SDH KOSTELEC NAD ORLICÍ – MĚSTO

Fota: archiv JSDH Kostelec nad Orlicí – město

Zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů

21. 8. Dopravní nehoda dodávky Vamberk

Jednotka byla povolána k dopravní nehodě rumunské dodávky. Po na-
šem příjezdu k události, na místě zasahovala jednotka z Požární sta-
nice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnická záchranná služba a  Policie 
České republiky. Naše jednotka se vrátila zpět na svoji stanici. Na mís-
tě dostatek sil a prostředků. Událost se obešla bez zranění osob.

16. 8. Poražený sloup vysokého napětí kombajnem Záměl

Jednotka byla povolána na pole, kde kombajn při sklizni obilí porazil 
betonový sloup vysokého napětí. Po našem příjezdu na místo události 
byla elektrická energie ve vedení vyzkratovaná a dráty nebyly poruše-
né. Dvě osoby jsme z dopravního prostředku evakuovali mimo zasaže-
ný prostor. Poté jsme se vrátili zpět na svoji stanici. Událost se obešla 
bez zranění osob. Spolupráce s  jednotkou Požární stanice Rychnov 
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR a poho-
tovostní službou energetiků.

15. 8. Úklid komunikace po dopravní nehodě Častolovice

Naše jednotka ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad 
Kněžnou provedla úklid vozovky pomocí sorbentu od  motorového 
oleje z proraženého motoru osobního vozidla. Jednalo se o poškoze-
ní tří vozidel, která najela na rozlomený brzdový válec z neznámého 
nákladního vozidla. Po dobu zásahu jsme řídili provoz na komunikaci. 
Poté jsme se vrátili zpět na svoji stanici. Spolupráce s jednotkou Požár-
ní stanice Rychnov nad Kněžnou a Policí ČR.

10. 8. a 14. 8. Události spojené s nepříznivými klimatickými jevy

Jednotka soboru dobrovolných hasičů byla v  období 10. 8. až 14. 8. 
2017 vyslána k 21 událostem technického charakteru a 1 požáru. Roz-
sah technické pomoci nejlépe vystihuje následující fotodokumentace.

7. 8. Dopravní nehoda osobního vozidla do stromu

 Kostelecká Lhota

Jednotka byla povolána k  dopravní nehodě osobního vozidla, které 
narazilo čelně do stromu. Na místě se nacházela jedna zraněná osoba, 
které jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické 
záchranné služby ji předali do  jejich péče. Dále jsme zajistili vozidlo 
proti požáru, zabezpečili místo události a řídili provoz na komunikaci. 
Poté jsme se vrátili zpět na svoji stanici. Spolupráce s jednotkou Požár-
ní stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou, 
Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz

Tomáš Sršeň
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KOUPÍM STARÉ A STAROŽITNÉ OBRAZY, LUSTRY,
HODINY, NÁRAMKOVÉ A KAPESNÍ HODINKY,

FOTOAPARÁTY, HOUSLE, PIVNÍ LAHVE, AUTA NA KABEL,
KNIHY, POHLEDY, MINCE, BANKOVKY, ODZNAKY, 

ŠAVLE, BODÁKY, SKLO, PORCELÁN A JINÉ.
PORADENST VÍ, OCENĚNÍ I NÁVŠTĚVA JE ZDARMA, 

PLATBA HOTOVĚ. TEL.: 605 254 511 P. HRNEČEK
POZOR  PLATÍ STÁLE!  VYKLIZENÍ I CELÉ POZŮSTALOSTI.

 
P O Z V Á N Í  D O  R E G I O N U

 RT IC

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.

Palackého náměstí 29

517 41

Kostelec nad Orlicí

E–mail: rtic@kostelecno.cz
Web: www.rtic.cz
Telefon: 494 337 261, 724 367 861

Informace k akcím ve městě a okolí najdete v íčku, na facebooku a webu.

Otevírací doba

Pondělí–pátek 8:00–16:00 
Sobota zavřeno 
Neděle zavřeno

Podzimní t ipy z okol í:
7. 10. (sobota) 10:00 PSÍ DOMOV LUKAVICE  

Psí domov zve na oslavu svátku zvířat s možností prohlídky útulku či 
venčení pejsků a zve všechny „psí příznivce“ k návštěvě. Nezapomeňte 
na nějakou psí dobrotu do baťůžku.

15. 10. (neděle) DUŠIČKOVÉ TRHY

 V DOUDLEBSKÉM ZÁMKU

21. 10. (sobota) 20:00 DYMYTRY A KOMUNÁL

Městský klub Sokolovna ve Vamberku pořádá koncert kapely DYMYTRY, 
hostem bude kapela KOMUNÁL.

21. 10. (sobota) 15:00 ZAMYKÁNÍ ŘEKY ORLICE

42. ročník. Sraz u splavu v Potštejně, bude-li voda, jede se na lodích, 
nebude-li, jde se pěšky na vodáckou chatu v Doudlebách nad Orlicí.

14. 11. (úterý) 10:00 V. ROČNÍK HUBERTOVY JÍZDY

Kostelecká Lhota - Štěpařova farma. Koně, netradiční hon na lišku, 
program pro děti či opékání selete či večerní zábava s živou hudbou; 
prostě skvěle strávený podzimní den.

Simona Wolfová

 MĚSTSKÁ POL IC IE 

MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ

Dukelských hrdinů 985

517 41 Kostelec nad Orlicí

Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363

Velitel: Petr Černohorský
E–mail: velitelmp@kostelecno.cz

Služebna MP: mp@kostelecno.cz

Úřední hodiny: pondělí 15:00–16:00
 středa 15:00–16:00

 
SLOŽKY A  0RGÁNY MĚSTA

 MĚSTSKÁ KN IHOVNA

c Vladimír Komárek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

Telefon: 494 321 430
Mobil: 724 733 940 

E–mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
 dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY 

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

Po 8:00–17:30
St 7:00–17:30
Čt  8:00–17:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Po 12:00–17:30
St 12:00–17:30
Pá 12:00–16:00

Výstava
Srdečně zveme na výstavu obrazů a cínovaných šperků 
malířky Radky Brůnové, kterou si můžete prohlédnout do 30. 10..
Výstava je prodejní. Malířka nabízí i možnost prodeje obrazu na splátky.
Ceny najdete u nás v knihovně nebo na:
http://www.prodej-obrazu-radka-brunova.com/
http://www.cinovanysperk.eu/

„Ve větvích stromu“, cínovaný šperk
s mookaitem, velikost šperku 6 x 7 cm,

velikost kamene 2,5 x 4,5 cm,
cín patinován, ošetřen antioxidantem,

zavěšeno na černé lesklé kulaté 
kůži délky 45cm, šperk možno nosit 

oboustranně

„Naděje“, cínovaný šperk s perletí 
a křišťálem, velikost šperku

5,5 x 6,5cm, cín patinován, ošetřen 
antioxidantem, zavěšeno na černé 

lesklé kulaté kůži délky 45cm
Fota: archiv Radky Brůnové

VU3V
Harmonogram přednášek všem zájemcům o studium 3. zimního se-
mestru VU3V s názvem Cestování  co jste možná nevěděli?

 10. 10. (úterý) 9:00  
 24. 10. (úterý) 9:00  
 7. 11. (úterý) 9:00  
 

Simona Kňourková

21. 11. (úterý) 9:00  
 5. 12. (úterý) 9:00  

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRODAVAČKU na plný úvazek. Nástup možný od října.
Náplň práce je vyřizování objednávek v internetovém obchodu,
komunikace se zákazníky, balení zboží, jeho příprava k expedici a prodej
zboží zákazníkům na prodejně. 
Požadujeme: příjemné vystupování, komunikativnost, znalost práce 
na PC a věk do 45 let.

Zájemci o toto zaměstnání přineste životopis přímo do prodejny

Ratanového nábytku, která se nachází vedle budovy policie ČR.

Prodejna Ratanový nábytek 
Kostelec nad Orlicí, ulice Rudé armády 1565
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C Í R K E V N Í  Z P R Á V Y

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – děkanství Kostelec nad Orlicí

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor

Pořad pravidelných bohoslužeb v kostele sv. Jiří

Neděle – 9:30
Středa, sobota – 8:00
Úterý, čtvrtek, pátek – 18:00

Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

v Kostelci nad Orlicí

Farářka – administrátorka: Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833, 
telefon: 739 071 416; e–mail: naina@seznam.cz 
Pastorační asistentka: Petra Šenková,
bytem Rychnov n. K., Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e-mail: senkovap@seznam.cz

Bohoslužby se konají každou 1. a 3. neděli v měsíci v 8:30
v kostelíku Jana Amose Komenského (na Rabštejně)

Bohoslužby v říjnu:

 1. 10. (neděle) 8:30 Den díkůvzdání za úrodu 

 15. 10. (neděle) 8:30

 19. 10. (čtvrtek) 16:00 Biblická hodina (v klubu důchodců)

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, sbor Kostelec nad Orlicí.

Administrátor sboru: Mgr. Marek Bárta,
Náchod – Šonov, telefon: 604 892 182
kurátorka: Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.

Bohoslužby každou neděli od 9:45 v kostelíku J. A. Komenského
za hudebního doprovodu.
Každou 3. neděli nedělní škola od 9:45 hodin v kostelíku
J. A. Komenského.

Další informace na vývěsce u kostelíku.

Svátost manželství
Já, Josef, odevzdávám se tobě Marie a  přijímám tě za  manželku. Sli-
buji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že 
s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá 
Bůh. Amen. A ona říká: „Já, Marie..“. Textem manželského slibu oteví-
ráme dnešní téma, které chceme, v rámci našeho miniaturního kurzu 
křesťanské nauky, věnovat další ze sedmi svátostí udílených v římsko-
katolické církvi. Budeme mluvit o manželství. Ale jak se už stalo téměř 
zvykem, podívejme se na tuto svátost nejprve alespoň stručně v dě-
jinách spásy.
Starý zákon ctí a upravuje vznik a fungování manželství. Upravuje ne-
jen podmínky vzniku manželství, zabývá se i obdobím příprav na sva-
zek manželský. V  židovském náboženství hrají nesmírně důležitou 
úlohu zásnuby a  čas mezi samotným sňatkem a  zásnubním stavem. 
Na druhou stranu je také známo, že patriarcha Mojžíš povolil rozluku 
manželství. Jistě si teď mnozí položí otázku, proč již na počátku naší 
stati hovoříme o ukončení manželského svazku rozvodem. Pokusíme 
se náš záměr vysvětlit. 
Ježíš Kristus v evangeliích Starý zákon nejen respektuje, ale jako ostat-
ně ve  většině dalších aspektů, naplňuje ho a  přivádí k  dokonalosti. 
To se, konkrétně u  manželského svazku, projevuje především v  od-
mítnutí jeho rozluky. Na dotaz farizejů, kteří ho zkoušeli, zda je muži 
dovoleno propustit manželku, Ježíš nejdříve reaguje protiotázkou 
a  zmiňuje Mojžíše. V  evangeliu čteme: Odpověděl jim: „Co vám při-
kázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést 
se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz!“ 
(Mk 10,3–5). Skutečnost, že muži opouští své manželky a co pak způ-
sobuje nezbytnost takovéhoto předpisu, je dáno podle Ježíše jejich 
tvrdostí srdce. Ta je především zmíněna v Dt 10,16. (Deuteronomium, 
Pátá kniha Mojžíšova). V souvislosti s Dt 10,12–22 tvrdost srdce nebo-
li tvrdošíjnost znamená uzavření se ve  vztahu k  Boží dobrotě a  Boží 
vůli. Na místo této tvrdosti srdce má vstoupit ze strany člověka láska 
k Bohu z celého srdce a zachovávání Božích přikázání.

Ježíš pak pokračuje ve  své odpovědi a  odvolává se Boha Stvořitele: 
Na  počátku při stvoření však Bůh učinil lidi jako muže a  ženu. Proto 
opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden 
člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden. A  proto: co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj! (Mk 10,6–9).
Doufáme, že se nám podařilo vysvětlit důvod nerozlučitelnosti man-
želství, které bylo uzavřeno před Bohem, svobodně a  bez přinucení 
udělené si vzájemně snoubenci za přítomnosti svědků a kněze, či jáh-
na, pověřeného být, za církev, přítomen uzavírání manželského svazku. 
Dovolte nám dnes nerozebírat ani nepopisovat obřad či citovat Kate-
chismus; Doc. Aleš Opatrný, teolog přednášející na Pražské Katolické 
teologické fakultě krásným způsobem popsal manželský slib a my bu-
deme jeho rozbor citovat a jistě nám dáte za pravdu, že obsahuje vše 
podstatné a nezbytné pro dobré, spokojené a požehnané manželství: 
„Nad textem manželského slibu vždycky žasnu, protože je velmi struč-
ný a přitom tak obsažný. V této větě je obsažen celý základní děj, který 
musí mezi nimi proběhnout a i nadále probíhat, aby jejich manželství 
bylo manželstvím - odevzdávám se ti a přijímám tě. Řeknu-li, odevzdá-
vám se ti, znamená to, že už nikdy nebudu zcela sám sobě pánem, že 
už nebudu moci „beztrestně“ myslet jenom sám na sebe, že už nikdy 
nebudu moci dělat rozhodnutí jenom sám za sebe."
Další věc je přijetí. Já musím toho druhého přijmout se vším všudy, 
s jeho dobrými i špatnými vlastnostmi, s jeho minulostí, rodinou, ale 
i s jeho budoucností, i když je to veličina nepoznaná a nepoznatelná. 
Člověk se postupem let mění, dozrává, mění se i jeho sociální postave-
ní, to jak na něho druzí pohlížejí, mění se, když se stane rodičem, mění 
se, je-li nemocný a mění se, musí-li reagovat na nějakou velkou ztrá-
tu, škodu, zásah do svého života. Ale jinak to nejde. Jak by se člověk 
v manželství mohl cítit přijatý, kdyby mu ten druhý řekl: „Přijímám tě, 
pokud nebudeš nemocný, nestaneš se protivným...“ To není přijetí, ale 
vytyčení trasy, z níž se určitě v průběhu vybočí. Ale jsou i věci, o nichž 
se manželé mohou domluvit, že je ve  svém manželství zásadně ne-
chtějí, považují je za netolerovatelné.
Manželský slib obsahuje ochotu přijmout svého partnera v  každém 
případě, ať nastanou jakékoliv nepředvídané okolnosti. Znamená to, 
že jsou schopni vzájemné oběti - já to slovo velmi nerad používám, 
ale nevím, jak to říci jinak, že jsou schopni sami ze sebe něco velmi 
podstatného ztratit, aby udrželi jednotu. Člověk žijící v manželství si 
musí občas umět říci: „Tohle mě tedy upřímně štve, ale když už jsem si 
ji ( jeho) jednou vzal, tak ji ( jeho) musím vzít i s tím, co mě štve.“ Člověk 
není dělitelný, nemůžete ho mít čtyři pětiny doma a pátou za dveřmi, 
protože právě tu nesnášíte. Zde je to „buď všechno, nebo nic“. Vždyť 
člověk do manželství vstupovat nemusí, nařízeno to není, nemusí ni-
koho přijímat, nemusí se nikomu odevzdávat. Ale pokud se k  tomu 
rozhodl, má toto rozhodnutí realizovat co nejplněji a napořád.
„Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost...“ Říci toto v den svatby 
nedělá u průměrně schopných a dobrých jedinců žádné problémy. Je 
ale nutné si dostatečně uvědomit rozdíl mezi láskou a zamilovaností, 
rozdíl mezi ohromně krásnými pocity a šedí všedního života, v němž se 
láska projevuje zejména překonáváním nekonečného množství drob-
ných problémů a nepříjemností. Láska je mnohem víc rozhodnutí pro 
druhého a rozhodnutí překonávat to, co nás od sebe dělí, než jenom 
srdceryvné, sladké nebo sladkobolné city. Z těch se nedá žít pořád.
„Zachovám ti úctu...“ Lidem se občas zdá, že u těch, kteří jsou si blízcí 
něco, jako úcta nepřichází v úvahu. Oni se přece mají rádi a úctu cítí 
někdy jako něco odcizujícího, škrobeného. Ale jak známo, jestliže dru-
hý člověk ke mně ztratí úctu, pak se tím cítím být ponížen a naopak 
a  vzájemnou úctu v  manželství lze ztratit velice snadno. Člověk se 
může před svým partnerem shodit různým způsobem - neupravenos-
tí, lží, nějakým velkým navztekáním se na někoho atd. Úctu k partne-
rovi je tedy zapotřebí neustále udržovat a je i nutné se chovat tak, aby 
on neztratil úctu ke mně.
„Zachovám ti věrnost…!“ Zejména v  tom striktním smyslu slova, že 
neučiním svou ženou (mužem) někoho jiného. Prostředí, v  němž se 
dnes pohybujeme, věrnosti rozhodně nenapomáhá, nepodporuje ji, 
ani nerespektuje. Tuto zásadu si manželé musí hájit. Její porušení je 
velice citlivé a nepříjemné. Zde je potřeba odpustit, ale odpustit do-
konale, bez nějakých postranních úmyslů, vydírání. Neznamená to ale 
zaujmout postoj typu „mě to nevadí“, protože tím můžete buď svého 
partnera vehnat do  další náruče, nebo naprosto zmizí jakákoliv vzá-
jemná úcta. Bohužel dokonce i v manželských poradnách se někdy se-
tkáváme s radami věrnost vůbec nerespektující. Podle nich se dá řada 
problémů vyřešit konstatováním: „Tak si někoho najděte,“ - to je potře-
ba vědět, protože taková rada je pro křesťana absolutně nepřijatelná.
„...že tě nikdy neopustím...“ I  toto je potřeba chápat v  širším smyslu. 
Opustit člověka můžeme, i  když od  něho budeme pouhých 10 cm. 
Opustit člověka můžeme ve chvíli, kdy nám jeho starosti začnou být 
lhostejné, ve chvíli, kdy ho v něčem necháme. Co se jednomu z part-
nerů zdá jako maličkost, může být pro druhého nepřekonatelným pro-
blémem, a jestliže ho ten první nějak odbude a dále se o to nezajímá, 
pak ho v tom zkrátka nechal, opustil ho. To se snáší velice těžko. Stejně 
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tak lze druhého opustit mezi lidmi, když se jeden přidá na jejich stranu 
proti svému partnerovi, a  ten opuštěný to pak většinou chápe jako 
zradu. Taková poranění v  lidech vězí velmi hluboko a  často se sčíta-
jí dohromady, až je z  toho buď výbuch, nebo pozvolné odcizování. 
Obojí je velice zlé.
„...a že s  tebou ponesu všechno dobré i  zlé až do  smrti.“ Dobré - to 
člověk většinou nepočítá, to bere jaksi automaticky. Nikdy nežádáme 
žádné velké zdůvodnění, proč se nám vede dobře, u opaku to žádáme 
často. Prožívá-li člověk se svým partnerem další špatnou věc, pak by 
si měl spočítat, že těch dobrých bylo mnohem více a  přitom je ani 
nepočítal. Mají-li ti dva být sjednoceni, pak to nejde jinak, než že spolu 
ponesou dobré i zlé, jinak by své celoživotní společenství žít nemohli.
„K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ Věta, která sice vypadá jako zbož-
ný dovětek a přitom by měla být řečena s největší opravdovostí. Man-
želství je sice pro lidi, ale mezi lidmi zasaženými hříchem, a  proto 
dobré manželství je úkolem téměř nadlidským. Přesto je to zcela žá-
doucí a i možné. Důležité je, zda při plnění tohoto úkolu bude křesťan 
počítat jen s vlastními silami, nebo i  s Boží pomocí. Mám-li v nějaké 
těžké věci obstát, pak bych se nejen neměl Boží pomoci zříkat, ale měl 
bych ji dokonce vyhledávat. Schopnost a ochota zvát Boha do svého 
manželství, jako někoho, kdo zde může pro nás udělat mnoho dobré-
ho, se postupem doby může prohlubovat a  růst. Je velmi nešťastné, 
narůstá-li v  lidech namísto zkušeností s  Bohem, ochoty spolehnout 
se na něj a porozumět mu, pouze skepse. Celé manželství náleží Bohu 
a tím patří i do života církve, v níž je možností Boží pomoci celá řada. 
„Co dodat více.“

M. Slavíková

 
P O B Y T O V É  S TŘ E D I S K O

Žadatelé o udě lení mezinárodní 
ochrany a vzdě lávání
Dne 4. 9. začal nový školní rok. I pro děti žijící v Pobytovém středisku 
Kostelec nad Orlicí je školní docházka povinná. Vzhledem k tomu, že 
mnohé neumějí dostatečně česky, je v zařízení tzv. vyrovnávací třída. 
Ve  vyrovnávací třídě je výuka zaměřena především na  zvládnutí do-
statečné slovní zásoby a základů učiva hlavních předmětů. Ve chvíli, 
kdy učitelka zhodnotí, že je dítě dostatečně zralé, může být umístěno 
do běžné školy. 
V letošním roce do vyrovnávací třídy nastoupilo 14 dětí. Do Základní 
školy v Kostelci nad Orlicí nastoupilo rovněž 14 dětí. V letošním roce 
máme i 4 středoškoláky.
Přejeme všem úspěšný školní rok.

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV
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Fota: archiv MÚ Kostelec nad Orlicí

Poděkování 
Poděkování dobrovolným hasičům Města Kostelec nad Orlicí za jejich 
okamžitý zásah – provizorní zajištění strhnuté části střechy na rodin-
ném domku ze dne 10. na 11. 8. Vše prováděli za trvající bouřky. Velký 
dík a úctu k jejich náročné práci.

rodina Hanouskova

165. sešlost S-C-S
Dne 19. 9. se sešli členové S-C-S na místním atletickém stadionu na své další akci. Zúčastnili se slavnostního odha-
lení pamětní desky kosteleckého rodáka a sportovního nadšence, zakladatele a budovatele Stadionu mládeže v na-
šem městě Jindřicha Falty. Je to letos právě 50 let, co byl atletický stadion vybudován a zásluhy na jeho zprovoznění 
patří právě Jindřichu Faltovi.
Iniciátorem celé akce byl ing. František Duchoň, autorem pamětní desky Zdeněk Kolářský a slavnostní akt odhalení 
provedl starosta města František Kinský a Lenka Faltysová. Dopolední akce se zúčastnilo přes 60 pozvaných členů 
S-C-S.

J. Hartmanová

Centrum Orion děkuje 
V pátek 15. 9. se uskutečnil benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla 
a Smilling String Orchestra ZUŠ Střezina Hradec Králové v chrámu sv. 
Jiří v Kostelci nad Orlicí ve prospěch naší organizace – Centrum Orion, 
z.s. z Rychnova nad Kněžnou.
Že bude tento koncert jedinečný, bylo poznat již na rychlosti prodáva-
jících se vstupenek – velice brzy bylo vyprodáno, obsadila se i přidaná 
sedadla a byl zájem také o vstupenky ke stání. 

Byl to koncert opravdu úžasný, plný citu a energie. Ještě dnes v nás zní 
tóny originálních modrých houslí mistra Pavla Šporcla, které se za do-
provodu jeho mladých kolegů ze smyčcového orchestru pod vedením 
Mikuláše Ježka, linuly celým prostorem krásného kostela. Obdivovali 
jsme také zpěv naší klientky - Lenky Löfflerové, která s úžasně silným 
hlasem zazpívala dvě písně, na  klavír ji doprovázel nevidomý Pavel 
Diblík. Pro Lenku to byl veliký zážitek, jedinečná příležitost zazpívat 
ve zcela zaplněném kostele.
Velice děkujeme panu Pavlu Šporclovi a paní Janě Dioszegi za tento 
benefiční koncert, Městu Kostelec nad Orlicí a  paní Šárce Slezákové 
za organizaci, římskokatolické farnosti – děkanství Kostelec n. O. V ne-
poslední řadě patří poděkování všem příchozím, kteří podpořili čin-
nost Centra Orion - speciálně EEG Biofeedback – terapii pro zlepšení 
činnosti mozku. Více se nejen o této metodě, ale také o činnosti Centra 
Orion dočtete na webu www.centrum-orion.cz

Za Centrum Orion - PharmDr. Ilona Mikušová
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Fleret na Rabštejně
Ještě než se roztáhne opona před prvním 
divadelním představením letošní sezóny, 
můžeme se zaposlouchat do  koncertu va-
lašských bardů – skupiny Fleret z  Vizovic. 
V minulém čísle jsem Vám je krátce předsta-
vila a uvedla, že budou vystupovat se Zuza-
nou Šulákovou (dcerou Jarmily Šulákové).
Požádala jsem kapelníka a  autora mnoha 
skladeb skupiny Fleret Zdeňka Hrachového 
o krátký rozhovor pro naše čtenáře.

Jak došlo k  setkání se Zuzanou Šulákovou, 
kdy a jak jste spolu začali hrát? 
Za  to, že jsme začli hrát se Zuzkou Šulákovou, tak za  to může naše 
manažerka Silvinka Hrachová, protože se připravovala velká kniha 
o Jarmilce Šulákové, vlastně jediná kniha, která zatím o ní vyšla, a jak 
tak jezdila k Jarmilce domů a byla vždy u toho Zuzka a také protože 
se tam dávaly různé staré fotky právě Jarmily, neunikla nám ta úpl-
ně neskutečná podoba Jarmily vlastně v  letech, které má teďka její 
dcera Zuzana, a tak nějak jsme si dali všechno dohromady, že Zuzana 
od mala s maminkou a s babičkou zpívala folklór a hrála ve folklorního 
souboru, učí celý život hudebku a dokonce zpívala v takové rockové 
nebo zábavové kapele, tak nás napadlo, jestli by si s  námi nemohla 
taky někdy zazpívat, no a takhle to vlastně vzniklo.
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Aktuálně  z Rabštejna – ř í jen 2017 
– Od 1. 10. si můžete vyzvedávat rezervované lístky 

na Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše.
– Od září máme na Rabštejně novou pohybovou ak-

tivitu s názvem KEBELLTS. Je to vyvážené cvičení 
bez nárazů a poskoků. Izometrické cvičení a intervalový trénink se 
zaměřuje na zpevnění trupových svalů, problémových partií břicha, 
hýždí a  stehen. Využívá vlastní váhu těla, malé i  velké míče, ruční 
činky. Toto cvičení je vhodné a motivující pro každého. Skupiny se 
schází dvakrát týdně – v úterý od 18.00 a čtvrtek od 16:00.

– Od října bude pracovní doba pro příjem plakátů a předprodej vstu-
penek v kavárně SK Rabštejn v pondělí a středu do 16:00.

– Od listopadu bude pokračovat oblíbený kurz Anglicky hravě v ka-

ždém věku. Začínáme ve čtvrtek 12. 10.. Lektorka Eliška s Luckou už 
se těší na všechny „angličtináře“! Kurs je pořádán ve spolupráci se 
Svazem postižených civilizačními chorobami m. o. Kostelec n/O. Je 
určen všem, kteří se chtějí naučit něco nového z oblasti cizích jazy-
ků či si chtějí osvěžovat a procvičovat paměť. See you on Thursday!

– Na  listopad připravujeme Módní show – bude to již osmá módní 
show obchodu Odehnal. Můžete se těšit na vybrané kolekce pod-
zim - zima a  na  příjemný kulturní zážitek. Akce proběhne 12. 11. 
od 16:00 v kulturním domě Rabštejn.

Foto: archiv SK Rabštejn

Foto: archiv Háta

Přednáška -  holocaust
Na  druhou polovinu října připravujeme velmi zajímavou a  unikátní 
přednášku s tématem holocaustu. Přednáška je svým pojetím zamě-
řena na širokou veřejnost. Program je sestaven nejenom z mluveného 
slova, ale i z textových, obrazových a filmových materiálů.
Budeme se snažit o  netradiční pojetí dané problematiky s  důrazem 
na psychologii a promyšlenost této zrůdné události, která nemá v civili-
zované části světa obdoby. Tematicky vymezíme celou situaci na:
- postavení Židů za 1. republiky
- politická situace v krátkém předválečném období
- situace Židů v Evropě po Křišťálové noci
- 1. etapa vyhlazování = odebírání občanských práv
- 2. etapa vyhlazování = ghetoizace
- 3. etapa vyhlazování = vlastní vyhlazování, přehled vyhlazování,
 vyhlazovací tábory, hlavní představitelé
- vše bude doplněno autentickými příběhy a promítáním
- psychologické pojetí jednotlivých etap vyhlazování

Naším milým a hlavním hostem bude přeživší Rodinného terezínské-
ho tábora v  Osvětimi, která nám přiblíží přesně atmosféru a  osobní 
zkušenosti, ve kterých byli Židé nuceni žít po vstupu německého voj-
ska na naše území až po pobyt ve vyhlazovacím táboře a konec války.
Přednášet bude Mgr. Luboš Moravec se svými kolegy.
Přednáška o holocaustu bude na Rabštejně v úterý 24. 10. od 17:30.

Seminář  -  dítě,  poruchy chování
a pozornosti, rodiče a škola
Zveme Vás na přednášku pro pedagogické pracovníky a rodiče. 
Zkusíme si zodpovědět na následující otázky: Zlobivé nebo nevychova-
né dítě? Jsou děti s poruchou pozornosti něčím nápadné už v předškol-
ním věku? Jak se chovají žáci s ADHD? Jak ve třídě pracovat s dítětem 
s poruchou chování/pozornosti? Uvedeme přehledy příznaků, typů.
Přednášku povede lektor Mgr. Ferdinand Raditsch, který o sobě říká, 
že je pedagogem, sociálním pracovníkem, lektorem a sedlákem. Dále 
je předsedou Občanského sdružení Květná Zahrada, člen poradního 
sboru hejtmana Pardubického kraje pro oblast sociálně-právní ochra-
ny dětí, odborný konzultant MV ČR v oblasti prevence kriminality mlá-
deže. Má za sebou 25 let praxe.
Seminář se bude konat ve čtvrtek 12. 10. od 14:00 a hlásit se na něj 
můžete na e-mail: anezka.pavlisova@nadorlici.cz (do 6. 10.).

Háta – komedie Kl íče na nedě l i
Rok se s rokem sešel a začínáme novou divadelní sezónu. O její první 
kus se postará tradičně nám známá divadelní společnost Háta Olgy 
Želenské-Drápalové. Tuto společnost před 20 lety založily tři kama-
rádky, které „tu káru táhnou dál“ – Olga Želenská, Ivana Andrlová 
a Mahulena Bočanová. 

Letos nám představí úplně novou komedii s názvem Klíče na neděli. 
A hlavní zápletka? Dva manželské páry se sejdou na, řekněme, nepo-
vedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojeni 
s tím, čeho v životě dosáhli, a trpí stereotypem. V opilosti se prohodí, 
vymění si klíče od bytu a po radosti (velmi kratičké) začíná řetěz potí-
ží, nedopatření a zmatků. Přijíždí teta ze Švýcarska, na oběd přichází 
milovaná tchyně a myslím, že jako ochutnávka to stačí…
Autorem hry a  režisérem je Antonín Procházka (přezdívaný „Plzeňský 
Moliére“). Narodil se v Kroměříži (otec byl uznávaný dirigent Kroměříž-
ské fi lharmonie). Vystudoval střední ekonomickou školu a  pokračoval 
na pražské DAMU. Jako herec a režisér hostuje i v Národním divadle, často 
účinkuje v televizi, dabingu a rozhlase. V roce 2013 byla vydána souborná 
kniha Procházkových her s názvem Nadčasové hry Antonína Procházky.

Osoby a obsazení:

- Luisa Puckalierová – Jana Šulcová
- Ing. Jindřich Dostál – Zbyšek Pantůček/Viktor Limr
- MUDr. Irena Dostálová – Olga „Háta“ Želenská
- Karel Kartouch – Libor Hruška/Antonín Procházka
- Dana Kartouchová – Mahulena Bočanová
- Matka Jindřicha – Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová
- Modelka – Pavla Vojáčková
- Milenka – Veronika Jílková/Lucie Svobodová
- Manžel – Martin Sobotka
- Urbanová – Jiřina Pachlová/Vlasta Žehrová
 
Divadelní představení (komedie) „Klíče na  neděli“ bude uvedeno 
na  Rabštejně v  pátek 27. 10. od  19:00. Vstupné činí 220/240/260 Kč 
v předprodeji a 290 Kč na místě. Představení je součástí divadelního 
abonmá.
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Kde hrajete nejraději?
My hrajeme rádi všude. Hráváme opravdu na festivalech všech žánrů, 
dá se říct. Čili od Masters of rock až třeba v folklorní Strážníci a všech-
ny ty festivaly si myslím, že jsou výborné, protože všude je malinko 
jiné publikum - vždycky jinak reaguje a pro nás je to vždycky zajímavé.

Co je pro vás největší životní inspirací?
Tak pro mě určitě valašská příroda, každý říká, že třeba sedí v hospůd-
ce a  sleduje lidi, a  tak a  u  mě toto ne, pro mě je inspirace valašská 
příroda v zimě, v létě, na podzim, kdykoliv, nejvíc těch nápadů mám, 
když skládám venku, v  podstatě 99% písniček vzniklo venku klidně 
v zimě ve sněhu s hrnkem čaje se slivovicí.

Ve filmu „Děda“, který jsme promítali u nás na zahradě Rabštejna v letním 
kině, jste hrál roli hajného. Jak jste se k této roli dostal? 
Tam hrály takové 3 aspekty. Jeden z  nich je, že o  my se ví, že jsem 
srdcem Valach, protože všichni, kteří tento film točili, to opravdu ne-
dělali kvůli penězům, ale z  lásky k  Valašsku ze srdíčka, to byl jeden 
aspekt. Druhý aspekt byl, že potřebovali takové ty valašské postavy, 
takže na tyto role vybírali takové chlapy, kteří mají nad 100 kg, což já 
taky splňuju a díky fousům, které jsem si nechal 3 měsíce zarůstat, tak 
jsem jim splňoval i takový výraz toho hajného. No a 3. aspektem bylo 
to, že se znám již delší dobu s Martou S. Gerlíkovou, která psala scénář 
k tomu filmu Děda - byla i produkční, takže když mne navrhla, tak jí to 
bylo schváleno a já s radostí přijal.

A chystáte další role před kamerou?
Od té doby jsme s tímto týmem natočili ještě výborný videoklip Fle-
retu na písničku Mrtvém přes cestu, teď máme v plánu s tímto týmem 
udělat písničku Vojna, kde si zazpívá i Marta s námi, takže zatím jsme 
teďka ve  fázi klipů, máme domluvený natáčení velkého koncertu 
ve velkém sále Lucerny, kde slavíme 35 let a Mejla Basel (režisér filmu 
Děda), nám tam natočí naše v pořadí druhé DVD.

Rozhovor vedla a za odpovědi Zdeňku Hrachovému děkuje Marta Klimešová
 
Skupina Fleret se Zuzanou Šulákovou vystoupí na  Rabštejně 

v  pátek 6. 10. od  20:00. Vstupné činí 230 Kč v  předprodeji, 260 Kč 
na místě a pro držitele abonentky je 100 Kč sleva. Jste srdečně zváni!

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

Foto: archiv SK Rabštejn Foto: archiv  MUH TRIO

 
N O V Ý  Z Á M E K

Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
 pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: https://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/

Otevírací doba: 

Říjen:  sobota, neděle 10:00–17:00 
Galerie Kinský otevřena i ve všední dny mimo pondělí.
Ve státní svátky je zámek otevřen.

Jazzový podzim na zámku
- František Uhl íř  a MUH TRIO
Ve  čtvrtek 19. 10. již podruhé přivítá Zrcadlový sál Nového zámku 
jednoho z nejlepších evropských kontrabasistů Františka Uhlíře, mi-
mochodem rodáka z nedalekého Ústí nad Orlicí a českou bubenickou 
legendu Jaromíra Helešice, kteří k nám tentokrát zavítají s THE TRIO 

MUH. Během předchozího koncertu v  roce 2013 jsme měli možnost 
poznat a poslechnout si je společně s mladými jazzovými muzikantka-
mi z Vídně a jejich koncert byl opravdu nevšedním zážitkem.

Tentokrát vytvořili trio s  vynikajícím italským pianistou Robertem 

Magrisem. Jejich program je sestaven z  vlastních skladeb Roberta 
Magrise a Františka Uhlíře. Trio v  loňském roce natočilo studiové CD 
Prague After Dark, které vyšlo v katalogu JMood Records v USA a bylo 
pokřtěno během jejich lednového turné v  pražské Redutě. Toto CD 
bylo velmi příznivě přijato kritiky z celého světa a my budeme mít tu 
příležitost poslechnout si skladby naživo ve čtvrtek 19. 10. od 19:00.
A kdo je Roberto Magris? Narozen v Terstu (Itálie) v roce 1959, kde za-
čal v 70. letech minulého století svoji kariéru jazzového pianisty. Od té 
doby Roberto Magris nahrál 27 alb a  koncertoval v  41 zemích v  Ev-
ropě, Americe, Asii, Africe a  Austrálii. Účinkoval na  jazzových festiva-
lech a v  jazzových klubech po celém světě. V  letech 1998 až 2002 byl 
Roberto Magris hudebním ředitelem „Euro Plane Orchestra“ v Terstu. 
Během této doby nahrál s touto skupinou tři CD pro italské jazzové vy-
davatelství „Sole Note“. Od roku 2006 se jeho hudební aktivity přesunují 
do USA, kde se stal hudebním ředitelem a prominentním hudebníkem 
„JMood Records“, jazzového vydavatelství v  Kansas City. Pro „JMood“ 
natočil Roberto Magris do těchto dnů dvanáct CD s jazzovými legenda-
mi, jako je basista Art Davis (John Coltrane), Albert „Tootie“ Heath, Idris 
Muhammad, Sam Reed a s dalšími významnými americkými hudebníky.

Vstupenky na koncert lze zakoupit v informačním centru nebo o víkendu 
v pokladně zámku.

Svatební veletrh na zámku
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Foto: archiv MěÚ Kostelec nad Orlicí

Pavel Šindelek * 1944

Všem pozůstalým
vyjadřujeme

upřímnou soustrast!

 Z  NAŠ ICH  ŘAD ODEŠL I

  UPOZORNĚNÍ

V  návaznosti na  zákon č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních 
údajů prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a  budou 
mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na ma-
triku Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sdě-
leny bližší informace. Děkujeme za pochopení.

 
S P O L EČ E N S K Á  K R O N I K A
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SŇATEK UZAVŘELI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

70 let oslaví Zemanová Zdenka
 Anderle František
 Flídr Bohumil

75 let oslaví Pavlíková Hana
 Šípková Hana
 Vyčítal Josef

80 let oslaví Plašilová Danuše

85 let oslaví Hloušková Danuška
 Vítová Marie

90 let oslaví Kohlová Miluše

91 let oslaví Dvořák František

92 let oslaví Venclová Hana

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

Kristýna Bartošová a Jakub Minařík

Lenka Horská a Zdeněk Brandejs

Hana Doležalová a Jiří Žabka

Veronika Fajlová a Josef Šír

Lenka Štaudová a Vladimír Janeček

Ivana Janečková a Basil Emile Michel Salmon

Věra Tošovská a Radim Kafka

Veronika Lochmanová a Kamil Černý

Žaneta Felcmanová a Václav Tesař

Šárka Hájková a Petr Kratochvíl

Lenka Izáková a Josef Seidl

Michaela Brůnová a Lukáš Matoušek

Kamila Jirásková a Roman Čermák

Denisa Hrabětová a Michal Čech

Vendula Vlasáková a Lukáš Pour

Helena Vrbová a Jaromír Hlavsa

Markéta Štanderová a Vilém Vatrt

Lukáš Dytrt a Kristýna Janáčková

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Ve spolupráci Města Kostelec nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitos-
ti se dne 23. září 2017 uskutečnilo Vítání nových občánků našeho měs-
ta. Slavnost proběhla v  Obřadní síni městského úřadu. Nové občánky 
přivítala Bc. Petra Zakouřilová, členka zastupitelstva města a příjemnou 
atmosféru, jako tradičně, navodili i žáčci mateřské školy. Město obdaro-
valo dětičky malým dárkem a maminky obdržely květinu.

Byli přivítáni tito občánci: 

Barbora Hlaváčková, Eliška Mertová, Ester Muthsamová,
Adina Řeháková, Vojtěch Šrittr a Tomáš Vostřel

60 let – diamantová svatba

Marie a Otakar SVATOŠOVI

Do dalších společných let
přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

 JUB ILEJN Í  SVATBY

 VZPOMÍNÁME

14. 10. tomu bude smutný rok,
co nás nečekaně opustil
starostlivý manžel, tatínek a dědeček,
pan Ladislav Žid.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Děkujeme, zarmoucená rodina.

Dne 14. 10. uplyne 1 smutný rok
od úmrtí mého přítele
pana Antona Zimmermanna.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.

Vlasta s dětmi

Vážená paní Minaříková,
přejeme Vám ke krásnému životnímu jubileu pevné zdraví

a do dalších let hodně štěstí, radosti a lásky,
kterou jste vždy rozdávala druhým.

Odbor sociálních věcí
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K A M  Z A  K U L T U R O U ,  Z Á B A V O U  A  V Z D Ě L Á N Í M
V  K O S T E L C I  N A D  O R L I C Í

 SK RABŠTEJN

Tel.: 494 321 588
E–mail: klimesova@skrabstejn.cz;
Web: www.skrabstejn.cz. 

Předprodej vstupenek a informace:

pondělí: 8:00–12:00 13:00–17:00
úterý: 8:00–12:00 13:00–15:00
středa: 8:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek: 8:00–12:00 13:00–15:00
pátek: 8:00–12:00

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

1. 10. (neděle) 9:00 SETKÁNÍ FILATELISTŮ

Určeno pro členy klubu a veřejnost.

2. 10. (pondělí) 19:00 JÓGA

Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.

3. 10. (úterý) 18:00 KEBELLTS

Nevěříte na  dietu? Přijďte na  kondiční a  zdravotní cvičení Kebellts.
Každé úterý v 18:00 a čtvrtek v 16:00.

5. 10. (čtvrtek) 16:00 HIP HOP PRO NEJMENŠÍ

Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní 
tanec. Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý čtvrtek. 

5. 10. (čtvrtek) 17:30 PILATES 

Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Pra-
videlně každý čtvrtek v 17.30 – Základní a 18.30 – Pokročilí a kruhový 
trénink.

6. 10. (pátek) 20:00 FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ

Koncert dvorní skupiny Valašského království s dcerou Jarmily Šuláko-
vé – Zuzanou. Fleret patří mezi legendy na naší hudební scéně. Svým 
osobitým, neopakovatelným projevem baví posluchače po celé zemi 
i daleko za hranicemi. Koncert u příležitosti zahájení divadelní sezóny.

7. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2017

Kurz společenského tance a chování pro mládež – šestá lekce. Taneční 
škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné.

10. 10. (úterý) 8:15, 10:00 O KOCOURU MIKEŠOVI

Pořad pro školy – divadelní pohádka Josefa Lady. Divadlo Scéna. Milý 
příběh černého kocourka spojený s veselými písničkami. Určeno pro 
MŠ a první stupeň ZŠ a pro rodiče s dětmi. Vstupné: 45 Kč/dítě.

12. 10. (čtvrtek) 14:00 DÍTĚ, PORUCHY CHOVÁNÍ

 A POZORNOSTI, RODIČE A ŠKOLA

Přednáška pro pedagogické pracovníky a  rodiče. Lektor: Mgr.  Ferdi-
nand Raditsch.

12. 10. (čtvrtek) 18:00 ANGLICKY HRAVĚ V KAŽDÉM VĚKU

Kurz angličtiny pro všechny věkové kategorie. Pořádá SK Rabštejn 
ve spolupráci se SPCCH Kostelec nad Orlicí. Pravidelně každý čtvrtek.

14. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2017

Kurz společenského tance a  chování pro mládež – sedmá lekce.
Taneční škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné.

15. 10. (neděle) 10:00 NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

Salónek na Rabštejně.

17. 10. (úterý) VÝCHOVNÝ KONCERT – FORREST GUMP 

9:00, 10:00  Pořad pro školy Interaktivní hudební vy-
stoupení v 9:00, 10:00, 11:00 hodin. Určeno pro první a druhý stupeň ZŠ.

17. 10. (úterý) 15:00 SCHŮZE SPCCH

Schůze Svazu postižených civilizačními chorobami z. o., Kostelec nad 
Orlicí. Určeno pro členy spolku a zvané hosty.

20. 10. (pátek) VOLBY

21. 10. (sobota) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.

21. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2017

Kurz společenského tance a chování pro mládež – osmá lekce. Taneční 
škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné.

24. 10. (úterý) 17:30 PŘEDNÁŠKA – HOLOCAUST

Velká přednáška o  holocaustu Židů, vzácným hostem bude přeživší 
holocaustu z Terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Vstupné dob-
rovolné.

27. 10. (pátek) 19:00 DIVADLO: KLÍČE NA NEDĚLI 

První divadelní představení nové sezóny. Komedie je o  tom, že dva 
manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že 
všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich man-
želské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí … Hrají: 
Jana Šulcová, Mahulena Bočanová, Olga Želenská, Zbyšek Pantůček, 
Viktor Limr, Libor Hruška/Antonín Procházka, Martin Sobotka a další.

28. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2017

 DRUHÁ „PRODLOUŽENÁ“

Kurz společenského tance a  chování pro mládež – devátá lekce.
Taneční škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné.

29. 10. (neděle) 19:00 TANČÍRNA

Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit 
například waltz, valčík, cha-cha, mambo a  další společenské tance. 
Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Vstupné dobrovolné.

31. 10. (úterý) 18:00 TIBETSKÉ MÍSY

Muzikoterapie s tibetskými mísami a zvonkohrami. Pocítíte na vlastní 
kůži blahodárné účinky tónů. V salónku na Rabštejně. Vstupné 100 Kč.

3. 11. (pátek) 18:00 KONCERT

 SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR ORLICE

Smíšený pěvecký sbor Orlice pořádá koncert u příležitosti 155. výročí. 

12. 11. (neděle) 16:00 MÓDNÍ SHOW

18. 11. (sobota) 18:00 31. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

 NA RABŠTEJNĚ

Příjemně strávený večer s lidovou písní. Vystoupí amatérští a profesio-
nální harmonikáři, heligonkáři a akordeonisté. 

26. 11. (neděle) 19:00  DIVADLO: ODVOLÁNÍ

Student katolického semináře, který vstupuje na scénu jako rebelující 
„snílek a  pošetilec“, je ochoten sám sebe i „kariéru“ kněze, pro svoje 
názory a ideály pravdy a čistoty, zničit. Tak to alespoň vidí jeho mentor 
otec Farley. Hrají: Miroslav Táborský a Filip Cíl.

2. 12. (sobota) 19:00 VĚNEČEK TANEČNÍCH

Večer plný hudby a tance, uvedení nových frekventantů Kurzu spole-
čenského tance a výchovy pro mládež 2017 do společenského života. 
Taneční škola Bonstep Hradec Králové, hraje Ego Retro Music Hořice.

16. 12. (sobota) 19:30 VÁNOČNÍ KONCERT

 ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Hostem letošního Vánočního koncertu bude Josef LAUFER a čtveřice 
mladých talentovaných zpěváků.

11. 10. (středa) 19:00 MASARYK

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bo-
jovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou 
úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapo-
mněl na  zemi, z  níž pocházel, na  republiku, kterou spoluzaložil jeho 
otec TGM. Životopisný film ČR 2016. Vstupné 70 Kč.

 K INO  RABŠTEJN E–C INEMA
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18. 10. (středa) 19:00 KŘIŽÁČEK

Historická „road movie“ odehrávající se v době vrcholného středově-
ku. Malý chlapec, ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách 
utíká z domova a jeho otec – rytíř Bořek – se vydává do světa jej najít. 
Emotivní a vizuálně podmanivý snímek, který získal hlavní cenu MFF 
Karlovy Vary. Historický film ČR, SR, IT 2017. Vstupné 70 Kč.

5. 11. (neděle) 17:00 PŘÍŠERKY POD HLADINOU

Animovaná komedie o životě pod hladinou moře. V jednom podmoř-
ském údolí žije chobotnička Deep a  její dva kamarádi. Jejich údolí 
hrozí zkáza a tato trojka se musí proměnit na hrdiny a snažit se o zá-
chranu. Rodinný animovaný film Šp/USA/Be 2017.Vstupné 70 Kč. 

10. 11. (pátek) 17:30 FILMOVÝ FESTIVAL SNOW FILM FEST

Večer plný špičkových filmů! Sníh, led a adrenalin. Bude Vás čekat pří-
jemný večer, na kterém uvidíte výběr nejlepších „outdoorových“ filmů. 

 MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK Z.  S.

Pravidelná otvírací doba:

Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne 
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498)
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111

 Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
 z našeho centra na Facebooku

Doprovodné akce v říjnu
11. 10. (středa) 16:30 KOUZELNÍK Mr.CARLO

 A BALÓNKOVÁ SHOW 

Kouzelnické představení pro nejmenší s balónkovou show.

12. 10. (čtvrtek) 10:00 SPOTŘEBITEL A JEHO PRÁVA

Přednáška s besedou o právech spotřebitelů, šmejdech apod. s lektor-
kou Mgr. L. Sedlářovou DiS. z Občanského poradenského střediska o.ps.

25. 10. (středa) 10:00 HALLOWEEN – podzimní karneval

30. 10. (pondělí)  EKONOMIKA DOMÁCNOSTI IV.

 (PRANÍ)  

Kroužky 
3., 10., 17. a 24. a 31. 10. (úterý) KERAMIKA

16:00–17:00 PRO RODIČE S DĚTMI

Keramická dílnička pro předškoláky a jejich rodiče, příp. prarodiče. Spo-
lečné seznamování se s kouzelnou hlínou a tvoření. Vhodné pracovní 
oblečení a přezůvky. Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová

9., 16. a 30. 10. (pondělí) KERAMIKA

17:30–19:00 PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ I.

Pro všechny zájemce opět začínáme s keramickými dílničkami. Dílna 
pro mládež a dospělé. Vhodné pracovní oblečení a přezůvky. Poplatek 
80 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová

3., 17. a 31. 10. (úterý)  KERAMIKA

17:30–19:00  PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ II.

Pro všechny zájemce opět začínáme s keramickými dílničkami. Dílna 
pro mládež a dospělé. Vhodné pracovní oblečení a přezůvky. Poplatek 
80 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová

5., 12., 19. a 26. 10. (čtvrtek) KERAMIKA A TOČENÍ NA KRUHU

17:00–18:30 

Dílna pro starší děti, mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč/ lekce + materiál. 
Vedoucí: Marcela Zahradníčková 

 
DDM KAMARÁD

DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí

Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Akce v ř í jnu 
13. 10. (pátek) 16:00–20:00 DÝŇOBRANÍ

V Seykorově parku a v DDM od 16 do 18 hodin vyřezávání a zdobení 
dýňových strašidel (dýně možné koupit i  na  místě). Ochutnávka dý-
ňových specialit. Ocenění nejkrásnějšího dýňového strašidla. Soutěže 
pro děti. Malování na  obličej. Opékání vlastních vuřtů. Ochutnávka 
domácích dýňových specialit. Jízda na koni. Od 18:30 slavnostní roz-
svícení dýňových strašidel. 

Od 18:45 hodin putování za dýňovými strašidly (startovné 20 Kč/osobu):
1) Putování s vlastním lampiónem pro rodiny s malými dětmi
 i kočárky (kostýmy vítány).
2) Závod 2–5 členných hlídek, předpokládá se samostatný pohyb
 po městě. 

26. 10. (čtvrtek) v 18:30 CESTOVATELSKÉ VYPRÁVĚNÍ

 O KYRGYZSTÁNU

Dva měsíce lezení a trekování. Svůj příběh plný dobrodružství budou vy-
právět Pavla Dušková a Petr Jirsák. Promítání v DDM, vstupné dobrovolné.

Podzimní prázdniny v DDM
26. 10. (čtvrtek) 7:15–18:00 POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET

 DO SKAL 

Výlet vlakem do skal. Pouze pro předem přihlášené. Přihlášky k dispo-
zici v DDM nebo na webových stránkách www.ddmkostelec.cz, ode-
vzdejte zpět do 20. 10. 2017. Cena 250 Kč. 
Vedoucí: Drahomíra Paulusová, Mgr. Petra Hladká

26. 10. (čtvrtek) 9:30–13:07 ZÁBAVNÝ DEN V BAZÉNU RK

Zábavný den v bazénu RK. Odjezd v 9:30 autobusem z náměstí v Kos-
telci. Návrat 13:07 tamtéž. Cena 150 Kč. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.

27. 10. (pátek) VÝLET DO LANOVÉHO CENTRA

 V DEŠTNÉM

Výlet do  lanového centra. Pouze pro předem přihlášené do  24. 10. 
2017. Odjezd autobusem v 7:55 z náměstí, návrat zpět v 13:07 tamtéž. 
Svačinu a pití s sebou. Cena výletu 250 Kč v případě junior okruhu v la-
náči, v případě senior okruhu 300 Kč. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.

5., 12., 19. a 26. 10. (čtvrtek) AGILITY, cvičení s pejsky 

16:00–17:00 

Chcete trávit svůj volný čas s pejskem aktivně? Přijďte vyzkoušet Agi-
lity! Vhodné pro všechna psí plemena, podmínkou je dobrý zdravot-
ní stav pejska! Pro děti od  11 let, mládež a  dospělé. Vedoucí: Lucie 
Bočková. Na zahradě DDM v Seykorově parku. 

5., 12. a 19. a 26. 10. (čtvrtek) PALIČKOVÁNÍ A TKANÍ

17:00–18:30

Kroužek určen pro starší děvčata, mládež i  dospělé začátečnice 
i  pokročilé. Výroba ručně paličkovaných šperků a  obrázků. Vedoucí: 
Bc. Daniela Mrázová. 
 
20. 10. (pátek) 14:00 15:30 HALLOWEENSKÉ PEČENÍ

Dílnička pro děti. Přijďte si upéct do DDM dobrůtky z dýní. Pro předem 
přihlášené. Přihlášky v DDM do 18. 10. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Žaneta 
Hradecká.
 
24. 10. (úterý) 17:30 19:00 HRÁTKY S DRÁTKY

Dílna pro děti z  II. st. ZŠ, mládež a  dospělé. Začínáme se zápichy 
a jednoduchými ozdobami z drátků, které zdobíme barevnými korál-
ky. Poplatek 80 Kč + materiál (možné i  vlastní). Vedoucí: Drahomíra
Paulusová. 

Nový kroužek
5. 10. (čtvrtek) 14:45–15:45 FUTSAL a NOHEJBAL

Kroužek pro kluky i děvčata. Futsal - fotbal hraný na malém hřišti a no-
hejbal - hra s míčem přes síť. Přijďte si zahrát. (Tento kroužek nahra-
zuje Hokejbal, který z technických důvodů nebude otevřen). Vedoucí: 
Jan A. Dostálek. Cena 450 Kč. První schůzka 5. 10. v Sokolovně. Varia-
bilní symbol 4351. 

7., 14., 15., 21., 29. 10.  ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU 

(sobota, neděle) 

Mapa, buzola, zdravé běhání v lesním prostředí. Zábava a pohyb pro 
celou rodinu. Účast na závodech Východočeského poháru. 
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Písník Kinský, s.r.o.
přijme pro pískovnu Kostelecké Horky

– strojníka těžební techniky
– řidiče čelního nakladače, pásového bagru a dempru

Požadavky:
– oprávnění k řízení čelního nakladače a pásového bagru (strojní průkaz)

– řidičský průkaz skupiny C    – praxe v oboru

Nabídky zasílejte do 15.11.2017 na adresu:

Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Fax: 494 320 056   |   E-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

POJĎTE – JDEME

Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

 TURISTIKA

7. 10. (sobota) 7:30 ŘÍČKA SUCHÁ

Sraz účastníků: 7:30 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí-město, 
odjezd vlakem 7:47 do Žamberku a autobusem na autobusové nádra-
ží Žamberk (8:30). Trasa výletu: Žamberk, Polsko, Kameničná, Rokytni-
ce v Orlických horách. Návrat vlakem. Délka trasy: 12 km.
Vedoucí akce: Věra Hrdličková.

21. 10. (sobota) 7:00 MĚSTO TURNOV

Sraz účastníků: 7:00 na  železniční zastávce Kostelc nad Orlicí-město, 
odjezd vlakem 7:15 do  Turnova město. Trasa výletu: Turnov město, 
Maškova zahrádka, náměstí, Kopalova vyhlídka, Dolánky, zámek Hru-
bý Rohozec, nádraží Turnov. Návrat vlakem. Délka trasy: 9 km (nená-
ročná). Vedoucí akce: Oldřich Zeman.

 NOVÝ ZÁMEK

Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
 pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: https://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/

Otevírací doba: 

Duben, říjen:  sobota, neděle 10:00–17:00 
Galerie Kinský otevřena i ve všední dny mimo pondělí.

Květen-září:  Denně kromě pondělí 9:00–17:00 
Ve státní svátky je zámek otevřen.

21. 10. (sobota) 14:00 SVATEBNÍ VELETRH

Výjimečná událost, svatba, si zaslouží výjimečnou péči při přípravě 
i realizaci. 

Galerie Kinský -  výstavy
Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz nebo
https:www.facebook.comnovyzamekkostelecno

5. 10. (čtvrtek) 14:00 PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

 S HARMONIKÁŘI A ZPĚVEM

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Kostelec nad Orlicí, sr-
dečně zve všechny své členy do Klubu seniorů Pohoda v Kostelci nad 
Orlicí.

6. 10. (pátek) 20:00 LHOTECKÉ POSVÍCENÍ 

TJ Sokol Kostelecká Lhota pokračuje v  tradici pořádání posvícení 
v Kostelecké Lhotě.  Na posvícenskou zábavu, kterou pořádá v Hostin-
ci u Hubálků, vás všechny uctivě zve. Hraje SONG. Těšte se na posví-
censkou kachnu, skvělou zábavu a hru o ceny. Předprodej vstupenek 
probíhá v hospůdce Na Penaltě a v Hostinci u Hubálků.  Přijďte se po-
bavit do Kostelecké Lhoty.   

14. 10. (sobota) 18:00 14. ROČNÍK MODELÁŘSKÉHO FILMOVÉHO

 FESTIVALU BZUK FILM 2017

Promítání soutěžních snímků Sporthotel Weldis, Dlouhá Ves u Rych-
nova nad Kněžnou

17. 10. (úterý) 15:00 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Kostelec nad Orlicí, zve 
své členy do Sdruženého klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

17. 10 (úterý) 19:00 POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU PRO ŽENY

Dámský klub Slavětína Kostelecká Lhota zve ženy na přednášku k pre-
venci onemocnění a samovyšetření prsu. Přijďte do Hostince u Hubál-
ků si sami vyzkoušet a naučit se pravidelně vyšetřovat. 

 
RŮZNÉ

3. 11. (pátek) 18:00 VÝROČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO

 PĚVECKÉHO SBORU ORLICE

Smíšený pěvecký sbor ORLICE slaví významné jubileum 155 let svého 
vzniku. Srdečně zveme všechny příznivce, bývalé členy i členy budou-
cí na společný výroční koncert sboru a jeho hostů, který se bude konat 
v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

ISO - 9001

v malých nákladech do formátu A3 (30x42 cm)
na výšku i šířku 13 listů spirála a závěs.

Otevřeno Po–Pá od 6.00 do 14.30 hodin.

E-mail: agtyp@agtyp.cz, tel.: 494 321 275.

nabízí výrobu nástěnných

RODINNÝCH

KALENDÁŘŮ
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Z  N A Š I C H  Š K O L

 
ŠKOLNÍ  DRUŽ INA  ERBENOVA

Poznej nové kamarády

Foto: archiv ŠD Erbenova

Se začátkem školního roku nastoupilo do  školní družiny mnoho no-
vých dětí. Abychom se všichni lépe poznali, připravili jsme pro děti 
odpoledne plné her a soutěží na seznámení s názvem POZNEJ NOVÉ 
KAMARÁDY. Děti si zahrály hry v  jednotlivých odděleních a na závěr 
i společnou hru na zahradě ŠD.
Všem dětem přejeme, aby se jim ve  škole i  ve  školní družině líbilo 
a domů odcházely spokojené.

Jitka Bezdíčková, vedoucí vychovatelka ŠD

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

Foto: archiv OA TGM

Foto: archiv OA TGM

Český týden v Busto Arsizio
Co si představíte pod slovem Itálie? Je to pizza, zmr-
zlina, špagety nebo káva? Mapa ve  tvaru kozačky, 
Benátky či snad Koloseum? Několik studentů z  OA 
T. G. Masaryka v  Kostelci nad Orlicí si teď nějakou 
dobu pod tímhle pojmem představí navíc Milán, druhé největší italské 
město, školu v Busto Arsizio a svého italského partnera na výměnný 
pobyt. A musím říct, že ten týden stál za to.
Možná jste četli můj první článek, ve kterém píšu o italské škole, která 
s  naší školou uskutečnila výměnný pobyt. Italové u  nás už byli, vše 
proběhlo hladce a  my jsme si to opravdu užili. Ale ta pro nás dob-
rodružnější a  zajímavější část naší výměny nás teprve čekala. Týden 
strávený v Itálii!

Nejjednodušší způsob dopravy je v dnešní době samozřejmě letadlem. 
Hned na začátku některé z nás tedy čekalo nepříjemné překvapení, když 
si museli připlatit za příruční zavazadlo, které bylo o pár centimetrů vět-
ší. Možná si za tyhle drobné příspěvky koupí společnost nové letadlo. 
Každopádně když pomineme tuto nepříjemnost, let byl bez komplikací. 
Spousta z nás letěla poprvé, a tak si to užila o to víc než ostatní. 
Z  letiště už jsme pokračovali každý sám. Naši Italové si nás odvezli 
domů a týden, na který jsme tak dlouho čekali, byl oficiálně zahájen. 
Druhý den jsme si šli společně prohlédnout jejich školu. Tu naši by 
v ní nejspíš mohli klidně schovat tak, že by ji nikdo nenašel. Obrovská 
škola jak z amerického filmu, která má několik tělocvičen, just dance 
room, 2000 žáků a  spoustu dalšího. Možná však díky tomu chybí té 
škole individuální přístup k žákům, jak nám svěřili oni sami. Nemluvě 
o pravidlu, že se ani v horku nesmí nosit tílko a kalhoty nad kolena. 
Pátek, sobotu i neděli si každý užil po svém. Většina z nás se jela podí-
vat k jezeru Lago Maggiore, což bylo v tom vedru opravdu příhodné. 
Také utratit pár euro, ať už za oblečení, drobné hlouposti nebo pivo. 
Několik z nás mělo možnost podívat se na oslavu narozenin a porov-
nat tak naše a jejich oslavy. A v pondělí už jsme byli všichni zase hezky 
spolu, den jsme strávili v  podmořském muzeu, prohlídkou ponorky, 
chozením po městečku, a dokonce jsme jeli i na pláž. Tam se dalo po-
znat, kdo je a kdo není z Itálie. Zatímco Italové byli na pláži, Češi nas-
kákali do moře a bylo jim jedno, jaké je nebo není počasí.
Úterý jsme společně strávili v  krásném Miláně. Ve  městě, kde se na-
chází překrásná Katedrála Narození Panny Marie, která se začala sta-
vět již ve 14. století, ale všechny detaily byly dokončeny teprve ve 20. 
Opravdu stojí za to vidět tento dóm aspoň z venku. 
Takže když jsme vykoupili všechny obchody (a zruinovali tak naše ro-
diče) a v Miláně, ochutnali každou italskou specialitu a snědli všechny 
zmrzliny, byl čas na rozlučkovou párty. V tom nejhezčím, co jsme měli, 
jsme se všichni společně navečeřeli v  příjemné venkovní restauraci 
a nakonec utekli paním učitelkám, abychom ještě na chvíli nasáli ten 
pocit svobody, který vám v noci Itálie dává. Možná jsme v Itálii zažili 
pár hádek a možná jsme občas museli řešit něco nepříjemného. Ve vý-
sledku to byl ale povedený výlet, protože když si něco chcete užít, tak 
si to prostě užijete. A tak zas můžu napsat snad jen Děkujeme!
A děkujeme nejenom naší škole, ale také Královéhradeckému kraji, který 
nám nemalou peněžní podporou pomohl k uskutečnění tohoto zážitku.

Dominika Vondráčková I. B

Praxe v Itál i i
Třetí ročník na naší škole na Ob-
chodní akademii T. G. Masaryka 
v Kostelci nad Orlicí. Každý stu-
dent ví, že je spojený se spous-
tou učení, rozhodováním se, 
z  čeho bude maturovat a  kam 
se budou ubírat jeho kroky 
v  budoucnosti. Je též spojený 
s  dovršením dospělosti, řidičským průkazem a  v  neposlední řadě se 
čtrnáctidenní souvislou praxí ve firmách regionu, kde si má na vlastní 
kůži vyzkoušet, co už umí a co se ještě musí naučit.
Překvapením tento rok byla nabídka pro tři studenty si k  této praxi 
v Čechách přidat ještě dva týdny praxe zahraniční. A to díky začínající 
spolupráci s  italskou školou, která má stejné zaměření jako my, tedy 
ekonomiku a účetnictví, informační technologie a cizí jazyky.
Italská škola z města Busta Arsizia, v blízkosti velkoměsta Miláno, nám 
zařídila praxi v  jazykové škole, firmě na  zpracování a  výrobu plastů 
a ve známé textilní firmě Yamamay, kterou jsme nikdo neznali. A tam 
jsem tedy začal pracovat já.
Do té doby můj vztah k módě, módnímu průmyslu a oblečení byl neutrál-
ní, výstižněji řečeno spíše záporný Ale co, dal jsem se na boj, tak pojedu. 
Bydlel jsem v italské rodině, která se o mě starala. My se zase na oplátku 
budeme starat o Margheritu, která v září přijede na praxi k nám do Čech.
A dojmy? 
Lidé upovídaní, vstřícní, milí, ochotní pomoci. Rodina se o mě postara-
la perfektně, ukázala mi část Itálie, kde jsem ještě nikdy nebyl. V práci 
jsem měl svůj vlastní počítač v  kanceláři, kde se vymýšlí a  navrhuje 
italská sportovní móda. Ne, že bych něco navrhoval, ale díky mému 
oboru informační technologie jsem zpracovával data na počítači a se-
známil jsem se s chodem velké zahraniční firmy. 
Jídlo: těstoviny stokrát jinak a pizza. Už jsem se vážně těšil domů na klasiku.
Počasí: teplo ve dne, teplo v noci.
Práce: stejná jako u nás, s tím rozdílem, že jsem komunikoval anglicky.
Co říci na závěr? Užil jsem si dva týdny v cizině, poznal jsem nové přá-
tele, naučil se něco nového, zjistil jsem, co se bude nosit další sezónu, 
přejedl se pizzy a jsem rád, že mi škola umožnila tuto pracovní výmě-
nu absolvovat.

Pepa Čermák, 3.C
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 ZUŠ F.  I .  TŮMY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY, 

KOSTELEC NAD ORLICÍ

Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Tel.: 494 321 357, 773 781 164
E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz

Pozvání na klavírní recitál 
Vážení přátelé, milovníci krásné hudby a umění vůbec.
Rádi bychom navázali na velmi inspirující setkání s mladými umělci, stu-
denty Klavírní interpretace na  Janáčkově akademii múzických umění 
v Brně, a pozvali je k nám do Zušky v Kostelci nad Orlicí do příjemného 
koncertního sálu, aby rozezněli naše krásné koncertní křídlo. Po zkuše-
nostech z  loňského roku, kdy byly našimi hosty Pavla Marková a Kris-
týna Znamenáčková, jsme se rozhodli uspořádat celý cyklus klavírních 
recitálů. Byli bychom rádi, kdyby se tato naše pravidelná setkání stala 
příležitostí pro každého z nás poznat něco nového, seznámit se se za-
jímavými mladými lidmi a nechat se inspirovat jejich radostí z hudby. 
Určitě si zde každý z Vás najde něco pro sebe, zamyšlení, odpočinek, ale 
i načerpání síly a získání nových podnětů pro další práci.

Foto: Archiv ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Foto: Archiv
ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademie T. G. Masaryka 
v Kostelci  nad Orl icí  jde do školního 
roku 2017/2018 v novém
Uplynulé tři měsíce přinesly významné vylepšení studijního prostředí 
na OA TGM. Ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí byl vysoutěžen 
dodavatel výměny oken. Nezměněný ráz budovy školy, jejímž stavite-
lem byl v  roce 1897 významný architekt Pasovský, podtrhují kvalitní 
okna instalovaná fi rmou Stavoplast Hradec Králové. Jejímu vedení, panu 
mistrovi a  všem pracovníkům patří uznání za  nevšedně profesionální 
a zodpovědný přístup. V současné době jsou vyměněna okna na západ-
ní, jižní a  východní straně budovy, je opravena fasáda na  těchto stra-
nách, jsou vymalovány učebny, kabinety a  je uklizeno. Paní uklízečka 
a úklidová fi rma Pferda se průběžně podílely na zdárném průběhu akce. 
Žáci, studenti, učitelé a pracovníci školy mají nyní podstatně lepší jak te-
pelné, tak hlukové podmínky. Elegantně bylo vyřešeno i zastínění oken.
Vedení školy má za cíl zúročit tyto podmínky v dalším zvyšování kredi-
tu školy v regionu. Vždyť máme na co navazovat. Jenom loňský školní 
rok přinesl našim žákům mnoho úspěchů. 2. místo na republikové sou-
těži programování robotů, 1. místo v ČR v softbalu (v soutěži středo-
školských týmů), úspěchy v olympiádách na krajské a oblastní úrovni 
v matematice, českém jazyce, v angličtině a němčině. 1. místo obsadil 
Jakub Danielka v krajské soutěži v psaní na klávesnici a 11. místo v ČR. 
Nádherným výsledkem je 10. místo Kariny Babičové, které obsadila 
v  republikovém fi nále ekonomické olympiády v  České národní ban-
ce v  Praze. Uvedené úspěchy podtrhují již pětileté vynikající výsled-
ky certifi kace English for Business, které hodnotí Britská hospodářská 
komora. Neméně významné jsou výměnné akce s partnerskými škola-
mi v Dánsku, Anglii a nově v Itálii, široká doplňková činnost s výukou 
ve fi rmách regionu a projektová činnost.
Významnou změnou je také generální oprava sportovní haly Jungman-
nova 1557, která je ve správě OA TGM 4 roky. Po předchozím vybudování 
nového vstupu, kotelny, sociálního zařízení, napojení kanalizační, vodo-
vodní sítě, po výměně světel, oken a po částečné opravě fasády se s letoš-
ním fi nančním příspěvkem zřizovatele Královéhradeckého kraje ve výši 
2 miliony Kč dostalo na opravu podlahy, obložení, šatny a střechy. Vy-
soutěžené firmy Sportovní podlahy Zlín a Střechy Tejkl také odvedly 
stoprocentně odbornou práci a korektní jednání.
Výsledkem je moderní víceúčelový sportovní povrch podlahy s  pří-
jemným a zdravotním účinkem na klouby, vazy a úpony. Dřevěné ob-
ložení s využitím hluchých míst na úložné prostory (vestavěné skříně) 
dotváří celý interiér. Elegantní bezpečnostní zasíťování provedla regi-
onální firma Huck Berger.
Nadstandardní přípravu pro budoucí možnost natáčení tréninků a on-
-line vysílání zápasů v hale připravila firma Coma, s. r. o. (UNET), která 
před třemi lety instalovala v budově školy novou PC síť nyní napoje-
nou na optický kabel. Dík také patří firmě MoBaTel spol. s.r.o., za do-
hodnuté navýšení konektivity internetového připojení, čímž budou 
eliminovány výpadky ve škole a bude zajištěn zmíněný bonus v hale.
Nyní už jen zbývá popřát všem žákům maturitních oborů (Obchodní 
akademie, Ekonomické lyceum, Informační technologie) a studentům 
oboru Firemní ekonomika VOŠ (který vyučujeme ve spolupráci s VOŠ 
a SPŠ Rychnov nad Kněžnou) úspěšný školní rok 2017/2018 a uživate-
lům haly Jungmannova žákům, studentům a sportovcům hodně krás-
ných sportovních zážitků v dobré partě.

Václav Pavelka

Spolupráce kostelecké Zušky
s profesory z pražské konzervatoře
V  loňském školním roce zahájil spo-
lupráci v  rámci ZUŠ OPEN pan profe-
sor Jakub Kydlíček, který vyučuje hru 
na  zobcovou flétnu na  konzervatoři 
v Praze. Jeho seminář o výuce na tento 
nástroj byl motivační pro malé zobco-
váčky. Následný koncert v kostele sv. Jiří 
se stal velkým zážitkem i pro veřejnost.
13. 10. přivítáme s  dětmi v  naší ZUŠ 
Kostelec nad Orlicí pana profesora 
Jana Ostrého, který v  současné době 
vede flétnové třídy na  Pražské kon-
zervatoři a  Fakultě umění Ostravské 
univerzity. Jako vyhledávaný pedagog 
je zván k  výuce na  řadě mistrovských 
kurzů a  účasti v  odborných porotách, 
např. Academie International dEté 
v  Nice, Internationale Meisterkurse ve Vaduzu, Universität fur Musik 
und darstellende Kunst ve Vídni, Conservatoire national supérieur de 
Musique v Lyonu, Concertino Praga a dalších. Od roku 2001 je stálým 
pedagogem na European Flute Academy v rakouském Fissu a od roku 
2003 i na hudebních seminářích při festivalu Neuberger Kulturtage. 
Od univerzitního roku 2017/18 vyučuje též na Musik und Kunst Priva-
tuniversität der Stadt Wien.
Všechny příznivce krásné hudby rádi uvítáme na jeho koncertě v pá-
tek 13. 10. v  18:00, který se bude konat v  zrcadlovém sále Nového 
zámku v Kostelci nad Orlicí.

J. Čechová-Krečmerová

Hned prvním hostem bude studentka magisterského studia Klavírní 
interpretace a  pedagogiky na  JAMU Brno BcA.  Lucie Pokorná. Pro-
gram koncertu bude určitě inspirativní jak pro naše žáky, tak ale i Vás, 
širokou veřejnost. Velmi srdečně Vás všechny zveme 12. 10. v  17:00 
do  koncertního sálu školy. Zazní skladby českých autorů Bedřicha 
Smetany a Antonína Dvořáka.

T. Zemenová BcA.
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Z Á J M O V Á  Č I N N O S T

Foto: archiv DDM

Foto: archiv DDM

Foto: archiv DDM

Předposlední prázdninový týden se na  táboře v  DDM sešlo na  2 de-
sítky malých výtvarníků. S  velkým odhodláním a  s  chutí se pustili 
do  všech připravených aktivit. A  že jich zrovna nebylo málo. Během 
tábora putovali různými civilizacemi. V  pravěku modelovali mamuty 
z keramické hlíny, kreslili suchou křídou nástěnné malby, přesně jako 
pravěcí lidé. Během návštěvy Egypta vyzkoušeli reliéfní kresby - ryli 
do keramických destiček a zdobili barevnou hlínou. Zachytili tak py-
ramidy i  samotného faraona. Navštívili antické Řecko, inspirovali se 
mozaikou, oblečením i  účesy, malovali rám zrcadla, vyráběli smalto-
vané šperky. Na  návštěvě v  černé Africe tiskali na  látku, zhotovovali 
nádoby na hrnčířském kruhu, navlékali korále a v rytmu bubnů sběr-
ného dvora bubnovali a tančili. Na závěr tábora zavítali malí výtvarníci 
do Opočna na výstavu Františka Kupky a prohlédli svým okem znalce 
jeho díla v  galerii. Během zábavné hry - při putování po  malířových 
stopách - prošli kouzelné okolí opočenského zámku a park. Po závě-
rečné vernisáži, na kterou byli pozváni i  rodiče, si malí spokojení vý-
tvarníci odnesli svá díla domů. 

Drahomíra Paulusová, pedagog volného času DDM Kostelec

Kostelečt í  železniční modelář i 
Kostelečtí železniční modeláři během léta modelovali kolejiště v do-
pravním sále Fakulty dopravy ČVUT v Praze.

Podzimní sezóna orientačního běhu 
na startu
Více jak sedm desítek běžců z Kostelce, Vamberka, Rychnova, Dob-
rušky a Žamberka využilo ve středu 13. 9. v rámci 5. kola Orlické ligy 
možnost veřejného tréninku orientačního běhu v našich kosteleckých 
lesích, aby tak potrénovali na náročnou podzimní sezónu. V ní nás 
čeká ještě 7 závodů Východočeského poháru. 

Tímto zvu všechny potenciální běžce i zvídavé turisty, či rodiče s dět-
mi v sobotu 14. 10. na 13. kolo závodů, které náš oddíl pořádá v neda-
leké Kostelecké Lhotě u fotbalového hřiště, aby si přišli vyzkoušet, co 
tento zelený sport obnáší. Základní vybavení pro absolvování závodu 
vám zapůjčíme. Pro více informací se na nás nebojte obrátit na tele-
fonním čísle 773 781 161.

Ing. Viktor Hladký, trenér

Jezdectví – Č ihadelský pohár
Poslední prázdninovou sobotu se děti z kroužku Jezdectví zúčastnily 
jezdeckých hobby závodů v Javornici. Letos poprvé byla dopolední 
část Čihadelského poháru věnována výhradně dětem. Na programu 
byla jízda zručnosti a malý parkur. A jak se umístila naše děvčata? Nej-
rychleji zajetou jízdu zručnosti měla Markéta Absolonová s klisnou 
Innkou. V honocení obou disciplín se na krásném 3. místě umístila 
Evelína Vrbová s klisnou Innes. Byl to její první start a předvedla velmi 
pěkný výkon. Umístění si také vyjela Anička Vondráčková a Pavla Ali-
nová. V odpoledních závodech již startovala klisna Innes pouze pod 
mým vedením. V parkuru 60 cm jsme zvítězily a v parkuru 70 cm obdr-
žela 4 trestné body za shození první překážky. V kombinované soutěži 
80 cm parkur + 80 cm cross se umístila na krásném 2. místě.

Mgr. Marie Gregorová, vedoucí kroužku Jezdectví

Evelína Vrbová s klisnou Innes. Foto: archiv DDM

PŘ IPRAVUJEME 

Škola lyžování a snowboardingu 
2018
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovkách Šerlišský mlýn 

a Deštné v Orlických horách proběhne v lednu a únoru

(6., 13., 20., 27. 1. a 3. 2. 2018).

Cena: 2 590 Kč (z toho hrazen autobus, vlek, kvalifikovaný instruktor). 
Možnost zakoupit oběd v chatě u svahu.

UMÍTE LYŽOVAT/JEZDIT NA SNOWBOARDU

A NEPOTŘEBUJETE INSTRUKTORA?

Zúčastněte se lyžařské školy bez výuky lyžování. Cena 2 590 Kč
(z toho hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu). 

Vyplněné přihlášky odevzdejte do 15. 12. do DDM,
(platba na účet č. 2200377848/2010, var. symbol 12348) 

Podrobnější informace ke všem akcím v DDM
nebo na www.ddmkostelec.cz

Mgr. Petra Hladká
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Pohádkový
výlet do Jič ína
Na  začátek školního roku 
j s m e  s e  v e   Cv r č k u  d o -
hodli, že trošku ulehčíme 
seznamování nových a stá-
vajících členů našeho sdružení, a uspořádali jsme výlet na Festival po-
hádky do Jičína. Město Kostelec nám na tuto akci významně přispělo 
na dopravu, za což moc děkujeme.
Celkem se nás ve  čtvrtek 14. 9. sešlo 39 maminek, dětí, babiček 
a dokonce i  jeden tatínek a dědeček. Pro malé děti byla už samotná 
jízda autobusem velký zážitek, a  tak cesta ubíhala pohodově a  klid-
ně. Po  příjezdu do  Jičína nás bohužel trošku zlobilo počasí, museli 
jsem navléknout pláštěnky a roztáhnout deštníky. Naštěstí se počasí 
nakonec umoudřilo. I  přes ne příliš dobré počasí jsme si to v  Jičíně 
užili. Na 4 náměstích a jiných místech byl pro děti připravený bohatý 
program. Byly to různé dílničky, soutěže, kolotoče, houpačky, tram-
políny, hudební vystoupení, 
jízda vláčkem, stánky se vším 
možným atd. V  Jičíně jsme strá-
vili celkem 4 hodiny a  ani jsme 
všechno neprošli.
Cestou zpátky část dětí usnu-
la a  část byla také znavená a  až 
do  Hradce Králové byl  k l id. 
Od Hradce se děti probudily a za-
čal ten správný cvrkot a ta pořád-
ná jízda. Myslím, že panu řidiči 
šla asi hlava pěkně kolem.
V  podobných akcích budeme 
samozřejmě zase pokračovat, 
na říjen ale zveme spíše ke klid-
nějším aktivitám ve  Cvrčku: 
Halloween, přednáška o  spo-
třebitelských právech, seminář 
Ekonomika domácnosti, kurz 
háčkování apod.
Na všechny děti i jejich rodiče (případně i prarodiče) se moc těšíme!

 MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK Z.  S.

Pravidelná otvírací doba:

Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne 
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498)
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111

 Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
 z našeho centra na Facebooku

Za MC Cvrček z .s. Andrea Kocourková (jednatel)

Naše aktivity jsou podporovány

Foto: archiv MC Cvrček

Foto: archiv MC CvrčekFoto: archiv MC Cvrček

Foto: archiv SkautFoto: archiv Skaut

MasterChef Skaut
Zahájení nového skautského roku jsme letos stihli 
ještě o  posledním prázdninovém víkendu. V  pátek 
jsme se sešli za vytrvalého deště, ale to nás nijak ne-
rozhodilo. Na táborech nám letos pršelo víc a nic jsme 
si z  toho nedělali. No a  hlavně byl páteční program 
umístěn do  naší velké společenské místnosti, kde 
jsme v průběhu večera promítali fotky a videa z prázdnin a ze skonče-
ného školního roku 2016/2017. Připomenutí společných zážitků nám 
vytvořilo příjemnou atmosféru a úsměv ve tvářích. A že těch nádher-
ných společných zážitků bylo mnoho.
Večer nás ale čekala ještě jedna příjemná věc. V  připravené scénce 
od našich roverů jsme se dozvěděli, že jsme byli vybrání do celosvěto-
vě známé soutěže MasterChef Skaut. My jsme tuto výzvu přijali a kaž-
dý oddíl během večera připravil seznam ingrediencí, které potřeboval 
nakoupit na  vaření svého soutěžního jídla. Podotýkám, že tématem 
soutěže byla nejlepší placka.

 SKAUT

V sobotu ráno už na všechny děti čekaly připravené suroviny a hlavně 
kuchařské vybavení. Jednotlivé oddíly se tak hned po snídani a po spo-
lečném zahájení daly do práce. Starší děti úplně samy, zatímco ty mladší 
s podporou vedoucích začaly připravovat svá skvělá jídla, kterými chtě-
ly ohromit porotu. Termín, dokdy porotci očekávali soutěžní pokrmy, se 
krátil a  naší základnou se linula libá vůně. Když porota zasedla, měly 
již všichni hotovo a stůl byl plný výborných placek všeho druhu. Poro-
ta k naší velké radosti shledala, že jsme prostě výborní kuchaři a každý 
oddíl dostal na  důkaz cenu v  podobě vařečky MasterChefa. Na  závěr 
jsme si ještě zahráli hru na motivy jídla. Z dětí se staly na chvíli suroviny 
k vaření a snažily se sestavit co možná nejlepší pokrm.

Jiří Granát, Junák Kostelec

Máme zase mošt pro Kostelec
Kostelečtí zahrádkáři se obávali letošní očekávané 
neúrody ovoce v  okolí. Vždyť třešně, ořechy, švestky, 
meruňky, anturie aj. letos vlastně v  našem kraji skoro 
nebudou. Úroda jablek je vůči loňskému bohatému 
roku velmi sporadická. Překvapily nás výsledky prvních 
dodávek jablek pro moštárnu, kdy propad proti bohatším letům byl 
malý. Proto věříme, že mošt letos bude. Povzbuzuje nás, že první le-
tošní výroba moštu byla velmi kvalitní v čirosti.
Modernizovali jsme výrobu o pravidelnou nabídku nevratných krabi-
cových moštů. Snad nabídneme i  dostatek volného moštu v  lahvích 
moštovkách.
Pravidelně vykupujeme jablka a  prodáváme mošt pod Branou

v pondělí 13:00–17:00 a v sobotu 8:00–12:00.

Ceny nám díky lepší produktivitě vycházejí letos už potřetí stejné jako 
loni. Krabicový mošt je dokonce lacinější než předloni. Ovoce rádi vy-
koupíme za 2 Kč/kg. Věříme, že kvalita našeho moštu vyrobeného pří-
mo z ovoce bez chemikálií, bez cizí vody a bez použití dořeďovaných 
koncentrátů přesvědčí i rodiče dětí.

Ing. Vítek Losenický, místopředseda ZO ČZS

 ZO ČZS KOSTELEC NAD ORLICÍ
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Fota: archiv TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv FK Kostelec nad Orlicí

 SPCCH KOSTELEC NAD ORLICÍ

Plán akcí SPCCH – 2. pololetí
5. 10. (čtvrtek) Zábavné posezení s harmonikáři
 a zpěvačkou p. Kudibalovou

17. 10. (úterý) Výroční schůze SPCCH

listopad Plánovaná přednáška s onkologem

23. 11. (čtvrtek) Společný zájezd s důchodci z klubu Pohoda
 do HK - Filharmonie - Ivo Ženíšek, obří akvárium

28.–29. 11. (po, út) Tradiční vánoční jarmark

7. 12. (čtvrtek) Vánoční posezení v klubu Pohoda

Blanka Matějusová, předsedkyně ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí

Studio SUN

Pod Branou 208
Mobil: 775 969 362

Pavla Kolafová 

Zhotovení

meziprstních korektorů

Silikonové korektory se používají Silikonové korektory se používají 
k vypodložení míst na noze,k vypodložení míst na noze,

kde dochází k různým otlakům, kde dochází k různým otlakům, 
kuřím okům dále mohoukuřím okům dále mohou

více či méně korigovat špatné více či méně korigovat špatné 
postavení prstců a palce, např. postavení prstců a palce, např. 

přeložené prstce, vbočený palec přeložené prstce, vbočený palec 
(hallux valgus).(hallux valgus).

PEDIKÚRA, MASÁŽEPEDIKÚRA, MASÁŽE

 

 

TJ  SOKOL  KOSTELEC  NAD ORL IC Í

SK I  KLUB  KOSTELEC  NAD ORL IC Í

 
S P O R T

Jako zrcadla
Tak vypadají cvičební plochy v Sokolovně po generál-
ní opravě. Během posledního týdne v srpnu prošel její 
interiér opravou. Kromě ploch na cvičení a oprav nářa-
dí se podařila výměna kotle pro ohřev vody a zajištění tepla do šaten. 
Cena oprav dosahuje 70 tisíc a velkou část provedli členové TJ, kterým 
patří poděkování.

Př ihlášky do lyžařské školy
Ski klub Kostelec nad Orl icí
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí nabízí pro rok 2018 výuku lyžování, 

snowboardingu a lyžařské školičky pro nejmenší. 
Přihlášky je možné si vyzvednout od 16. 10. v prodejně hraček a papír-
nictví BAHA (Tyršova ulice, Kostelec nad Orlicí) nebo se můžete přihlá-
sit pomocí online přihlášky z webových stránek www.skikostelec.cz
Více informací na webu, www.facebook.com/groups/skiklubkostelec, 
nebo na tel. číslech 606 783 456, 732 812 555.

BB

Sletová štafeta proběhne
Kostelcem nad Orl icí
Blíží se rok 2018 100 let od vzniku Československa a také rok, kdy Sokol 
bude pořádat tradiční Slet v Praze. Jednou z mnoha akcí v předsleto-
vém roce je štafeta, která spojí mnoho tělocvičných jednot. Ty si štafetu 
předávají až do  cíle, kterým je tradičně Tyršův dům v  Praze. I  naše TJ 
se aktivně zapojí a  převezme sletový kolík od TJ Sokol Doudleby nad 
Orlicí a předá ho Sokolům do Týniště nad Orlicí. Projde tak župou Orlic-
kou a naváže na ostatní trasy z celé republiky. Protože akce proběhne 
ke konci měsíce září, informace podáme příště.

 Výbor TJ Sokol

 
FK  KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Odchovanec FK Kostelec
Adam Provazník
v reprezentaci
Adam Provazník, odchovanec FK Kostelec nad 
Orlicí a momentálně kmenový hráč FK Mladá 
Boleslav, byl povolán do reprezentace do 18 let 
na čtyřdenní tréninkový kemp, který se uskuteč-
nil ve dnech 11.–14. 9. v Hradci Králové. Adamo-
vi blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve 
skvěle rozjeté fotbalové kariéře.

Tomáš Žežule

Dobrý start do cvičebního roku všem oddílům přeje výbor TJ!

PaedDr. František Dosedla

Pohárové tažení ukonč i l  Náchod
FK Kostelec "A" x FK Náchod 2:2 (1:1), na penalty 4:5

Branky: 30. Kaplan, 85. Hable vlastní

Sestava: Matoušek Šrámek, Řehák, Kaplan, Jedlička Cvejn M.,
 Klapal (27. Klouda), Říha, Kvasnička (73. Krupka),
 Cvejn J. (80. Plocek M.) Hašek

S Náchodem jsme v krát-
ké době sehráli  druhé 
utk ání  a   opět  jsme s i 
dokázali, že i  s  favoritem 
letošního ročníku Kraj-
ského přeboru se dá hrát. 
Vyrovnaný zápas, ve kte-
rém jsme měli víc šancí, 
rozhodla jedna nepro-
měněná penalta. Výkon 
zaslouží uznání, chválíme 
celý tým.

Tomáš Žežule
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Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

Pod Branou 208     |    Mobil: 736 761 974

Veronika Šabatová (Zaňková) 

Nová kosmetika na vlasy

Malibu C 100% vegan.

Hledáme
EXPEDIENTKU
/ expedienta /

Životopisy posílejte na email mullerova@klinkercentrum.cz

Požadujeme:
Ukončené středoškolské vzdělání, 

Dobrou znalost německého
nebo anglického jazyka,

Spolehlivost, flexibilitu, loajalitu, 
týmovou práci,

Příjemné vystupování, orientované
na zákazníky.Nástup možný ihned. 

 

 

SK KLACKAŘ I  KOSTELEC NAD ORLICÍ

TABLE TENIS KOSTELEC NAD ORLICÍ

Klackař i vybojovali postup do extraligy
O  víkendu 9.–10. 9.se konal na  domácím hřišti Klackařů mezidivizní 
turnaj druhé ligy žáků. Na turnaj se přihlásilo šest družstev. První tři 
družstva z divize západ a první tři družstva z divize východ, do které 
spadají i hráči Kostelce. Družstva se rozdělila do dvou skupin prohoze-
ním družstev na druhém místě ve svých divizích. 
V sobotu v prvním zápase naší skupiny proti nám nastoupil třetí z naší 
divize, Joudrs Praha B. Klackaři začínali v útoku na pálce. V první směně 
naši hráči uhráli jeden bod, což je uklidnilo. Ve druhé přidali maximální 
možný počet bodů šest a o zápase bylo rozhodnuto. Druhým soupeřem 
ve skupině bylo družstvo Žraloků z Ledenic. V tomto zápase měli Klac-
kaři výhodu domácího. V první směně soupeř uhrál jeden bod. Domá-
cím se nedařilo trefovat nadhozy soupeře. Hráči Ledenic každou směnu 
přidali jeden bod a v dohrávce zápasu již vedli šest nula. Ani v dohrávce 
zápasu se nepodařilo Klackařům skórovat. Jedním vítězstvím a jednou 
prohrou Klackaři obsadili druhé místo ve skupině, a museli tak hrát další 
zápas o postup do vyšších bojů v  turnaji. Začátek zápasu vyšel našim 
hráčům lépe. Vše nasvědčovalo v  hladký postup do  dalších bojů tur-
naje. Klackaři sice obsadili mety, ale nedokázali body stáhnout domů. 
Na začátku poslední směny zápasu domácí vedli 3 : 1. Stačilo udělat tři 
auty a byl konec zápasu. Dva rychlé auty zahrálo vnitřní pole, ale třetí 
ne a ne zahrát. Nervozita si vybrala drobné chyby a soupeř snížil na 3 : 2. 
Pěkným zákrokem v dlouhém poli Klackaři ukončili zápas.
O postup do fi nále jsme nastoupili proti vítězi západní divize družstvo SC 
Pigs Trhové Sviny. Proti skvělému nadhazovači dokázali v  první směně 
udělat dva body. Soupeř nedokázal odpovědět. Další dvě směny vyzněly 
pro Klackaře naprázdno. Až ve čtvrté směně každé družstvo přidalo jeden 
bod. Opět stačilo udělat tři auty a byl konec zápasu. Nadhazovací dvojici se 
bohužel podařilo trefi t dva pálkaře a tím jim darovat první metu, ale také 
nadhodit dva strike auty a tím ukončit zápas. Brány fi nále byly otevřeny.
Do finále v 14:00 hodin proti Klackařům, nastoupili hráči Ledenic. Do-
mácí měli co soupeři vracet ze základní skupiny. Vyhraným losováním 
jsme nastupovali do zápasu v poli. Ukázněnou hrou na pálce jsme si 

Letní př íprava
mladých stolních tenistů

Foto: archiv SK Klackaři Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv Table tenis Kostelec nad Orlicí

vytvořili tlak na soupeře a z první směny vytěžili čtyři body. To hráče 
z Ledenic zaskočilo a až do třetí směny neuhráli ani bod. Na konci zá-
pasu opět zaúřadovala nervozita na naše hráče a soupeři se podařilo 
snížit na rozdíl dvou bodů. Po odpočinkovém čase Klackaři již nechy-
bovali a dovedli zápas do vítězného konce.
Vítězstvím v  tomto turnaji Klackaři postoupili po  dvou letech opět 
do Extraligy žáků. 
Tímto pro Klackaře sezóna nekončí a na konci září se zúčastní republi-
kového finále v Kunovicích.

Stanislav Fajgl

Jako každý správný sportovec, který chce být řádně a poctivě nachystán 
na nadcházející sezonu, jsme i my s naší kosteleckou stolnětenisovou 
mládeží neváhali a hned po čtyřtýdenní posezónní pauze jsme od po-
loviny července odstartovali naši usilovnou letní přípravu. K tomu, aby 
byla co nejpečlivější, přispěly nejprve upravené tréninkové hodiny pro 
individuálnější přístup k  dětem a  posléze i  nový asistent trenéra pro 
skupinu začínajících vytažený z řad starší mládeže. Naše tréninky byly 
zaměřené hlavně na  rozvoj fyzické kondice, obratnosti a  zlepšování 
úderové techniky, na což jinak v sezoně nebývá tolik času. Celá před-
sezónní práce pak vyvrcholila poslední prázdninový týden šestidenním 
soustředěním ve Voděradech u  Rychnova nad Kněžnou, kde jsme při 
třífázové intenzitě tréninků denně měli dostatek času doladit soutěžní 
formu pro co nejlepší start do  nadcházející sezony. Odměnou za  ce-
loprázdninovou tréninkovou píli děti vyrazily do moravské Olomouce 
navštívit jediný turnaj mezinárodní stolnětenisové federace ITTF ze se-
riáluWorld Tour konaný na  našem území, a  to s  názvem Czech Open 
2017. Jelikož se jedná o turnaj s účastí otevřenou pro celý svět, mohly 
děti vidět hráče z Ruska, Číny nebo i Japonska, a vlastní oči tak okusily 
vrcholový stolní tenis užší světové špičky. Třešničkou na dortu pak byla 
účast žijící stolnětenisové legendy a  bývalé světové jedničky, Němce 
Timo Bolla, s kterým se nám dokonce podařilo ukořistit společnou fotku 
a získat od něj i nějaký ten autogram. Byl to pro nás všechny ohromný 
zážitek, který nás naplnil odhodláním a namotivoval do nové sezony.

oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí
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UZÁVĚRKA LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ 15. 10. 2017

Vìci, které nám pomáhají!

�   Letní a zimní obleèení - dámské, pánské, dìtské (použitelné, nepoškozené)
�   Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, látky - minimálnì 1 m
�   Boty (nepoškozené),páry svázané nebo spojené gumièkou, aby se neztratily
�   Pøikrývky a polštáøe péøové a vatované, deky
�   Drobné elektrické spotøebièe (žehlièky, varné konvice, fény ...)
�   Hraèky - nepoškozené a kompletní vèetnì plyšových
�   Knihy
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Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov, sociální družstvo 
ve spolupráci s mìstem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

S B Í R K U   Š A T S T V A
7. øíjna 2017

Vìci prosím zabalte do igelitových pytlù èi krabic, 
aby se transportem nepoškodily.

Sbírka se uskuteèní v sobotu 7. øíjna 2017 od 8 do 11 hodin 
v prostorách Hasièské zbrojnice – mìsto, ulice Pøíkopy

a ZŠ Na Skále (ul. Drtinova) 

Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 491 524 342.

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!

Vìci, které opravdu brát nemùžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!

Stany, koberce, matrace �
Lyžaøské potøeby, poškozené a obnošené boty �

Nebezpeèný odpad (lednice, televizory, sporáky, poèítaèe) �
Veškerý nábytek, jízdní kola, koèárky  

nádobí, sklenièky, porcelán �
�



KOSTELEC

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

F. I. TŮMY

NAD ORLICÍ

Foto:  Z. Fabiánek, I. Matyášová


