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INFORMACE Z RADNICE
Z pracovního kalendáře
•
•
•
•
•
•

Ve dnech 4. a 11. 12. proběhl za účasti starosty Františka Kinského, místostarosty Tomáše Kytlíka a ředitele Obchodní akademie T. G. M. Václava Pavelky
výběr dodavatele bronzového odlitku sochy T. G. Masaryka. Odlití bronzové sochy provede umělecká slévárna H V H spol. s r.o. z Horní Kalné.
Ve středu de 6. 12. přijal starosta František Kinský a místostarosta Tomáš Kytlík pozvání Klubu seniorů POHODA na tradiční předvánoční setkání. Setkání
bylo pomyslnou třešinkou na dortu, které završilo celoroční činnost klubu v rámci oslav 55 let od založení klubu důchodců.
V úterý 12. 12. se v kanceláři starosty města konalo jednání výboru DSO Orlice.
Téhož dne se starosta města František Kinský zúčastnil jednání výboru pro kulturu Královéhradeckého kraje.
V penzionu Podhorní mlýn se dne 14. 12. konalo setkání zdravotníků, sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu „Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“. Za vedení města se setkání zúčastnil místostarosta Tomáš Kytlík.
V pátek 15. 12. předsedal starosta města František Kinský Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí ORLICE.
vedení města

Poděkování za finanční dary

- Federal–Mogul Friction Products a.s. za tradiční podporu zájmových
a sportovních organizací z Kostelce nad Orlicí a jeho místních částí
ve výši 85 000 Kč;
- ŠKODA AUTO a.s. za peněžité prostředky za účelem podpory sportu
ve městě Kostelec nad Orlicí, a to ve výši 120 000 Kč.
Podpořené projekty
FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS a.s.:
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.
Fotbalový turnaj pro mládež do 8 let: 5 000 Kč
Sportovní sdružení Zdravé děti
Pohybem ke zkvalitnění využití volného času, zvyšování tělesné zdatnosti
dětí školního věku: 4 000 Kč;
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.
Cesta pro děti za poznáním do Orlických hor: 3 000 Kč;
Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s.
Mistrovství Čech v mažoretkovém sportu v Trutnově: 7 000 Kč;

Kostelecký okrašlovací spolek
Dětem na kole: 7 000 Kč;
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s.
Závody a karneval pro děti na horách: 4 000 Kč;
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s. – Turnaj mládeže: 2 000 Kč;
Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí
568 – 10. ročník Kosteleckého závodu: 6 000 Kč;
„Čhavengre jilo”
Výlet do Dinoparku Praha: 5 000 Kč;
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.
Letní skautské putovní tábory: 4 000 Kč;
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí
Sportovní vybavení pro oddíly mládeže TJ Sokol: 8 000 Kč;
Mateřské centrum Cvrček z.s.
Nákup didaktické pomůcky pro nácvik hrubé motoriky
(„bazének s míčky“): 8 000 Kč;
Mateřské centrum Cvrček z.s. – Překážková dráha: 8 000 Kč;
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota
Podzimní soutěž pro hasičské kolektivy: 8 000 Kč;
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.
Turnaj v malé kopané - LHOTA CUP: 3 000 Kč.
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Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí
Sportovní vybavení pro mládežnické sportovní oddíly: 20 000 Kč;
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.
Vybavení pro Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí: 30 000 Kč;
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s.
Sportovní pomůcky pro výuku lyžování: 12 500 Kč;
Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s.
Volnočasové aktivity pro děti školního věku: 5 000 Kč;
TJ SOKOL Kostelecká Lhota, z.s.
Pořízení sportovních potřeb a pomůcek pro mládež: 20 000 Kč;
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s.
Sportovně materiální vybavení spolku: 18 000 Kč;
FbK Kostelec nad Orlicí, z.s.
Finanční pomoc rozvoje mládeže Fbk Kostelec nad Orlicí: 14 500 Kč.
Finanční podpory si moc vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Organizačně-správní odbor

Dotační programy roku 2018
Na svém jednání Rada města dne 8. 1. 2018
vyhlásila následující dotační programy pro rok 2018:

L
K O ST E

TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.
Dětský den na hřišti v Kostelecké Lhotě: 3 000 Kč;

Podpořené projekty ŠKODA AUTO a.s.:

E

O R L I
CÍ

Je pro nás ctí a především velikou radostí poděkovat za ﬁnanční pomoc
v roce 2017 těmto společnostem:

C N AD

Příjem žádostí od 9. 2. 2018 do 26. 2. 2018.
a) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež, alokovaná částka 100 000 Kč
b) Sport – celoroční pravidelná činnost, alokovaná částka 1 100 000 Kč
c) Individuálně posuzované žádosti mimo schválená „Pravidla“ spolkům
a organizacím, jejichž členskou základnu tvoří výhradně dospělí členové,
alokovaná částka 500 000 Kč.
Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor,
tel: 494 337 284, 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
d) Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy, alokovaná částka 700 000 Kč
Kontaktní osoba – administrátor: Bc. Eva Marková, Odbor sociálních věcí,
tel: 494 337 209, 724 207 361, e-mail: emarkova@muko.cz
Příjem žádostí od 22. 2. 2018 do 25. 10. 2018.
e) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity „malé projekty“, alokovaná částka 100 000 Kč
Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor,
tel: 494 337 284, 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
Žádost a pravidla pro přidělování dotací naleznete na www.kostelecno.cz,
sekce: Granty a dotace.
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor
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Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
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ze dne 4.12.2017
schvaluje
onájemní smlouvu na pronájem pozemku
parc.č. 1729/2 - ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 342 m a pozemku parc.č.
1729/3 - zastavěná plocha o výměře 48 m
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí za cenu 4 Kč/m,
tj. celkem za 1.560 Kč/rok s panem xxxx.
vystavení objednávky na akci Relokace agend
OSO společnosti Václav Daněk, Nábřeží 195,
517 01 Solnice, IČ: 41250257.
objednávku opravy vzduchotechniky, odhlučnění stropu kuchyně a přípravny, demontáže
a montáže osvětlení a vymalování nebytového prostoru bufetu umístěného v 1. NP budovy čp. 29 na Palackého náměstí v Kostelci nad
Orlicí dle přiložených cenových nabídek.
smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru
označeného A-902 o podlahové ploše 35,6
m2 umístěného v 1. PP budovy čp. 38 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí s Regionálním turistickým informačním centrem, o.p.s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, I.J. Pešiny
39, IČ: 26011531, a to s účinností od 1.1.2018.
smlouvu o výpůjčce nebytových prostor,
a to místnosti o celkové podlahové ploše
37 m2 umístěnou v 1.NP budovy čp. 530 v ulici
Příkopy jež je součástí pozemku parc. č. 402
v obci a v kat. ú. Kostelec nad Orlicí se sdružením Čhavengre Jilo, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova čp. 241, IČO: 22763724,
a to na dobu určitou s účinností od 1.1.2018
do 31.3.2018.
vypracování projektové dokumentace
na akci Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace Riegrova ulice II. Etapa
a Žižkova ulice, Kostelec nad Orlicí společnosti DI PROJEKT s.r.o., se sídlem 533 51
Pardubice, Chelčického 686, IČ: 01873687, to
vše v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
smlouvu o dílo na akci Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace Riegrova
ulice II. Etapa a Žižkova ulice, Kostelec nad
Orlicí se společností DI PROJEKT s.r.o., se
sídlem 533 51 Pardubice, Chelčického 686,
IČ: 01873687.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na stavební práce
s názvem Stavební úpravy a Rekonstrukce
ZTI v Domě s pečovatelskou službou, Frošova
č.p. 1414 v Kostelci nad Orlicí a souhlasí s vypsáním veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení.
vypracování projektové dokumentace na akci
Projektová dokumentace - Místní komunikace Stradinská, Kostelec nad Orlicí (3 úseky
+ oprava kanalizace) společnosti Hauckovi,
s.r.o., se sídlem 552 03 Česká Skalice, Zlič 73,
IČ: 28779533, to vše v souladu s čl. VI., odst. 9
VS/38 organizační směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
vystavení objednávky na akci Projektová dokumentace - Místní komunikace Stradinská,
Kostelec nad Orlicí (3 úseky + oprava kanalizace) společnosti Hauckovi, s.r.o., se sídlem
552 03 Česká Skalice, Zlič 73, IČ: 28779533.

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Pravidla pro přidělování bytů v domech
zvláštního určení v Kostelci nad Orlicí s účinností ode dne 1.1.2018.
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva
kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
na podprogram Informační centra knihoven
v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven z programu VISK 3 pro rok 2018.
smlouvu o přenesení regionálních funkcí
krajské knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. se Studijní
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, se
sídlem 500 03 Hradec Králové, Hradecká
1250, IČ: 412821.
změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové
opatření č. 30.
změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové
opatření č. 31.
změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové
opatření č. 32.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
44.000 Kč pro AUDIS BUS s.r.o., se sídlem
Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 242,
IČ: 15040500 účelově vymezená dotace:
Financování dopravy dětí s handicapem
do speciálních ZŠ a MŠ v Rychnově nad
Kněžnou;
15.000 Kč pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Kostelec nad Orlicí,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Riegrova 249,
IČ: 60885360 účelově vymezená dotace:
Oprava elektroinstalace v domě zahrádkářů
Kostelec nad Orlicí.
darovací smlouvu na ﬁnancování novoročního ohňostroje se společností Federal-Mogul
Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.
objednávku na zhotovení slavnostní plně
vyšívané vlajky města Kostelec nad Orlicí vč.
slavnostní žerdě a obalu u společnosti VELEBNÝ & FAM s.r.o., vlajky, vyšívání, heraldika, se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, J. Nygrína
334, IČ: 25960709.
smlouvu o udělení licence a podpoře provozu
Programového vybavení VERA Radnice číslo
SWR/17/292 se společností VERA, spol. s r.o.,
se sídlem 160 00 Praha 6, Vokovice, Lužná
716/2, IČ: 62587978.
smlouvu o poskytování reklamních služeb
při konání Novoročního ohňostroje v Kostelci nad Orlicí se společností TTV spedice spol. s r.o., se sídlem 500 02 Hradec
Králové, Pražské Předměstí, Čechova 1100/20,
IČ: 27484548.
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souhlasí
s podnájmy bytů v bytovém domě čp. 1448
- 1453 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí na základě přiložených žádostí nájemců
těchto bytů.
s analytickou, strategickou a implementační částí Místního akčního plánu vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko
a Černilovsko (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/
15_005/0000031).
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•

bere na vědomí
stav územní studie Regenerace Jiráskova náměstí v Kostelci nad Orlicí.
informaci svozové společnosti Marius Pedersen a.s., se sídlem 500 09 Hradec Králové,
Průběžná 1940/3, IČ: 42194920 týkající se navrhované úpravy cen pro rok 2018 za služby
v oblasti odpadového hospodářství.
zápis ze dne 29.11.2017 z jednání pověřených
zástupců vlastníků infrastrukturního majetku
a zástupců společnosti AQUA SERVIS, a.s.
Rychnov nad Kněžnou týkající se projednávání a schválení cen vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2018 a změny struktury
položek kalkulace cen pro vodné a stočné pro
rok 2017.
ze dne 18.12.2017
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.
č. 2345/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 131 m2 včetně budovy čp. 1457 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí
pozemku parc. č. 2345/17, pozemku parc. č.
2345/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 539 m2 včetně budovy bez čp./če (jiná
stavba), jež je součástí pozemku parc. č.
2345/24 a dále části pozemku parc. č. 2345/40
- ostatní plocha o výměře 614 m2, vše v kat.
ú. Kostelec nad Orlicí s panem xxxx na dobu
určitou do 31.1.2023 s účinností od 1.2.2018
s možností opce na dalších 5 let.
smlouvu s panem xxxx, kterou se započítává
pohledávka z titulu rekonstrukčních prvků
ve výši 181 676 Kč dle dohody o vyrovnání
ze dne 11.4.2007 oproti nájemnému za užívání bytu za období 01/2017 12/2017 ve výši
43 416 Kč.
rámcovou smlouvu č. 159-AC-BŠ 2017
na rozúčtování nákladů na teplo nebytových
prostor umístěných v budově čp. 29 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí se společností ista Česká republika s.r.o., se sídlem
155 00 Praha 5 Stodůlky, Jeremiášova 947, IČ:
61056758.
seznam žadatelů o domovní kompostér, se
kterými bude následně uzavřena smlouva
o výpůjčce a darování dle přílohy.
přílohu k flotilové pojistné smlouvě č.
500041986, seznam změn k datu 7.12.2017
se společností Generali pojišťovna a.s., se
sídlem 120 84 Praha 2, Bělehradská 132,
IČ: 61859869.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce místní komunikace ulice
Pod Branou, ulice Riegrova 1. etapa a ulice
Na Lávkách v Kostelci nad Orlicí dle předlohy.
smlouvu o provádění pravidelných kontrol
a oprav hasicích přístrojů, hadicových systémů, uzavřenou podle zák. č. 89/2012 Sb.
Se společností Ingrid Čermáková, Požárně - bezpečnostní servis, se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Dobrovského 1653,
IČ: 69841691.
nájemní smlouvu na pronájem prostor o podlahové ploše 20,8 m2 umístěných v 1. NP budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad
Orlicí se společností
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Aufori, o.p.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Pražské předměstí, Habrmanova 136/3,
IČ: 01582241 na dobu určitou do 29.1.2018
s účinností od 1.1.2018 za měsíční nájemné
ve výši 360 Kč a paušálu na služby ve výši
140 Kč včetně DPH.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Bronzový odlitek sochy prezidenta T. G. Masaryka, dle předlohy.
smlouvu o dílo na akci Bronzový odlitek sochy prezidenta T. G. Masaryka se společností
H V H spol. s r.o., se sídlem 543 71 Horní Kalná, č.p. 65, IČ: 47454873.
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020 Domu dětí
a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí, 517 41, IČ: 71230424.
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020 Mateřské školy
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, Kostelec
nad Orlicí, 517 41, IČ: 75015641.
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020 u Mateřské
školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, Kostelec nad Orlicí, 517 41, IČ: 75016125.
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020 Základní ško-
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ly Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí,
517 41, IČ: 70157332.
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled •
rozpočtu na roky 2019 a 2020 Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, Tyršova, Kostelec nad Orlicí, 517 41, IČ: 71230432.
veřejný závazek Centra denních služeb - Domovinka Kostelec nad Orlicí (Interní směrnici
č. 1/2018).
sazebník úhrad za úkony poskytované Cen- •
trem denních služeb - Domovinka Kostelec
nad Orlicí s účinností od 1. 1. 2018.
zvýšení odpisového plánu pro rok 2017 o částku 3 063 Kč.
odpisový plán pro rok 2018 v celkové výši
43 008 Kč.
smlouvu o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
15 000 Kč na obnovení sochy T.G. Masaryka •
v Kostelci nad Orlicí na prostranství před obchodní akademií se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem 500 09 Hradec Králové,
Průběžná 1940/3, IČ: 42194920.
souhlasí
se zasláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Stavební úpravy a Rekonstrukce

Starosta města Kostelec nad Orlicí zve občany města

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí 26. 2. 2018 od 16:00 hodin.

Partnerství v sociální oblasti
V předvánočním čase došlo dne 14. 12. 2017 k setkání zdravotníků, sociálních
pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje.
U společného stolu v penzionu Podhorní mlýn se sešli zástupci realizátora
projektu MěÚ v Kostelci nad Orlicí Běla Kovaříčková a Zuzana Kschwendová,
za vedení města byl přítomen místostarosta Tomáš Kytlík. Pozvání dále přijali
zástupci Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí, Rané péče Sluníčko Hradec
Králové, Úřadu práce pobočka Kostelec nad Orlicí, Heweru Hradec Králové,
Domácího hospice Rychnov nad Kněžnou, praktičtí lékaři pro dospělé, Centra Orion a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Péče o duševní zdraví,
VZP Hradec Králové, Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí, Geriatrického centra Týniště nad Orlicí a přizvaní byli sociální pracovníci Města Kostelec
nad Orlicí a Týniště nad Orlicí.
Setkání mělo za cíl zlepšit komunikaci a informovanost jednotlivých subjektů
o nabízených službách a dalších možnostech nastavení vzájemné spolupráce.
Nejčastěji skloňovanými problémy v oblasti sociální péče byla témata spojená se stárnutím populace a nárůstem potřeby sociálního bydlení. Tato potřeba však nevzrůstá pouze v řadách seniorů, ale také u osob se zdravotním,
mentálním nebo psychickým postižením. Místostarosta města Tomáš Kytlík
reagoval na danou problematiku a seznámil přítomné s tím, že vedení města
si je vědomo potřeby zlepšení dostupnosti sociálních služeb a bydlení a řešení jsou tématem jednání zastupitelů a radních města. Jedna z příležitostí,
kterou pan místostarosta označil jako reálnou, je rekonstrukce bývalé základní školy v Kostelecké Lhotě směrem ke komunitnímu bydlení, které stojí
v cestě aktuální stav územního plánu
V závěru přátelského setkání došlo k diskusi mezi jednotlivými účastníky,
ze které vyplynula i potřeba opakovat podobná setkání. V rámci výše zmíněného projektu bude následující schůzka realizována v průběhu roku 2018.
Zuzana Kschwendová,
Běla Kovaříčková
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ZTI v Domě s pečovatelskou službou, Frošova
č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí společnostem
dle přílohy.
s navýšením počtu pracovních míst Městského úřadu Kostelec nad Orlicí na celkový počet 72, tj. navýšení o 1 pracovní místo na OSV,
které bude obsazeno v rámci projektu Psychosociální podpora sociálně vyloučených
rodin na Kostelecku na dobu určitou 3 let,
tedy od 1.1.2018 do 31.12.2020.
s umístěním sídla spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí v budově
na adrese Příkopy 267, nacházející se na parcele č. 687/5, zapsané na listu vlastnictví číslo
10001 vedeném pro obec Kostelec nad Orlicí,
katastrální území Kostelec nad Orlicí.
nesouhlasí
s prominutím smluvní pokuty vystavené dle
kupní smlouvy ve výši 15 249 Kč společnosti
AUTO TICHÝ - centrum s.r.o., Okružní 275,
293 01 Mladá Boleslav, IČ: 24287563 při plnění akce Dodávka osobních automobilů pro
Město Kostelec nad Orlicí.
Výtah: Ivana Hrabinová,
asistentka vedení města

Místní poplatek za komunální odpad
a místní poplatek ze psů
V tomto článku vám přinášíme informace o poplatku za komunální odpad
a poplatku ze psů pro rok 2018.
Poplatek za odpady je pro letošní rok stanoven ve výši 500 Kč za poplatníka, tzn.
osobu s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí, Kostelecké Lhotě, Kozodrech
a Korytech a 500 Kč pro majitele staveb určených nebo sloužících k individuální
rekreaci tzv. chataře. Děti ve věku do tří let jsou od poplatku osvobozeny a poplatek tedy neplatí. Jedná se o děti narozené v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.
Stejně jako v minulých letech bude občanům zaslána složenka pro úhradu
poplatku, ke které budou připojeny informace o jednotlivých poplatnících,
výše sazby, variabilní symbol a číslo bankovního účtu pro úhradu poplatku.
V případě, že nebudou přiložené informace o poplatnících aktuální, je nutné
kontaktovat správce poplatku, který provede požadované změny.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2018.
Výše poplatku pro rok 2018 je stanovena obecně závaznou vyhláškou
č. 7/2017. Celé její znění spolu s dalšími informacemi naleznete na stránkách
města www.kostelecno.cz.
Kontakt: Místní poplatek za odpad: Jana Šedová, ekonomický odbor,
tel. 494 337 275, 773 781 182, email: jsedova@muko.cz
K poplatku ze psů sdělujeme, že sazby pro rok 2018 zůstávají na stejné výši
jako v předchozích letech. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
s trvalým pobytem nebo sídlem ﬁrmy na území města Kostelec nad Orlicí
a v jeho částech Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta.
Každý držitel psa obdrží složenku s údaji o výši poplatku, variabilním symbolem a číslem účtu. Splatnost poplatku je do 31. 5. 2018.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou je poplatek ze psů stanoven,
naleznete na ww.kostelecno.cz.
Kontakt: Místní poplatek ze psů: Jana Kameníková, ekonomický odbor,
tel. 494 337 281, 775 419 150, email: jkamenikova@muko.cz
Poplatky je možné uhradit v pokladně městského úřadu. Doporučujeme však
občanům, aby využili možnosti bezhotovostní úhrady místních poplatků,
a to na základě informací na zaslaných složenkách.
Pokladní hodiny pokladny:
pondělí, středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek 8:00–15:00, pátek 8:00–13:00.
Jana Šedová, ekonomický odbor
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Výzva pro zájemce prodeje zajímavého
regionálního produktu

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Město Kostelec nad Černými lesy jako pořadatel 27. Setkání Kostelců,
které se bude konat 26. 5. 2018, má pro vás nabídku.
V rámci Keramických dnů ve městě Kostelci nad Černými lesy a 27. Setkání
Kostelců nabízí těm, kteří mají zajímavý produkt, např. regionální, prodejní
místo zdarma (cca 3 běžné metry).

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

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: lfaltysova@muko.cz
nebo na tel.: 724 277 857 do 28. 02. 2018.

Kontakt: kravín Záměl
tel.: 494 546 215, mobil: 603 112 690
-lfal-

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ÚNOR–BŘEZEN 2018. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
3. 2. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515 , Opočno
777 667 353
4. 2. MUDr. Štulík Richard
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
494 515 693
10. 2. MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345,
Vamberk
736 419 151

11. 2. MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
494 542 102

24. 2. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 781

17. 2. MDDr. Tomáš Jan
Tyršova 515 , Opočno
777 667 353

25. 2. MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729 ,
Kostelec nad Orlicí
603 933 466

18. 2. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
494 622 114

3. 3. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775

KLUB SENIORŮ POHODA
Malé ohlédnutí za rokem 2017
Jak ten čas letí! V minulém roce jsme významné výročí,
55 let od založení klubu seniorů, oslavili doslova bez
girland a slavnostních projevů, či dokonce blahopřání.
Nechybělo to snad nikomu, protože všechnu energii
a um jsme vložili do pořádání akcí, které byly určeny všem členům klubu
a dalším zájemcům nejen z řad seniorů města, ale i všech našich příznivců.
Podařilo se to, protože nejen pravidelná úterní setkání přátel byla navštívena průběžně víc jak třiceti zájemci, ale všechny tři zájezdy byly beznadějně
vyprodány, besedy hojně navštíveny, a dokonce byl i zájem o naši bylinkovou zahrádku. Skvělé, ne? Připravili jsme i oslavu devadesátin naší bývalé
vedoucí paní Marušce Minaříkové a také oslavenci z řad členů klubů si již
zvykli a využívají prostory společenské místnosti k malému „připomenutí“
svých narozenin. Hlavním záměrem nejen pro oslavy je stále to, co neseme v názvu klubu: POHODA. Svůj podíl na tom má nejen výbor klubu, ale
i jeho členové, kteří dovedou překvapit a potěšit. Třeba tím, že přinesou
novou bylinku do zahrádky, darují nádherný krajkový obrázek nebo svůj
namalovaný obraz květin a nebo vysloví přání pohodového dne, s úsměvem. Nevěříte?
Tak mi dovolte na závěr této úvahy přidat jedno veliké přání všech: brzké
uzdravení naší milé členky Hanky Pavlíkové, všichni ji držíme palce a těšíme se, že Hanka se svým mužem se zase brzo objeví mezi námi. Přejeme
všem hodně zdravíčka a štěstí, protože, jak praví klasik: štěstí je, když míjíš
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lékárny, protože tě nic nebolí. Taky míjíš obchody, protože všechno máš.
Jdeš domů, protože tě tam čekají. Tak ať máte to štěstí, že vás někdo čeká
a vidí vás moc rád a taky vás k životu potřebuje.
Za všechny pohodáře přeje vedoucí klubu
PhDr. Miroslava Nováková

Připravujeme na I. pololetí roku 2018
Zájezdy, besedy, pravidelná úterní setkání, vycházky po městě... to je jen
krátký výčet akcí, které budeme pořádat v průběhu celého roku.
A co připravujeme na první pololetí?
V jednání je termín besedy s oblíbeným pohádkářem a spisovatelem
dr. Josefem Lukáškem. Stalo se již
tradicí, že k nám pravidelně zavítá,
aby představil svoji novou knihu
či publikaci. V současné době je
připravena do tisku nová kniha pohádek, ilustrovaných výtvarnicí Jarmilou Haldovou (byla už také u nás
na besedě). A tak babičky a dědečkové i ostatní zájemci budou mít
Foto: archiv Klub seniurů Pohoda
možnost vyslechnout pár pohádek
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přímo z úst spisovatele, tvůrce další pohádkové knížky nejen z Orlických hor.
Určeno je i pro ostatní zájemce z našeho města.
Zájezd v červnu je připraven pro zájemce o historické památky, ale i současný život města, tentokrát Písku. Navázali jsem už kontakt s informačním
střediskem tohoto půvabného města s nejstarším mostem naší země. Máte
se na co těšit, protože v Písku vás potěší nejen prohlídka města, ale je připraveno i překvapení. Konzultováno bylo už také s „naším panem řidičem“
Petrem Matějíčkem z rychnovského AUDIS BUSU.
Tradiční májové setkání na Rabštejně bude tentokrát s hudbou k poslechu i tanci. „Kdo umí, umí“ zase
představí zručné krajkářky, členky
klubu seniorů a svoji příležitost budou mít i další obory. Co třeba chutné babiččiny koláče či bábovky?
Příležitost pro všechny členy klubu,
protože tato akce je plánována zatím
pouze pro členy klubu.
Pro zvídavé, toužící po poznání,
Foto: archiv Klub seniurů Pohoda
poučení a rozšíření znalostí tolik
potřebných k pestřejšímu obohacení všedních dnů, ve spolupráci s odborem sociálních věcí, jmenovitě Bělou
Kovaříčkovou a Mgr. Jiřím Vídeňským, se připravují akce z oblasti například
sebeobrany, právní a zdravotní. Termíny a místa konání jsou v přípravě.
O všech akcích vás budeme včas informovat jednak na pravidelných úterních posezení s přáteli (každé druhé v měsíci je „čajové“) a hlavně prostřednictvím venkovní skříňky umístěné u železářství U Jahodů a také v městském
zpravodaji.

Foto: archiv Klub seniurů Pohoda

Členský příspěvek na celý rok v hodnotě 70 Kč lze uhradit v průběhu celého
února, vždy v úterý od 14:00 do 16:00 u paní M. Votroubkové nebo J. Plné.
Těšíme se na setkání nejen se členy Klubu seniorů Pohoda, ale uvítáme
ostatní zájemce z řad seniorů a obyvatel našeho města.
Přejeme pohodové dny!
PhDr. M. Nováková

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dům s pečovatelskou službou
Kostelec nad Orlicí
(dům zvláštního určení) - informace
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně ve vyřizování žádostí o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Frošova 1414 a Frošova 763 v Kostelci nad Orlicí
(domy zvláštního určení). Tato agenda byla v průběhu ledna 2018 převedena
z Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí na Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Pokud máte o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (dům zvláštního určení) zájem, obraťte se na sociálního
pracovníka Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.
Kontakt: Mgr. Jiří Vídeňský, mob.: 773 781 165
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
9. 1.

Odstranění spadlého stromu
z komunikace Suchá Rybná
– směr Vrbice
Jednotka byla povolána k odstranění spadlého
stromu přes komunikaci, která byla zcela neprůjezdná. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
byl strom rozřezán pomocí motorové řetězové pily a odklizen. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu.
8. 1.
Požár sazí v komíně Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru sazí v komíně rodinného domu. Po příjezdu
na místo a provedeném průzkumu bylo topidlo již odstaveno. Provedli jsme
ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou pomocí nastavovacího žebříku a kominického nářadí sražení sazí v komíně. Po vyčištění
komína byly ještě ve sklepě u kotle vybrány zbývající saze. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, vyšetřovatelem požáru a Policií ČR.
3. 1.
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel
na křižovatce. Jednalo se o nedobrždění jednoho z vozidel, které narazilo zezadu do druhého. Vozidlo jsme
zajistili proti požáru a ohraničili dopravními kužely. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Událost se
obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR.
31. 12. Monitoring střechy rodinného domu
Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k monitoringu střechy rodinného domu, kde bydlela
starší paní sama. Na Silvestra při odpalování zábavné pyrotechniky jí údajně
něco spadlo na střechu a měla strach o své bezpečí. Provedli jsme průzkum
střechy, okolí domu a nic jsme nenalezli. Paní jsme poučili a vrátili se zpět
na svoji základnu.
22. 12. Nouzové otevření dveří do bytu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření dveří do bytu, kde volal pán o pomoc.
Za asistence Policie ČR jsme byt otevřeli speciálním nářadím. Zraněné osobě
jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK ji předali do jejich péče. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
21. 12. Dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci
Přestavlky směr Choceň
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo
v příkopě se zaklíněnou osobou. Po našem příjezdu k události jsme začali
vyprošťovat zraněnou řidičku vyprošťovacím zařízením. Poté byla zraněná
osoba pomocí páteřní vesty a nosítek vyproštěna z vozidla. Zraněnou osobu
jsme předali do péče zdravotnické záchranné službě KHK a spolupracovali
s jejím ošetřením. Dále jsme ji pomohli transportovat do sanitního vozidla.
Vozidlo bylo zajištěno proti požáru a po odjezdu zdravotnické záchranné
službě KHK jsme řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody
Policií ČR se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Komunikace byla
zcela uzavřena po dobu vyprošťovacích a záchranných prací. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
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19. 12. Nouzové otevření dveří v RD Svídnice
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v rodinném domě,
kde se nacházela rodící žena. Po našem příjezdu k události nám žena sama
otevřela dveře od domu. Dítě i žena byly v pořádku. Spolupracovali jsme se
zdravotnickou záchrannou službou KHK při ošetření novorozence. Poté byly
odvezeny k dalšímu ošetření do nemocnice. Jednotka se vrátila zpět na svoji
základnu.
16. 12. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v domě, kde se nacházely zraněné osoby. Při jízdě k události jsme byli odvoláni zpět na svoji základnu. Zásah jednotek PO nebyl zapotřebí. Dveře byly otevřeny před naším
příjezdem.
15. 12. Požár plastové popelnice v RD Svídnice
Jednotka byla povolána k požáru uhlí v rodinném domě. Po příjezdu k události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár plastové popelnice
v domě, kde bylo uskladněno uhlí. Požár jsme lokalizovali, poté zlikvidovali
jedním C proudem v dýchací technice a prostor přirozeně odvětrali. Zasažená místnost a půda nad místem požáru byla zkontrolována termokamerou.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Doudleby nad Orlicí, Policií ČR a vyšetřovatelem požáru.
9. 12. Pomoc při zvednutí starší ženy Kostelec nad Orlicí
Jednotka pomohla v bytovém domě se zvednutím starší ženy, která upadla
na zem a manžel ji nemohl sám zvednout. Paní jsme zvednuli a uložili do postele. Událost se obešla bez zranění osob.
4. 12.

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC
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 8:00–17:00

Sobota 9:00–13:00

Neděle zavřeno

SLOŽKY MĚSTA
Městská policie

DN dvou nákladních vozidel Častolovice směr Solnice

MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv JSDH Kostelec n. Orl. – město

Jednotka byla povolána k dopravní
nehodě dvou nákladních vozidel.
Jednalo se o sypač s radlicí a fekální
vozidlo. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala jednotka
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policie ČR. Z poškozeného
fekálního nákladního vozidla ležícího na boku unikal hydraulický olej
a exkrement z nádrže. Snažili jsme
se zamezit dalšímu úniku hydraulického oleje do okolního prostředí pomocí
sorbentu a sorpčních hadů. Uniklý olej byl sbírán do sběrných sudů. Dále
jsme spolupracovali se specializovanou odtahovou službou, která nákladní
vozidlo postavila pomocí jeřábu zpět na kola a naložila na odtahové vozidlo.
Poté byla komunikace uklizena od trosek z havarovaného vozidla a provozních kapalin. Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena a událost se
obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou KHK, ORP RK
zástupcem životního prostředí, specializovanou odtahovou službou a se
správou a údržbou silnic.
4. 12. Nouzové otevření dveří v RD Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v rodinném domě.
Uvnitř se měla nacházet osoba, která neotvírala dveře pečovatelské službě.
Dveře jsme za asistence Policie ČR otevřeli speciálním nářadím. Osoba byla
nalezena uvnitř domu a po příjezdu zdravotnické záchranné službě KHK byla
předána do jejich péče. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018

Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny: pondělí
středa

15:00–16:00
15:00–16:00

Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154
Mobil: 724 733 940, 724 329 557
E–mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz
Výpůjční doba knihovny:

c

dospělé oddělení

dětské oddělení

Po
St
Čt

Po
St
Pá

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Virtuální Univerzita třetího věku
v kostelecké knihovně
Jak se udržet v dobré fyzické a psychické kondici i v důchodovém věku a
aktivně se podílet na společenském dění?
Přihlaste se do virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) jako jedné
z forem celoživotního vzdělávání, která je organizovaná provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE A PODMÍNKY STUDIA
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi
ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.
Studia se mohou účastnit posluchači:
• se statutem důchodce
• invalidní důchodci bez rozdílu věku
• osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

Návod na půjčování elektronických knih
Čtenáři, využívejte i možnosti stahování a čtení elektronických knih
zdarma, dokud je to možné. Platí i pro dětské čtenáře.
Podmínkou je mít u nás zadaný funkční e-mail a zaplacený roční registrační poplatek.

V průběhu semestru:
• společná výuka probíhá v konzultačním středisku (u nás v knihovně) 1x
za 14 dní v dopoledních hodinách (začínáme v 9 hodin)
• výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
• každý kurz obsahuje 6 videopřednášek
Zájemci o studium:
Zájemci o studium vyplní Přihlášku ke studiu, kterou u nás v knihovně obdrží,
a uhradí studijní poplatek 300 Kč pro daný kurz.
Kontaktujte nás na tel. čísle 724 329 557, 724 733 940 nebo na e-mailu:
knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz.
Posluchač může studovat pouze v jednom konzultačním středisku.
Upozornění: Pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek.
Povinnosti posluchače:
• uhrazení studijního poplatku ve „svém“ konzultačním středisku (u nás
v knihovně)
• min. 80% účast na společné výuce
• vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
Přerušení studia:
• kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)
• možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv
následným semestrem
Po úspěšném zakončení semestru je studentovi předán certiﬁkát.
Více informací se dočtete na: hps://e-senior.czu.cz/
Kdy letos začínáme a jaké téma se bude studovat?
Třída studentů zimního semestru Cestování, co jste možná nevěděli vylosovala téma na letní semestr 2018 s názvem EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY.
V novém roce začínáme v úterý 30. 1. v sálku knihovny.

Box na knihy
Jsme rádi, že využíváte box na knihy a vracíte tak knihy včas. Děkujeme.

Harmonogram přednášek:
13. 2. (úterý) 9:00 | 27. 2. (úterý) 9:00 | 13. 3. (úterý) 9:00
27. 3. (úterý) 9:00 | 10. 4. (úterý) 9:00
Co vše se dozvíte?
První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým
způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislá
na konkrétní kultuře?
Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské
hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?
Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se
ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka,
který je často deﬁnován z naprosto odlišných směrů.
Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku.
Protože člověk může být deﬁnován různým způsobem (a často nesprávnou
deﬁnicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních)
vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.
Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.
Autor textu a přednášející: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
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Pozvánka na výstavu
Srdečně vás všechny zveme na výstavu fotograﬁí Hany Esop s názvem Aljaška.
Na výstavě naleznete i hmotné exponáty.
Výstavu si můžete prohlédnout do 30. 3. 2018.

Foto: archiv Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
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Pozvánka na přednášku s promítáním
Chcete se o Aljašce dozvědět informace, o kterých se v knihách nedočtete
a které se dozvíte pouze od člověka na Aljašce 16 let žijícího? Přijďte si poslechnout přednášku s promítáním paní Hany Esop v úterý 13. 2. v 17:00 do
sálku knihovny. Vstupné 50 Kč.

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Vernisáž v Třebechovicích pod Orebem
V úterý 21. 11. jsme s klienty z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí odjeli na vernisáž do evangelického kostela v Třebechovicích pod Orebem, kde
byla zahájena výstava prací žadatelů o mezinárodní ochranu nazvaná Cesta
za sluncem.

Foto: archiv Městská knihovna Kostelec nad Orlicí

Simona Kňourková

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
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
9:30 (neděle), 8:00 (středa, sobota) na děkanství,
17:00 (úterý, čtvrtek, pátek) na děkanství.
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Pan farář Filip Čapek uvedl výstavu a představil účinkující. Poté nastoupily
děti z PoS Kostelec nad Orlicí a přednesly básně a zazpívaly písně laděné
do adventního času. Dalším vystupujícím byl tanečník, který zatančil na píseň Hallelujah výrazový tanec
Všem divákům se vystoupení moc líbilo. Nebylo vůbec jednoduché naučit
děti, které mluví cizími jazyky, české básně a písně, ale povedlo se a děti měly
obrovský úspěch. Velký dík také patří tanečníkovi za profesionální přístup
a provedení tanečního vystoupení.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

Náboženská obec Církve
československé husitské v Kostelci nad Orlicí

Dobrovolný návrat do země původu

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 nad Kněžnou, Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e- mail: senkovap@seznam.cz

Jednou z možností opuštění České republiky žadatelem o udělení azylu je
tzv. dobrovolná repatriace (návrat) do země původu. Tuto možnost mají
žadatelé v průběhu celého řízení o udělení azylu a v běhu 15 denní lhůty
po jeho, zpravidla neúspěšném, ukončení.
Program dobrovolných návratů v České republice realizuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Cílem je poskytnout pomoc žadatelům,
kteří chtějí zpět do vlasti a nejsou si schopni tuto cestu sami uhradit.
Program je založen na dobrovolnosti, důstojnosti a minimalizaci administrativních průtahů.

BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI
V 8:30 V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).
BOHOSLUŽBY V ÚNORU:
4. 2. (neděle) 8:30, 18. 2. (neděle) 8:30
15. 2. (čtvrtek) 16:00 BIBLICKÁ HODINA – Klub seniorů Pohoda
Vánoční církevní období končí v úterý 14. 2. (tzv. masopustní úterý), velikonoční období začíná následující den ve středu (Popeleční středa).
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Žadatelům pobytového střediska, kterým byla jejich žádost o azyl zamítnuta,
nebo těm, kteří se rozhodli vzít svoji žádost zpět, poskytujeme:
• poradenství,
• přímou asistenci při odjezdu ze země (např. při odbavení na letišti),
• bezplatný nákup letenky nebo jízdenky do země původu.
V uplynulém roce byl zaznamenán zvýšený počet žádostí o repatriace. Jenom v současné době v pobytovém středisku čeká na vyřízení žádosti o repatriaci cca 10 osob.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí.
Administrátor sboru: farářka Mgr. Jiřina Kačenová,
Letohrad – Petříkov 201, tel.: 608 882 553
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
OD 1. 1. 2018 BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI V 9:45 V KOSTELE J. A. KOMENSKÉHO NA RABŠTEJNĚ, KAŽDOU TŘETÍ NEDĚLI NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI.

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

HLEDÁM PRAVIDELNÉ A SPOLEHLIVÉ HLÍDÁNÍ
14 MĚSÍČNÍHO SYNA NA 1-2 ODPOLEDNE V TÝDNU
(PO-PÁ) OD LEDNA 2018 V KOSTELCI NAD ORLICÍ.
CENA DOHODOU. KONTAKT V REDAKCI.

Další informace na vývěsce u kostelíku.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018
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NEUNIKLO NÁM
Novoroční ohňostroj rozzářil náměstí

Naše škola, to je škola!

Město Kostelec nad Orlicí děkuje všem sponzorům, kteří se rozhodli
podpořit Novoroční ohňostroj v našem městě, díky jejichž laskavé
ﬁnanční spoluúčasti se akce uskutečnila:

Spolu s vámi už druhým rokem diskutujeme o kvalitě vzdělávání a společně
hledáme cesty, jak na to. Děkujeme Vám - Místní akční plán vzdělávání pro
Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko.

AG TYP Kostelec nad Orlicí
AQUA SERVIS, a.s.
Cihelna Kinský, spol. s r.o.
Federal-Mogul Friction Products, a.s.
Josef Kopecký
INEKO OPTIK s. r. o.
TTV servis spol. s r. o.
Poděkování patří nejen sponzorům, ale také ﬁrmě Fireworks Náchod jmenovitě pánům Richardu Koutnému a Jiřímu Grossovi, kteří měli ohňostroj ve své
režii a připravili nádhernou světelnou show.

Co se nám spolu s Vámi podařilo? Otevřeli jsme debatu v území a posbírali
spoustu zajímavých námětů od vás, rodičů, učitelů, starostů, ředitelů, odborníků i dětí. Dozvěděli jsme se, co by se dalo dělat pro zlepšení úrovně vzdělávání. Sebrané náměty a potřeby jsme začali realizovat a v plné šíři je rozvineme
v následujících čtyřech letech v navazujícím projektu s podporou EU a MŠMT.
Žáci ze ZŠ Gutha–Jarkovského se spojili na setkání žákovských parlamentů
s dalšími pěti týmy základních škol a ve spolupráci a sdílení dobrých zkušeností budou pokračovat na jarním setkání v Kostelci.
Také jsme na pravidelných setkáních ředitelů propojili školy a školy se starosty. Zvláště důležité to bylo v obcích, kde komunikace mezi úřadem a školou v poslední době chyběla. O aktuálních palčivých tématech, která hýbají
českým školstvím, se hovořilo u kulatých stolů učitelů s odborníky na inkluzi, se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a České školní inspekce.
Výhodou bylo i to, že vzdělávací semináře, šité na míru pracovníkům ve vzdělávání, se konaly v místě nebo poblíž jejich pracovního působiště. Konference Cesta ke škole 21. století v Novém zámku pak dala školám příležitost
ukázat veřejnosti, v čem jsou dobré a čím se odlišují a znovu vnesla do území
témata, o kterých je dobré se bavit.
Pro nás byly aktivity MAPu zdrojem poznání, sdílení zkušeností a dalšího
vzdělávání. Na základě spolupráce v rámci MAP vzniklo v naší škole mnoho
nových aktivit, nápadů a plánů. Projekty jsou šité na míru potřebám škol a pomáhají řešit jejich problémy, řekla Jitka Kadrmasová z Církevní základní školy
v Borohrádku. Veronika Špačková z Kostelce, zástupkyně rodičů v pracovní
skupině, ocenila otevřené diskuze s odborníky a rodiči na palčivá témata.
A Jana Zaňková z pracovní skupiny dodala: Díky MAP jsem se blíže poznala
se zástupci institucí, které se týkají mých dětí, a mohla s nimi promluvit jako
s lidmi a ne formálně jako se zástupci instituce. Pomohlo mi to pochopit
jejich motivaci a záměry v situacích, kdy jsem nerozuměla jejich jednání. Zároveň jsem si ujasnila, že není v jejich moci změna, kterou bych si ve školství
přála, a rozhodla jsem se jednat sama. Na jednání pracovní skupiny jsem se
seznámila s jednou kolegyní, se kterou jsme vytvořily projekt (technologického klubu), který by mohl té mnou požadované změně napomoci.
Další informace k místnímu akčnímu plánu, který realizuje MAS NAD ORLICÍ,
najdete na h p://map.nadorlici.cz/kostelecko/
Jana Fajfrová

Poděkování
Foto: archiv Martin Saidl

Přejeme návštěvníkům kulturních akcí města, aby nový rok 2018 byl v jejich
životě nezapomenutelný, plný zážitků a nejcennějších vzpomínek.

Ráda bych touto formou poděkovala rodině Kaminskyi z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí, kteří nalezli na ulici mou ztracenou peněženku a i s
velkým peněžním obnosem mi ji vrátili. Jsou to velmi milí a slušní lidé.

Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

Děkuji Veronika Pergerová
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – únor 2018
•
•

•
•

Tančírna – vzhledem k tomu, že na Rabštejně v měsíci únoru a březnu probíhají taneční kurzy pro páry, na další tančírně se setkáme
v průběhu měsíce dubna.
Malé ohlédnutí za Vánočním koncertem Orchestru Václava Hybše. Václav Hybš tradičně v prosinci zavítal na Rabštejn. Hlavním hostem večera byla mimořádná osobnost české kultury – herec, scénárista, režisér, tlumočník, textař, spisovatel – Josef Laufer a čtveřice mladých talentovaných zpěváků. Slyšeli
jsme vánoční i populární hity doprovodu věhlasného Orchestru Václava Hybše. I letos naprosto vyprodané hlediště Rabštejna vytvořilo úžasnou atmosféru
a mnoho písní si zazpívalo společně s Orchestrem. Koncert byl zakončen ovacemi vestoje!
Prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované vstupenky v dostatečném časovém předstihu – alespoň čtrnáct dní před představením. Vstupenky
na divadelní hru „Můj báječný rozvod“, v podání Elišky Balzerové, jsou již v prodeji.
Pravidelné pondělní cvičení jógy – lektor Jan Dlabal odcestoval jako každým rokem na dalekou cestu do slunné Indie – jóga bude pokračovat v pondělí
dne 19. března 2018 ve stejném čase na Rabštejně.

Věneček

Foto: archiv SK Rabštejn

Vstup mladých lidí do společnosti je významná událost. Slavnostní večer,
kterým frekventanti Kurzu společenského tance a chování na Rabštejně byli
oﬁciálně uvedeni do společenského života, se konal v prosinci loňského
roku. Krásné chvíle si společně s nimi užilo mnoho rodičů, přátel a příznivců
společenského tance.
Mladí tanečníci uvedli večer slavnostním nástupem a předtančením spojeným s předáním květiny. Předvedli získané dovednosti na parketu ve směsi klasických i latinskoamerických tanců. V upomínku na měsíce prožité
s tancem si vzájemně předali symbolické dárky. Ukázky společenských
tanců předvedl mistr světa v tancích salza a cha-cha Daniel Zhouf a Nikola Olafová z Taneční školy Bonstep v Hradci Králové. Děkujeme místním
ﬁrmám Textil Broňa Janšová, Obuv Petra a Květinářství Pomněnka za spolupráci.

Dětský karneval
Aloha! Tímto havajským pozdravem se přivítáme na tradičním dětském karnevalu, který se bude konat v únoru na Rabštejně. Jistě jste pochopili, že tématem letošního karnevalu bude slunce, pláže, moře – tedy Havaj. Na děti čeká odpoledne plné her, úkolů (a samozřejmě sladkých odměn za jejich plnění), ale
hlavně hudby a maškarního veselí.
Občerstvení pro malé i větší tanečníky je zajištěno. Můžete se těšit i na Havajskou limonádu!
Dětský karneval pořádají DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn v neděli 18. 2. od 14:00. Jste srdečně zváni!

Foto: archiv SK Rabštejn
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Kurz společenského tance a chování
– podzim 2018
Sdružený klub Rabštejn bude na podzim letošního roku tradičně pořádat
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Taneční kurzy pro mládež
ve věku 14–19 let se staly ve střední Evropě (Česko, Slovensko a Rakousko)
společenskou událostí, kterou nám doslova závidí celý svět.
Co frekventanty v tanečním kurzu na Rabštejně čeká?
• Nultá lekce s informacemi o průběhu kurzu (seznámení s tanečními mistry)
• 12 lekcí věnovaných výuce tanců a společenské výchovy
• v rámci těchto lekcí jsou dvě lekce prodloužené. Na druhé prodloužené
si frekventanti mimo jiné osvojí chování na rautu.
• Kurz je zakončen slavnostním Věnečkem
Úvodní „nultá“ lekce se bude konat ještě před prázdninami. Kurz je organizován ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové. Zápis frekventantů proběhne ve středu 28. února v Divadelní kavárně na Rabštejně
od 15:00 do 17:00.
V rámci jednotlivých lekcí se naši frekventanti naučí základům společenských tanců, základním pravidlům společenského chování a etikety (včetně praktické ukázky stále více používané formy občerstvení – rautu), atd.
Věříme, že i letošním nově přihlášeným frekventantům se podaří úspěšně
vykročit do společenského života.

Komedie Jeana Barbiera (originální název Ma ﬁlle travaille a Paris) nabízí dvě
hodiny emocí a smíchu. V současné době nejznámější autor konverzačních
komedií ve Francii je pokračovatelem tradice bulvárního divadla ve stylu Feydeau. Režie této divadelní hry se ujal Jan Novák.
Osoby a obsazení:
Maxim, provinční výběrčí přímých daní – Petr Nárožný
Cerise, společnice Třešnička – Jana Malá/Týna Průchová
Liliana, atraktivní sousedka – Jarmila Švehlová
Evženie, manželka ministra – Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová
Angelika, společnice Anita – Barbora Šťastná Petrová/Malvína Pachlová
Norbert, ambiciózní snoubenec – František Skopal/Martin Sochor
Viktor, záletný ministr – Jan Šťastný/Jan Čenský
Divadelní představení „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“ uvedeme
na Rabštejně v pondělí 12. 2. od 19:00. Představení je součástí divadelního
abonmá.

Koncert – Vodnářský zvon Tomáše Pfeiffera
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám zprostředkovala rozhovor s naším
nejznámějším biotronikem Tomášem Pfeiﬀerem. Ten v únoru uvede na Rabštejně svůj koncert na starobylý nástroj s názvem „vodnářský zvon“. Tento
historický nástroj má svůj původ v Číně a v Tibetu. Na první pohled na tom
není nic zvláštního – vypadá jako plechová nádoba s vodou. Ale když se ho
chopí mistr – vydává tento nástroj blahodárné tóny v úžasně široké škále
a k tomu vytváří na vodní hladině fascinující obrazce. Při nižších tónech se
má objevovat čtyřcípá hvězda. Při jemnějších rezonancích dokonce dvanácticípá. Jedná se o zviditelnění zvuku na vodní hladině. Čím je ton vyšší, tím
složitější obrazce se na hladině objevují.
Navíc je tento nástroj doprovázen velkoplošnou parabolickou projekcí. Témata jednotlivých skladeb inspiruje každodenní život, příroda, výjimeční
lidé, vesmír apod. Po koncertě si mohou návštěvníci nástroj zblízka prohlédnout či na něj přímo sáhnout a vnímat sílu jeho rezonance, v určitých frekvencích vidět i levitaci vodních kapek.

Divadlo s excelentním Petrem Nárožným
Třetí představení rabštejnské divadelní sezóny je komedie – abychom tak
řekli „par excellence“. Zavede nás do vyšší společnosti v Paříži, s tím souvisí
její název „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“.
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne
rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje
v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje. Když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela
to změní jeho život, budoucnost dcery a dokonce i složení vlády. Rozjede se
uragán záměn a komických situací, které neberou konce.

Foto: archiv SK Rabštejn

Chcete-li si přečíst rozhovor s Tomášem Pfeiﬀerem, je k dispozici na našich
webových stránkách www.skrabstejn.cz v sekci Rozhovory.
Koncert „Společná věc“ s biotronikem Tomášem Pfeiﬀerem se uskuteční
na Rabštejně v úterý 20. 2. od 19:00.
Foto: archiv SK Rabštejn
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Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v únoru
70 let oslaví

Šafránková Vlasta
Pfeiferová Marie
Hubálek Pavel

75 let oslaví

Kaplan Jiří
Nepovímová Olga

80 let oslaví

Kalina Jiří
Fialová Anežka

85 let oslaví

Šimák Josef

90 let oslaví

Roštlapilová Zuzana

92 let oslaví

Hloušek Jiří

Vzpomínka
S lítostí musím oznámit smutnou zprávu. Velký skaut našeho střediska, bratr Vladimír Sosna – Balů, nás počátkem nového roku navždy opustil a vydal se na poslední
skautskou stezku ve svých nedožitých 90 letech. Připomeňte si jeho život i tímto krátkým článkem, který před
10 lety k jeho 80. narozeninám sepsal Tomáš Kytlík a Drahomíra Paulusová.

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

Jublilejní svatby
50 let zlatá svatba Milena a Zdeněk TEJKLOVI
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli
Karel Morávek

* 1947

Jiří Mengemann

* 1940

Jaroslav Málek

* 1935

Karel Karásek

* 1930

Jan Lustyk

* 1933

Zdeňka Hacalová

* 1933

Josef Novotný

* 1941

Zbyněk Oberreiter

* 1944

Vladimír Sosna

* 1928

Jan Matoušek

* 1939

Mgr. Alena Sedláková

* 1989

Vlasta Charvátová

* 1930

Marie Bečičková

* 1934

Foto: archiv Skaut

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

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 matriku
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sděleny
bližší informace. Děkujeme za pochopení.
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V Kiplingově Knize Džunglí se setkáváme s postavou moudrého medvěda Balůa, který pomáhá vychovávat malé lidské mládě Mauglího. Podobně i bratr
Vladimír Sosna, skautským jménem Balů, utvářel a formoval charakter vlčat a
skautů kosteleckého střediska.
Na skautskou stezku vstoupil v roce 1938. O rok později stihl ještě poslední
předválečný tábor, který u potoka Brodce vedl bratr Viktor Polák. Po válce
skautoval pod vedením Františka Talacka – Ostré sekery. Po letech mlčení a
zákazů se v roce 1968 aktivně zapojil do krátké obnovy Junáka v Kostelci a
musel počkat dalších dvacet let, aby opět pomáhal při třetí obnově skautského
hnutí v roce 1989. Byl zvolen do čela kosteleckého střediska a Okresní rady
Junáka v Rychnově nad Kněžnou. Společně s dalšími činovníky střediska založil
1. smečku vlčat (nejmladších skautů), kterou aktivně vedl od jejího vzniku až do
roku 2002.
Desítky chlapců, kteří pod jeho vedením prošli skautskou stezkou za poznáním
a dobrodružstvím, pamatují poutavá vyprávění u táboráku, žertovné okamžiky
při hrách a chvíle strávené s kytarou u plápolajícího ohně. Vedl svá vlčata s
láskou, trpělivostí a pochopením.
Skautský důchod pojal pracovně. Nesložil ruce, ale nadále pokračoval ve vedení
skautské kroniky, živě se zajímál o dění ve středisku a celém skautském hnutí.
Byl členem místní pobočky Klubu přátel Jaroslava Foglara a aktivním sběratelem skautských artefaktů.
Pravidelně se zúčastňoval schůzek východočeské družiny Svojsíkova oddílu, což
přeloženo pro nezasvěcené znamená skautský klub pro ty, „co více pamatují“.
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Dne 17. 2. oslaví své krásné 90. narozeniny

paní Zuzana Roštlapilová.
Milá maminko, krásných květů plnou náruč
k narozeninám Ti chceme dát, moře lásky,
moře zdraví, moře štěstí a Božího požehnání k tomu přát.
Děti Miroslava, Pavel a Dana s rodinami

Vyřiďte pozdrav každému,
kdo mě měl někdy rád,
mně už se nikdy nerozední,
budu teď věčný spánek spát.
V tichém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás opustil

pan Jiří Mengemann.

paní Jana Balousová.

Děkujeme touto cestou všem za projevy soustrasti.
Dále za příkladnou péči
MUDr. Milanu Musilovi a MUDr. Miloši Bašemu.
Velké poděkování patří všem, kteří nám v těchto těžkých chvílích
pomáhali, a to sestrám z Domácí péče v Týništi nad Orlicí
za profesionální zdravotní péči a neocenitelnou pomoc
Jednotce požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
Kostelec nad Orlicí město.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme

Manželka Jana Mengemannová a syn Jirka Mengemann

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 6. 2. uplyne smutný rok,
co nás navždy opustila naše milovaná
babička, prababička a maminka

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00

9. 2. (pátek) 17:00, 19:00

TANEČNÍ PRO PÁRY
– druhá lekce tanečního kursu pro páry
Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná
úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě).
12. 2. (pondělí) 19:00 V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Výběrčí daní z provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí
svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Překvapený otec zjišťuje, že jeho dcera pracuje jako společnice ve světě velké politiky a obchodu. Rozjede se uragán
změn a komických situací. Hrají: Petr Nárožný, Jan Štastný/Jan Čenský, Simona Postlerová, a další.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn–program únor-březen
1. 2. (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.
1. 2. (čtvrtek) 16:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18:00 a čtvrtek v 16:00.
1. 2. (čtvrtek) 17:30
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Pravidelně
každý čtvrtek v 17:30-Základní a 18:30 Pokročilí a kruhový trénink.
2. 2. (pátek) 17:00, 19:00
TANEČNÍ PRO PÁRY
Zahajovací lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Taneční lektoři Mgr. Klára a Mgr. Josef Solárovi. Přihlašování v kavárně na Rabštejně nebo na www.
skrabstejn.cz
4. 2. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost
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16. 2. (pátek) 17:00,19:00
TANEČNÍ PRO PÁRY – třetí lekce
tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě).
17. 2. (sobota) 9:00
PŘEDNÁŠKA – VČELAŘSTVÍ
Pořádá Český svaz včelařů, o. s.
18. 2. (neděle) 10:00 NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Salónek na Rabštejně.
18. 2. (neděle) 14:00 KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti plné masek, tance a veselých písní – pořádá
DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn. Tentokrát na téma HAVAJSKÁ PARTY.
Součástí bude ocenění masek a tombola. Vstupné: 30 Kč dítě, 40 Kč dospělý.
20. 2. (úterý) 19:00
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
Biotronik Tomáš Pfeiﬀer hraje na Vodnářský zvon - koncert s názvem „Společná věc“. Součástí koncertu je unikátní parabolická projekce. Filosoﬁe
může mít i podobu rezonance – tónů. V našem koncertu se vám snaží, takto
nesměle, podat ruku s tichou otázkou: „Věnuješ mi kousek srdce, pozornosti, citu, vědomí?“ Vždyť společná věc není jen slovo. Mystérium dávných ﬁlosofů přichází takto nyní i k nám. Vstupné: 120 Kč/sleva 90 Kč důchodci,
děti, studenti,...).
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018

23. 2. (pátek) 17:00,19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY – čtvrtá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň),
pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě).
26. 2. (pondělí) 16:00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ
27. 2. (úterý) 18:00
MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. V salónku na Rabštejně.
28. 2. (středa) 15:00
ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
Zápis do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2018. Zápis probíhá
od 15 do 17 hodin v divadelní kavárně.
4. 3. (neděle) 14:00

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
– z.o. ČZS Kostelec nad Orlicí.

18. 3. (neděle) 19:00 DIVADLO: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Komedie – Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry
ve stejném výrobním podniku. Co se stane, když na Silvestra dojde mezi manželskými páry k zajímavé sázce? Hrají Dana Homolová, Martin Kraus, Michaela
Badinková, Daniel Rous. Vstupné: 190–265 Kč v předprodeji/290 Kč na místě.
25. 3. (neděle) 15:00 POŘAD PRO DĚTI: CIRKUS BUDE
Cirkusové představení určené pro nejmenší diváky a jejich nejbližší. Vystoupí
artistická skupina Mistral z Liberce pod vedením Tomáše Havla.
8. 4. (neděle) 19:00
DIVADLO: PERFECT DAYS
Romantická komedie - Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně
všechno: prosperující ﬁrmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou
matku. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních
pár let. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a další. Vstupné: 190–320 Kč
v předprodeji/340 Kč na místě.
DIVADLO: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
– One woman show
Laskavá komedie věnovaná od irské autorky všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy bravurně vytvořila Eliška Balzerová. Představení je
v jejím repertoáru již 14 sezón s obrovským úspěchem. Hrají: Eliška Balzerová.

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

Program doprovodných akcí na únor:
1. 2. (čtvrtek) 9:00
Dluhové pasti.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

7. 2. (středa) 16:30
Loutkové divadlo.

PEJSEK A KOČIČKA

8. 2. (čtvrtek)9:30

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

14. 2. (středa) 8:00
VÝLET DO TONGA
Sraz v 8:00 na vlakové zastávce Kostelec nad Orlicí-město, návrat cca ve 14:00.
21. 2. (středa) 10:00
KARNEVAL
Programy vznikly za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí.
Děkujeme!

DDM Kamarád

13. 6. (středa) 19:00

Kino Rabštejn – E-cinema
7. 2. (středa) 19:00
ČÁRA
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Klidný souběh
obou prolínajících se světů bude minulostí….Hrají: Emília Vašáryová, Tomáš Maštalír a další. Krimi/thriller/drama, Slovensko/Ukr. /Česko 2017. Vstupné 80 Kč.
25. 2. (neděle) 17:00 PRO DĚTI: JÁ, PADOUCH 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize.
Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý.
Animovaný/akční/dobrodružný/rodinný ﬁlm, USA 2017. Vstupné 80 Kč.
2. 3. (pátek) 10:00

POŘAD PRO ŠKOLY – kino (e-cinema): MASARYK
(Obchodní akademie T.G.M. Kostelec nad Orlicí).

11. 3. (neděle) 17:00
PRO DĚTI (JARNÍ PRÁZDNINY): EMOJI VE FILMU
Emoji ve ﬁlmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho
mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole,
ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy.
Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene…. Animovaný/dobrodružný/komedie. USA 2017. Vstupné 80 Kč.
16. 3. (pátek) 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL - EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Vstupné
100 Kč, sleva studenti a důchodci.
Připravujeme v kině: ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR, …
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DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz
2. 2. (pátek) 9:00–12:00

ZÁVODY VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
(pro předem přihlášené)
Turnaj tříčlenných družstev využívajících airso ové zbraně systému „NERF“.
Turnaj se skládá z jednotlivých soubojů mezi dvěma tříčlennými týmy.
Sraz v Sokolovně. S sebou ochranné nebo sluneční brýle, pití, sálová obuv,
50 Kč/jednotlivec, pokud máš – tak vlastní ner u a 6 podepsaných nábojů.
Přihlášky (ke stažení na www.ddmkostelec.cz) odevzdejte do 25. 1. do DDM.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.
2. 2. (pátek) 8:30–15:00
POLOLETNÍ PRÁZDNINY S KAMARÁDY
Den plný her, soutěží a tvoření s kamarády v DDM.
Přihlášky (na webových stránkách www.ddmkostelec.cz) odevzdejte do úterý 30. 1.. Pro děti zajištěn oběd a pitný režim. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
2. 2. (pátek) 8:00–13:45
VÝLET DO TONGA – OBSAZEN
Sraz účastníků v 8:00 na vlakové zastávce. Předpokládaný návrat v 13:45.
Cena Kč 200 (vlak, MHD, vstup). Vedoucí: Mgr. Petra Hladká.
5. a 19. 2. (pondělí) 17:00–18:30 KERAMIKA pro volně příchozí
6. a 20. 2. (úterý) 17:00–18:30 KERAMIKA pro volně příchozí
Keramické tvoření s jarní tématikou. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek
80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
6., 13., 20., a 27. 2. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
16:00–17:00
Příležitost ke společnému tvoření rodičů a dětí a relaxaci při práci s keramickou hlínou. Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
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13. 2. (úterý) 17:00–18:30
FUSING A TIFFANY VITRÁŽE
Práce s barevnými sklíčky, spékání skla nebo zhotovení vitráže dle vlastního námětu nebo šablony. Dílna pro předem přihlášené (omezený počet účastníků).
Informace na tel. 773 781 162. Poplatek 80 Kč + materiál.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová

6. 3. (úterý) 8:30 – 15:30
KUCHAŘSKÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI
Pro všechna děvčata i chlapce, kteří se rádi pletou kolem sporáku a kuchtí.
Dílnička pro děti od 1. do 4. tř. Přezůvky a oblečení s sebou. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
7. 3. (středa) 8:00

1., 8., 15. a 22. 2. (čtvrtek)
KERAMIKA A TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou.
Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
18. 2. (neděle) od 14:00–17:00 DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti plné tance, her a soutěží.
Součástí bude ocenění masek a tombola. Vstupné: 30 Kč dítě, 40 Kč dospělý.

VÝLET DO PRAHY DO DOPRAVNÍHO SÁLU
DOPRAVNÍ FAKULTY ČVUT
Pojeďte s námi vlakem do Prahy. V plánu je prohlídka Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického, kde si budete moci prohlédnout velké
železniční modelové kolejiště obsluhované skutečným zabezpečovacím
zařízením. Nahlédneme do sálu, který slouží studentům VŠ při výuce technologie řízení železniční dopravy. Procházka Prahou a lanovkou na Petřín
do Zrcadlového bludiště.
Sraz v 8 hodin na vlakové zastávce Kostelec. Návrat v 17:44 hodin.
Vedoucí akce: Hladká, Paulusová, Urban. Cena: 350 Kč.

21. 2. (středa) 15:30–16:30

HALOVÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
pro žáky I. st. ZŠ
Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: skok z místa,
slalom, sprint apod. Sportovní akce pouze pro předem přihlášené.
Vedoucí akce: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039.

7. 3. (středa) 9:00–12:00
DOPOLEDNE S FLORBALEM
Pro všechny, kteří mají rádi tuto kolektivní hru. Vyzkoušíme si tréninková cvičení, střelbu na brankáře, nájezdy i samotnou hru. S sebou sportovní oblečení, sálovou obuv, kdo má i svoji ﬂorbalovou hůl, pití, svačinu. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek

23. 2. (pátek) 16:00–18:00
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Vytvořte si hedvábný šátek nebo šál dle vlastní fantazie. Přihlásit se můžete
přímo v DDM nebo na tel. 773 781 162 do 20. 2. Po předchozí domluvě zajistíme požadovaný rozměr. Cena 80 Kč + spotřebovaný materiál.
Vedoucí: Bc. Daniela Mrázová.

8. 3. (čtvrtek) 7:55–16:07
LYŽE, SNB, SANĚ – HURÁ NA NĚ
Výlet za sněhem do Deštného v Orlických horách. Nutné vlastní vybavení
(lyže, snowboard, saně, boby). Odjezd v 7:55 Kostelec náměstí, návrat 16:07
Kostelec nám. Cena pro sáňkaře 200 Kč/os (doprava, oběd). Cena pro lyžaře
a snowboardisty 500 Kč (doprava, vlek, oběd).
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Petra Hladká, tel. 777 483 039.
Kapacita 20 dětí.

27. 2. (úterý) 17:00–18:30
SMALTY
Při tvorbě drobného šperku vyzkoušíte techniku zapékání smaltu na plotýnce i v peci. Dílna pro mládež a dospělé (práce s plechem). Dílna pro předem
přihlášené (omezený počet účastníků).
Informace na tel. 773 781 162. Poplatek 80 Kč + materiál.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová

8. 3. (čtvrtek) 8:30–15:30
HRAJEME SI S KAMARÁDY
Hry, soutěže a tvoření v DDM. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, svačinu
a pití. Oběd zajištěn. Cena: 80 Kč.
Vedoucí akce: Drahomíra Paulusová, tel. 773 781 162.

Od února pravidelně zahajujeme

Připravujeme

6. 2. (středa) 16:45–17:45

17. 3. (sobota) 15:00–17:00
WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE
Přijďte si vyzkoušet kouzlo závěsné akrobacie (akrobacie na zavěšené šále).
Kapacita max. 6 účastníků. S sebou: sportovní oblečení – nejlépe upnuté
tričko (delší rukáv) + tepláky/legíny. Hala Jungmannova Kostelec nad Orlicí.
Cena: 250 Kč. Vedoucí: Veronika Bachtíková. Rezervace místa na tel. 773 781 161.

ANGLICKÁ KONVERZACE
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Potřebujete procvičit slovní zásobu a gramatiku? Zajímá Vás Španělsko?
Co je to Erasmus a Evropská dobrovolnická služba? Na tato a další témata z běžného života budeme diskutovat s dobrovolnicí Evou ze Španělska.
Informace na tel. 773 781 162.

Připravujeme na jarní prázdniny
5.–9. 3. v DDM
Přihlášku na jarní prázdniny odevzdejte do DDM nejpozději do 28. 2.
5. 3. (pondělí) 8:32–14:00

HOKEJ PRO KLUKY,
BRUSLENÍ PRO HOLKY
Sraz účastníků v 8:20 v Kostelci na náměstí. Předpokládaný návrat v 14:00.
Cena 150 Kč/os. (doprava, vstupné na zimní stadion, oběd). Možnost půjčení
bruslí za 30 Kč na místě.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039. Kapacita 15 dětí.

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

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

5. 3. (pondělí) 9:00–15:30
POJEĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
Odjezd v 9:15 vlakem do Hradce Králové - návštěva Přírodovědného centra.
S sebou: jídlo a pití na celý den, 100 Kč (jízdenka, vstup, kapesné). Pro předem přihlášené – omezený počet účastníků.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová, tel. 773 781 162. Kapacita 15 dětí.

10. 2. (sobota) 8:00
HRADECKÉ LESY
Sraz účastníků: 8:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí–město, odjezd
8:15 do Hradce Králové hlavní nádraží.
Trasa nenáročného výletu: MHD k Stříbrnému rybníku, rybník Výskyt, výběh
divočáků a daňků, Nový Hradec, restaurace Pod strání, MHD, nádraží.
Návrat vlakem. Délka trasy: 12 km.
Vedoucí akce: Jitka Kružíková.

6. 3. (úterý) 9:05–13:28
VESELÉ DOPOLEDNE V BAZÉNU RK
Sraz účastníků v 8:55 na náměstí v Kostelci. Společně pojedeme autobusem
do Rychnova nad Kněžnou. V bazénu budeme od 10:00 do 12:00. Zaplaveme
si, vyzkoušíme atrakce, zrelaxujeme. Cena 150 Kč/os. S sebou plavky, ručník
a svačinu (ve vestibulu bazénu možno zakoupit občerstvení). Přihlašovat se
mohou pouze plavci!
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek tel. 777 483 039. Kapacita 15 dětí.

24. 2. (sobota) 7:00
Z BOLEHOŠŤI DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí–město, odjezd
7:15 do Bolehoště.
Trasa nenáročného výletu: Bolehošť, Lipiny, Ledecké bory, Bědovice, Třebechovice pod Orebem. Návrat vlakem.
Délka trasy: 10 km.
Vedoucí akce: Ivana Lorencová.
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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: h ps://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.
Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova
Vánoční tvoření
Po roce přichází, ten překrásný čas vánoční. Lidé zpívají koledy, domovem
se rozléhá vůně jehličí a vánočního cukroví. S příchodem adventu si zapalujeme každou neděli jednu svíčku na adventním věnci. Děti netrpělivě odpočítávají okénka v adventním kalendáři a nemohou se dočkat, až budou
moci otevřít poslední a přijde Ježíšek. Předvánoční čas je obdobím, kdy se
scházíme s nejbližšími a rozdáváme radost a úsměv druhým na tváři. Jinak
tomu ani nebylo v naší školce. Dne 12. 12. 2017 jsme uspořádali akci Vánoční
tvoření. S chutí tvořit přišli rodiče dětí i se staršími sourozenci.

Plesová sezona
10. 2. (sobota)
Sdružený klub Rabštejn.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES

16. 2. (pátek) 20:00

V. PLES
DÁMSKÉHO KLUBU SLAVĚTÍNA
Pozvánka na jubilejní ples do Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Hraje
DYNAMIC. Překvapení večera, předtančení, hry o ceny.
10. 3. (sobota) 20:00
PLES DÍTĚ V SRDCI (2. ROČNÍK)
Ples s krásnou výzdobou ve Sdruženém klubu Rabštejn. K tanci a poslechu
hraje skupina KOPLAHO BAND. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně. Nezisková organizace Dítě v srdci děkuje za Vaši podporu zakoupením vstupenky. V ceně vstupenky za 190 Kč je
zahrnuto půlnoční občerstvení. Ples se koná pod záštitou Ing. Vladimíra Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje a pod záštitou Františka
Kinského, starosty Kostelce nad Orlicí.
Částka vybraná na dobrovolném vstupném na výstavu fotograﬁí na Rabštejně byla 3741 Kč. Mnohokrát děkujeme. Peníze budou použity na výrobu
memoryboxů. Více na stránkách www.ditevsrdci.cz
2. 3. (pátek)
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Hasičský sbor České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí město Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sále SK Rabštejn. K poslechu a tanci hraje skupina COMBI. Předprodej vstupenek od 12. 2. v hasičské
zbrojnici pondělí až pátek v době 8:00–14:00, nebo po telefonické domluvě
na číslo 778 407 150.

Různé
11.–12. 5.
KOSTELECKÝ MAJÁLES 2018
Srdečně zveme všechny příznivce rock „n“ rollu, punku a hardcoru na oslavy jara, které se budou konat na městském koupališti v Kostelci nad Orlicí. Na akci vystoupí bezmála 20 hudebních skupin různých žánrů z osmi
zemí Evropy. Za zmínku určitě stojí maďarští THE SILVER SHINE, kteří
dobývají svět v žánru rockabilly, nebo italští punkeři THE DEFECTIVES.
Myslíme si, že každý návštěvník zde najde svůj oblíbený hudební žánr.
Vstupné na oba dny je 350 Kč. Odkaz na facebook: www.facebook.com/
events/1496618727059750/

WWW.PRIMAVYDELEK.CZ
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Fota: archiv MŠ Krupkova

Celou školkou se šířila poklidná atmosféra ve vánočním duchu.
Pro rodiče bylo přichystáno i malé pohoštění ve formě cukroví, ovoce
a vánočního punče, který provoněl naši školku. Rodičům jsme ponechali
volnou ruku při tvoření. Rodiče nás velice překvapili a přišli s mnoha překrásnými a originálními nápady, jak vánoční téma pojmout. Děkujeme
rodičům, že za námi přišli odpoledne s chutí tvořit a těšíme se na další
spolupráci.
Veronika Polednová Dis., učitelka MŠ Krupkova
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ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Informace k zápisu do 1.třídy
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 4. 4. 2018
od 14:00 do 17:00 na pracovišti Komenského.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. 8. 2018.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a rodný list pro případnou kontrolu. Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.
Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném
místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.
DĚTI MLADŠÍ
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června
2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Koncert Radima Zenkla
Dne 15. 12. navštívil naši školu český muzikant světového formátu pan Radim Zenkl. Narodil se v bývalém Československu, více než třicet let však žije
v Kalifornii v USA. Radim Zenkl dokáže hrát na velké množství netradičních
nástrojů. Dětem představil např. vrbovou píšťalu, kravský roh, valašskou
troubu, ﬂétnu-dvojačku, fujaru. Vyniká však zejména hrou na mandolínu,
u té vymyslel originální styl hraní tzv. Zenkl style, kdy posluchač má dojem,
jako by slyšel hrát hráče dva. Radim Zenkl dokázal přirozeně děti do svého
vystoupení vtáhnout, takže se staly jeho součástí. Společně jsme si zazpívali nejen naše krásné koledy, ale vyslechli také koledy irské, anglické,
německé a vánoční melodie, které se hrají v USA. Lehce jsme si procvičili angličtinu, to když muzikant vyprávěl o vánočních zvycích a tradicích
v anglicky mluvících zemích. V závěru programu pan Zenkl vybídl děti, aby
se věnovaly hudbě, protože jim může být báječným průvodcem do života. S tímto krásným poselstvím jsme se rozloučili a odnesli si krásný pocit
z jemného dotyku umění.
Za kolektiv 1. st. Lucie Ryšková

Školní družiny
Divadlo ve školní družině
Ve středu 10. 1. přijel děti ze školní družiny opět navštívit a pobavit divadelní
spolek Řimbaba z Plzně s pohádkou 12 měsíčků.
Improvizované jeviště s krásnými kulisami vyrostlo v tělocvičně ZŠ, kde se
shromáždily děti ze ŠD Erbenova i Drtinova.
Foto: archiv ŠD Drtinova

Důležité:
V případě, že se zákonný zástupce nemůže v daném termínu dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 494 323 442) a dostavit se v termínu
náhradním, to je 18. 4. 2018 ve 14:00.
Podrobné informace jsou zveřejněny na www.zskostelec.cz.
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

Andělé v 1. B

Děj pohádky všichni dobře známe a od originálu se lišil jen několika písněmi,
které si děti nejen zazpívaly, ale hlavně zatančily. Tři odvážlivci měli možnost
si zahrát s herci v pohádce. Všichni to zvládli na 1*.
Pohádka se všem velice líbila. Těšíme se na příště.
Tereza Zimová ŠD Erbenova a Drtinova

Školní družina Drtinova

Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského

Dne 19. 12. se do 1. B třídy slétli andělé z celého Kostelce i okolí. Celé dopoledne jsme si s dětmi hráli na andělskou školu plnou hodných andílků.
Na programu byla andělská čeština a matematika. Příjemně nás překvapila
návštěva dětí ze 4. B. Společně s námi roznesli po nebi andělskou poštu, zařádili si při andělské koulované a za odměnu nás čekal i andělský mls. Třídu
jsme provoněli zdobením pomerančů hřebíčkem a poslední hodinu si každý
namaloval, jak si představuje svého anděla. Děti byly opravdu andělsky hodné, moc jsme si společnou práci užili a těšíme se na další projekt.
Mgr. Jana Havlová a děti 1. B
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Betlémy v Rychnově nad Kněžnou
V sobotu 9. 12. jsme se s dětmi ze školní družiny Erbenova vydali navštívit
Výstavu betlémů v Rychnově nad Kněžnou.
Sešli jsme se v 8 hodin ve družině a poté jsme se vypravili na vlak do Častolovic. V Rychnově nad Kněžnou jsme na zámku navštívili moc pěknou výstavu.
Viděli jsme betlémy z kraje Orlických hor, betlémy paličkované, vyřezávané, keramické, vystříhávané z papíru, ale i betlémy, které vyráběly děti ze
základních a mateřských škol. Na závěr si děti mohly zakoupit dáreček pro
maminku, tatínka nebo jen tak pro radost.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018

Foto: archiv ŠD Drtinova

Po prohlídce jsme se stavili na náměstí v cukrárně a už jsme museli spěchat na zpáteční vlak. Ve družině jsme si společně ještě prohlédli zakoupené suvenýry
a pověděli si, co se komu nejvíce líbilo.
Sobotní dopoledne bylo pohodové a děti odcházely domů spokojené.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Po evakuaci školy na vánoční prázdniny
V pátek 22. 12. 2017 byla výuka na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí
ukončena vyhlášením cvičné evakuace školy. Již při opouštění budovy školy
podle předem stanovených únikových zón přijela k zásahu jednotka požární
ochrany. Cvičný zásah v plné výstroji prověřil součinnost zásahové jednotky při
likvidaci požáru v kotelně a při vyvedení pohřešovaných osob z celého objektu.
Děkuji celé zásahové jednotce pod vedením pana Tomáše Sršně za součinnost
při řešení mimořádné události a přeji všem hodně elánu a zdraví do roku 2018.
Václav Pavelka, ředitel školy

Studio SUN
Pavla Kolafová
PEDIKÚRA, MASÁŽE,
KOSMETIKA
Pod Branou 208
Mobil: 775

969 362

PEDIKÚRA
- odstranění
zrohovatělé kůže, mozolů
a kuřích ok
- řešení zarůstajících nehtů
pomocí rovnátek
- individuální silikon.
korektor na vbočený palec,
přeložený prsty...

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Ženy:
1. místo Myslivcová Denisa
2. místo Zigová Helena
3. místo Šedová Tereza

Dívky do 10 let:
1. místo Turynková Sára
2. místo Brychtová Veronika
3. místo Bašová Ema

Chlapci do 10 let:
1. místo Brychta Jakub
2. místo Koblic Martin
3. místo Juda Marek

Dívky nad 10 let:
1. místo Vychová Veronika
2. místo Drahošová Aneta
3. místo Mikysková Adéla

Kroužek JUDO nás reperzentuje na Slovensku
Soutěž se konala v Lábu 9. 12. s těmito výsledky:
1. místa: Ondřej Petera, Jindřich Petera, Vítek Syrový
2. místa: David Matějka, František Mazánek
3. místo: Vojtěch Vonásek
Foto: archiv DDM Kamarád

Chlapci nad 10 let:
1. místo Kotlář Martin
2. místo Akak Ondřej
3. místo Hovorka Michal
Trenér Štefan Trebatický

SILVESTROVSKÝ BĚH 2017
Poslední den v roce 2017 se konal SILVESTROVSKÝ BĚH. V letošním roce se
jednalo o jubilejní 30. ročník běhu a zúčastnil se ho historicky rekordní počet
97 účastníků.

Vítězem silvestrovského běhu se stal
Vojta Král, náš nejlepší reprezentant
v orientačním běhu posledních let,
vítěz závodu světového poháru v roce 2017 a bronzový medailista z posledních světových her. Děti z oddílu orientačního běhu DDM Kostelec měly příležitost se s ním po závodě seznámit a pořídit si cennou fotograﬁi. Setkání
s předním českým běžcem je pozitivní motivací pro naše mladé naděje a povzbuzení do další práce.
Fota: archiv DDM Kamarád

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ SE UMÍSTILI:
Muži do 40 let:
1. místo Král Vojtěch
2. místo Nechvíl Petr
3. místo Bílek David

Muži nad 40 let:
1. místo Vítek Miroslav
2. místo Polívka Tomáš
3. místo Kratochvíl Leoš

Mgr. Petra Hladká, Ing. Viktor Hladký

Vánoční
šachový turnaj
2018
Vánočního šachového turnaje se dne 26. 12. 2017 zúčastnilo v DDM 37 hráčů s těmito
výsledky:
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V kategorii dospělí:
1. místo Daniel Kožúšek
2. místo Jan Macháň
3. místo Jakub Šafařík

V kategorii žáci:
1. místo Jan Horák
2. místo Lukáš Zelba
3. místo Jáchym Kulhánek

Škola lyžování a snowboardingu 2018
Dne 6. 1. jsme se spolu s 62 dětmi vydali na první lekci lyžařské a snowboardové školy do Orlických hor na sjezdovku Šerlišský mlýn.
Mgr. Petra Hladká

Foto: Škola lyžování a snowboardingu 2018
archiv DDM Kamarád

Připravujeme táborové léto 2018
TÁBOR V ORIENTANČÍM BĚHU
2.–6. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Máte rádi přírodu, pohyb, les? Pak je tento tábor přesně pro Vás. Budeme běhat, učit se s buzolou a trénovat myšlení.
Tábor je určen pro děti, které nemají žádné zkušenosti s orienťákem,
i pro zkušené orientační běžce.
TANEČNÍ TÁBOR MAŽOREKTY A ROZTLESKÁVAČKY
9. 7.–13. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou a s třásněmi?
Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně od 8 do 16 hodin.
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU
9. 7.–13. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity.
POBYTOVÝ TABOR V HÁJEMSTVÍ U DVORA KRÁLOVÉ
15. 7.– 28. 7. (13 dní) – pobytový tábor
Píše se rok 1872, 2. 10. v londýnském Reformním klubu se právě schází pár anglických gentlmanů. Jedním z nich je bohatý, samolibý bankéř
Pan Salliven. V rukou drží plátek novin, ve kterém stojí, že železniční trať
v Indii je konečně dostavěna a nově otevřena. Redaktor, který článek
napsal, tvrdí, že nyní lze procestovat svět za 80 dní. Saliven prohodí pár
pochybných slov o nesmyslnosti splnění redaktorovy hypotézy. Galantní hrdý Phileas Fogg nabídne Sallivenovi sázku, že procestuje svět za 80.
Vítěz této sázky vyhraje 50 000 dolarů.
Podaří se Foggovi splnit jeho nabídku? Do jakých zemí zavítá? Bude cesta pohodlná a klidná, jak se Fogg domnívá? Vydejte se s námi na cestu
plnou dobrodružství, nástrah a nebezpečí. Pojďme společně splnit sázku
Philease Fogga a vyhrát tak 50 000 dolarů. Ubytování: ve stanech s podsadou, strava 5x denně.
VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ TÁBOR PRO 1. – 4. TŘÍDU ZŠ
16.–20. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Pojdťe s námi navštívit různé planety, setkat se s mimozemšťany, vytvořit vesmírnou loď. Tábor plný pohybu, her, výletů a soutěží. Tábor bude
probíhat denně od 8 do 16:00 hodin.
TÁBOR JUDO
29. 7. –18. 8. (20 dní) – pobytový tábor
Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí přežití
v přírodě.
Pobyt v přírodě, tábornické dovednosti, trénování technik JUDA, sport,
hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi, soutěže a celotáborovka plná
legrace.
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SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
6. 8.–10. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové aktivity. Cyklistika, plavba po řece na ra ech a kánoích, vysoké lanové překážky, plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod.
NERF TÁBOR
13. 8.–17. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi vyrazit s NERFkou do terénu! Těšit se můžete na hry jako
obkličování pevnosti, boj o totem, časovaná puma či přestřelky.
TÁBOR U MOŘE
6. 7.–15. 7. (10 dní) – pobytový tábor
Pobytový tábor v Itálii u moře. Pojeďte s námi relaxovat, slunit se a řádit
ve vlnách. Děti by měly být plavci, bez zdravotního omezení. Na tábor
je nutné se přihlásit a uhradit jej nejpozději do 31. 3. Nutná předchozí
táborová zkušenost!
TANEČNÍ ZUMBA TÁBOR
20. 8. – 24. 8. (5 DNÍ) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a ZUMBA tance.
Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00.
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2.–4. TŘÍDU
20.–24. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity.

TÁBORY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 1. 6.
TÁBOR U MOŘE NEJPOZDĚJI DO 31. 3.
Platbu je možné uhradit převodem na účet 2200377848/2010
nebo složenkou.
Každý tábor má přidělený variabilní symbol.
Do poznámek k platbě uveďte jméno dítěte.
Podrobnější informace k táborům dostanete v DDM
nebo přímo na jednotlivých kontaktech.

POZOR – MOŽNOST SLEVY Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 300 KČ!
Příměstské tábory zapojeny do projektu „Prázdniny s NAD ORLICÍ“.
Pokud oba rodiče dodají tiskopisy
(Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení o postavení podpořené osoby
na trhu práce - ke stažení na webu), mají slevu 300 Kč na dítě/tábor.
SLEVA SE NETÝKÁ POBYTOVÝCH TÁBORŮ.
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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

Zima ve Cvrčku
Po vánoční pauze jsme se v lednu
opět sešli ve Cvrčku při běžných
činnostech (povídání, zpívání, tanečky, výtvarné činnosti, výměna
zkušeností), ale i při doprovodných akcích. Kromě toho jsme
důkladně i provětrali hračky a pomůcky, které nám přinesl Ježíšek.
Velice zajímavá a aktuální byla
přednáška na téma Děti a digitální technologie s Mgr. Hanou
Zakouřilovou, MBA. Také jsme se
seznámili s vařením v tzv. pomalém hrnci, který, i přes svůj název,
nám naopak čas může ušetřit.
A na konci ledna jsme měli velice zajímavou přednášku o výživě,
která nesla název (Ne)zdravé potraviny s Mgr. Lenkou Sedlářovou,
DiS.
V pořádání besed a přednášek
budeme samozřejmě pokračovat.
V únoru se vydáme opět vlakem
na výlet do Tonga, budeme mít
karneval a přijede k nám Kočovné
divadlo Rózy Blechové s loutkovou pohádkou Pejsek a kočička.
Program Cvrčka je samozřejmě
určen pro naše členy, ale může se
k nám připojit každý z Kostelce
a okolí. Už se na vás všechny moc
těšíme!

Český zahrádkářský svaz
Závěr roku u zahrádkářů
proběhl ve znamení adventu. Uskutečnila se tradičně beseda s aranžováním květin na naší klubovně. Slova a názorných
ukázek se ochotně ujala paní Kvasničková s paní Jelínkovou.
Zaplněná klubovna potvrdila oblíbenost této akce.
Na advent byl zaměřen i třetí letošní výlet. První zastávka vedla na zámek
do Slatiňan. Vánočně vyzdobené nádvoří, vůně skořice a svařáku nás ihned
vtáhla do kouzelné vánoční atmosféry. Během asi půlhodinové procházky
zámkem jsme se vžili do dob, kdy tady knížecí rodina Auerspergů trávila
Vánoce. Scházeli se nejdříve ve Žlebech, ale pak se přesunuli do Slatiňan.
Bylo tu příjemně, protože tu fungovalo ústřední topení a splachovací toalety,
na tu dobu velká vymoženost.
Ve Slatiňanech jsme ještě zůstali. Procházkou jsme došli ke hřebčínu, kde
nás průvodkyně seznámila s historií chovu. Koně chovali již Auerspergové
a hřebčín, který vybudovali v roce 1898, fungoval až do roku 1942, kdy bylo
panství zkonﬁskováno. V současné době je chov zaměřen na starokladrubské vraníky.
Cesta pokračovala do zahradnického centra Blehovsko v Chrudimi. Ve sklenících zářila záplava vánočně nazdobených venkovních i pokojových květin, spousta dekorací a doplňků. Byli jsme ohromeni velikostí a rozmanitostí
výstavy. V první chvíli jsme nevěděli, co si z té bohaté nabídky vybrat, ale
nakonec si každý něco pěkného koupil. Všichni byli s výběrem spokojeni
a projevili přání znovu se sem vrátit, třeba na jarní výstavu.
Poslední zastávkou bylo Regionální muzeum v Chrudimi. Výstava byla rozdělena do tří expozic. Někdo si vybral Mozaiku z dějin regionu, někoho více zajímaly plakáty Alfonze Muchy a někoho nejvíce zaujala expozice lidového nábytku.
Výlet jsme zakončili procházkou vánočně nasvíceným chrudimským náměstím a dobrou kávičkou na závěr. Výlet obětavě připravila a k velké spokojenosti zajistila jako vždycky paní Lída Doležalová, za což jí patří náš dík.
Zdeňka Šabatová

SPCCH
Posezení s harmonikáři

Andrea Kocourková

Tato akce proběhla již 7.12. Nestihl se však termín do uzávěrky zpravodaje.
Toto posezení proběhlo ve velmi přátelském duchu. V první části vystoupení
jsme si zazpívali při lidovkách a po přestávce páni harmonikáři a paní Kudibalová zpívali koledy. Krásná předvánoční atmosféra vládla celou budovou
klubu seniorů.
Blanka Matějusová, předseda svazu ZO SPCCH

Plán práce ZO SPCCH na první pololetí
roku 2018
4. 1.
Schůze výboru, beseda se členy SPCCH
Na první schůzce v roce 2018 jsme se sešli v hojném počtu. Na všech bylo
znát, že ještě doznívalo kouzlo Vánoc. Popovídali jsme si o všem, co se událo
v období svátků.

Fota: archiv MC Cvrček

leden
1. 3.
5. 4.
3. 5.
7. 6.

Promítání ﬁlmů
Oslava MDŽ v klubu POHODA + kulturní program
Prohlídka zámku v Kostelci nad Orlicí
Výstava narcisek, výlet
Kulturní přednáška - PERU, BOLIVIE
Blanka Matějusová, předseda svazu ZO SPCCH
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SPORT
Amatérský badminton ve sportovní hale Jungmannova
Měsíc prosinec je nejen měsícem vánočním, ale i měsícem, kdy se v Kostelci nad Orlicí koná tradiční Vánoční badmintonový turnaj amatérů.
V sobotu 9. 12. to byl již jeho 5. ročník a tak mi touto cestou dovolte
poděkovat všem, kteří se této akce pravidelně účastní a dávají nám tak
sílu uspořádat zase další a další ročník. Letos to byl ročník, kdy se nás
sešel maximální možný počet, a to celkem 56 hráčů ve 3 různých kategoriích (čtyřhra muži 16 párů, čtyřhra ženy 9 párů a mix 14 párů), což
je největší účast od založení tohoto turnaje. Turnaj se hrál švýcarským
systémem na 6 hraných kol a 2 hrané sety do 21 bodů. Velkou výhodou
tohoto hracího systému je to, že se ve většině případů spolu potkávají
hráči velmi podobné úrovně a zápasy jsou tak dramatické až do samého
konce. Podle počtu vyhraných setů a v nich získaných bodů je poté sestaveno celkové pořadí, které letos vypadalo takto:
Kategorie ženy:
1. Roszlerová Ja., Roszlerová Je.; 2. Zakouřilová M.,
Zakouřilová P.; 3. Altová, Jaklová
Kategorie muži: 1. Šimerda, Veselý; 2. Dohnal, Slezák; 3. Fajgl P., Hlavsa.

Kategorie mix: 1. Veselý, Šalomounová; 2. Hurych, Roszlerová Ja.; 3. Fajgl P., Roszlerová Je.

Fota: archiv Martin Zakouřil

Velké poděkování nepatří pouze samotným hráčům, pořadatelům a sponzorům, ale hlavně Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí, která nám již 5 let umožňuje tento turnaj pořádat ve sportovní hale Jungmannova. Letos jsme měli poprvé možnost hrát v této hale po její kompletní rekonstrukci a musím říci, že
pocity ze hry a nového prostředí, ať je to nový hrací povrch, upravené šatny či celkové zázemí jsou vynikající a budeme moc rádi, pokud nám naše spolupráce
i nadále vydrží.
Za celý pořadatelský tým, Zakouřil Martin
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018
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TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
3. ročník Vánočního turnaje trojic v nohejbale
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí uspořádal 27. 12. 2017 již 3. ročník Vánočního turnaje trojic v nohejbale. Účast potvrdilo 7 trojic z našeho okolí. Turnaj se hrál každý
s každým na dva hrané sety. Ozdobou turnaje byl ligový hráč Prostějova Marian Příhoda a mladí hráči z Pekla Šimečka a Čižinský, kteří na mistrovství republiky
starších žáků obsadili třetí místo. O to více těší, že vítězem se stalo družstvo domácího Sokola Kostelec nad Orlicí.
Pořadí turnaje:
1. Sokol Kostelec II.: Fridrich, Kovanda, Martinec
2. Záměl: Hovorka, Příhoda ml., Příhoda st.
3. Rychnov nad Kněžnou: Krejčík, Rychtařík st., Rychtařík ml.
4. Peklo: Šimeček, Čižinský, Janeček J.

5. Sokol Kostelec I.: Skýba, Nepovím, Janeček M.
6. Sokol Kostelec III.: Marek, Bartoš, Novák
7. Ptáci: Jelínek, Plocek, Vavřinec
F. D.

Foto: archiv TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Žákovský badminton opět v akci
Od října 2014 pracuje při TJ Sokol Kostelec nad Orlicí oddíl žákovského badmintonu pro děti od osmi do patnácti let. V současné době je v oddíle zapsáno
9 dětí. Vedení oddílu pořádá pravidelně před koncem roku (jak kalendářního tak školního) pro frekventanty malý žákovský turnaj, při němž mohou všichni
zúčastnění vzájemně poměřit své síly a schopnosti.
Nejinak tomu bylo i v pátek 8. prosince. Na startovací listině bylo tentokrát zapsáno šest účastníků: Tomáš Alina, Eliška Dvořáková, Lenka Hurychová, Matěj
Janeček, Martin Krejčí a Víťa Pelc. Hrálo se, již tradičně, o pravé nefalšované medaile přímo „k sežrání“ (čokoládové) a samozřejmě sladkou odměnu, jejíž velikost závisela na umístění. S ohledem na počet účastníků nebyly tentokrát vyhlášeny samostatné kategorie pro chlapce a dívky, ale hráli všichni dohromady
bez jakýchkoli handicapů, každý s každým, dvoukolově, do patnácti bodů na dva vítězné „míče“. Ke správné sportovní atmosféře přispěla rovněž výrazná
účast rodičů, takže všichni účastníci měli o to větší motivaci a důvod se „blýsknout“. Klání bylo neobyčejně vyrovnané, pořadí na prvních místech nebylo
možné určit podle počtu bodů. A tak zapisovatel a hlavní rozhodčí Luděk Morávek neměl jednoduchou úlohu. Za pomoci nejvýkonnějšího výpočetního
zařízení v podobě tužky a papíru stanovil pořadí podle pomocných kritérií – celkového počtu a poměru dobrých a špatných míčů ze všech zápasů. Těsným
poměrem tak zvítězila Lenka Hurychová, druhý se umístil Martin Krejčí a třetí Eliška Dvořáková (viz foto). Sympatické bylo, že se o vysoutěžené dobroty jejich
výherci rozdělili i s ostatními, takže nakonec nikdo nepřišel zkrátka.

zleva: Víťa Pelc, Tereza Marková, Lenka Hurychová,
Eliška Dvořáková a trenér Luděk Morávek
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vpředu zleva: Eliška Dvořáková, Matěj Janeček,
Tomáš Alina, Martin Krejčí, vzadu Lenka Hurychová

vítězové zleva: Martin Krejčí, Lenka Hurychová,
Eliška Dvořáková. Fota: archiv TJ Sokol Kostelec n. Orl.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Únor 2018

Veliký dík za uskutečnění celé akce a především za to, že oddíl vůbec funguje, patří trenéru panu Luďku Morávkovi, který dobrovolně a nezištně, bez
nároku na jakoukoli odměnu, obětuje dětem a tomuto krásnému sportu to
nejcennější, co člověk může dát – svůj čas.
Věřím, že tato povedená akce bude pozvánkou i pro ostatní. Jestli Ti je mezi
osmi a patnácti, chceš si zkusit „na vlastní kůži“ zahrát badminton podle opravdových sportovních pravidel a k tomu získat partu nových kamarádů, nestyď se
a přijď mezi nás! Scházíme se každý pátek od 15:30 do 17:00 hodin v Sokolovně.

Po přesunu do Vršovic se už všichni těšili na rozhodující zápas o postup
do další fáze Evropské ligy. Po rychlém přejezdu a vyzvednutí vstupenek
si už kluci užívali předzápasovou atmosféru na nejmodernějším stadionu v ČR. Teplota byla kolem nuly, ale to nikomu nevadilo, atmosféra
byla parádní a přesto že se zápas domácím fotbalistům nepovedl a Slavia nepostoupila, pro všechny to byl velký zážitek a budou na něj dlouho
vzpomínat! Děkujeme Městu Kostelec nad Orlicí za ﬁnanční příspěvek
na celou akci.

František Siegl, TJ Sokol Kostelec nad Orlicí a vedení oddílu

Tomáš Žežule

FK Kostelec nad Orlicí

Mladší přípravka halový turnaj v Holicích

Mládež FK Kostelec nad Orlicí
- výlet do Prahy

Mladší přípravka obsadila na halovém turnaji v Holicích 4. místo. Turnaje
vypsaného pro ročníky 2009 a mladší se zúčastnilo celkem 8 mužstev.

Mladí fotbalisté Kostelce a Častolovic byli odměněni za reprezentaci klubu
výletem do hlavního města.
Programem ve čtvrtek 7. 12. byl pro fotbalisty v kategoriích mladší žáci, starší
žáci a starší dorost tradičně největší aquapark v ČR Aquapalace Praha a utkání Evropské ligy Slavia Praha vs. FC Astana v pražském Edenu.
Celodenní výlet začal v Kostelci a Častolovicích, kde jsme naložili všech 50
účastníků zájezdu. První zastávkou byl aquapark na okraji Prahy, kde si děti
i dospělí užili vodní atrakce po dobu tří hodin.

Týmy na turnaji:
FK Kostelec nad Orlicí, SK Holice, FK Pardubice, SK DFO Pardubice,
SK Solnice, SK Spartak Slatiňany, FC Hlinsko, FC Žďár nad Sázavou
Zápasy ve skupině:
FK Kostelec x FC Hlinsko 1:3 (branky: Kuzba);
FK Kostelec x SK Holice 3:1 (branky: Kyncl, Kuzba, Klapal);
FK Kostelec x SK DFO Pardubice 1:0 (branky: Kyncl).
Semiﬁnále:
FK Kostelec x SK Solnice 0:9
Zápas o 3. 4. místo:
FK Kostelec x SK Spartak Slatiňany 0:4
Konečné pořadí:
1. SK Solnice
2. FC Hlinsko
3. SK Spartak Slatiňany
4. FK Kostelec nad Orlicí

5.
6.
7.
8.

FK Pardubice
FC Žďár nad Sázavou
SK Holice
SK DFO Pardubice

Sestava:
Kopsa, Kuzba, Kyncl, Klapal, Juhas, Sládek, Valenta, Hubálek.
Tomáš Žežule

Fota: pražský Eden, archiv FK Kostelec nad Orlicí
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Sport Club Senior

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÁ
AMBULANCE

Aktivity v roce 2017
Na prosincové výroční členské schůzi spojené s vánočním posezením náš klub hodnotil svoji činnost za uplynulý rok. Rádi bychom
seznámili i veřejnost s tím, co všechno jsme za rok 2017 uspořádali.
Snažili jsme se nezahálet a pořádat pro všechny své členy a případně i pro
další zájemce sportovní akce odpovídající možnostem každého z nás.
Koncem února se konala soutěž v hodech na basketbalový koš v tělocvičně
zemědělky.
27. 4. jsme uskutečnili výlet na Vrbici. Mnozí na kole, někteří auty přijeli
do vrbické hospody, kde jsme si zahráli jen tak pro potěšení stolní tenis a zavzpomínali na časy, kdy někteří z nás reprezentovali Kostelec v tomto sportu.
30. 5. se pořádal zájezd do sportovního střediska v Nymburce, které jsme si
s jeho vedoucím prohlédli, a společně jsme mohli po jeho skončení konstatovat, že to byl hodně vydařený výjezd za hranice Kostelce.
Začátkem srpna jsme uspořádali přátelské posezení spojené se soutěží v petangue na tenisových kurtech u splavu. Tady se nás sešlo hodně a podle slov
uznání všech účastníků to byla také zdařilá akce.
14. 9. deset našich členů reprezentovalo Kostelec na krajských seniorských
hrách v Borohrádku. Za účasti tří set sportovců seniorů z celého Královéhradeckého kraje jsme získali velmi pěkná umístění v kolektivních hrách
i v individuálních sportech. Určitě jsme se šikovností a snahou neztratili
a v příštím ročníku nebudeme na těchto hrách chybět.
Ještě v září byla za účasti pana starosty Františka Kinského a zástupkyně města Lenky Faltysové odhalena pamětní deska zakladatele S-C-S Jindřicha Falty.
Na 22. 11. jsme pozvali mezi nás bývalé hokejové reprezentanty Dukly Jihlava a národního hokejového mužstva Stanislava Neveselého a Oldřicha Válka. Na Rabštejně s nimi proběhla velice pěkná beseda, na níž byli přítomni
i nečlenové našeho S-C-S.
Posledním klubovým setkáním bylo vánoční posezení, které jako každoročně bylo rovněž na Rabštejně. Tam jsme všechny aktivity a činnosti zhodnotili
a do nového roku jsme si slíbili, že v nich budeme i nadále pokračovat.
Abychom mohli hlavně ﬁnančně pokrýt všechny uspořádané akce, poskytlo
nám Město Kostelec nad Orlicí peněžní dar, za nějž velmi děkujeme. Naším
velkým podporovatelem s ﬁnančním přispěním je i ing. Jindřich Falta ml.,
jehož pomoci a zájmu o činnost si také velmi ceníme.
Samozřejmě děkujeme i všem našim členům za účast na konaných akcích
a vážíme si všech těch, kteří ke zdárným průběhům soutěží a setkání přispěli. Patří mezi ně hlavně ing. F. Duchoň, J. Šuta, P. Novotný, J. Žid, V. Faltová,
H. Fiedlerová, vedoucí Rabštejna ing. M. Klimešová. Všichni děkují také předsedkyni Janě Hartmanové za zorganizování všech akcí a za jejich uskutečnění.
Za S-C-S J. K. a H. F.

GYNKOS
Nabízíme
-

diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění
komplexní předporodní péči
preventivní gynekologické prohlídky
diagnostiku a ambulantní léčbu neplodnosti
poradenství a aplikaci antikoncepce¨
nově telefonické objednávání na určitý čas

TEL.: 601 200 399
ORDINAČNÍ HODINY:
Po: 7:30–14:30
Čt: 7:30–14:30
lx měsíčně prodloužená pracovní doba
GYNKOS s.r.o., Komenského 533, Kostelec nad Orlicí
tel.: 601 200 399, www.gynkos.cz

- Kyslíkové ošeření pleti
- Speciální masky
- Parafínové zábaly rukou

Kosmetické
služby

- Kolagenové ošetření očí
- Zeštíhlení pasu a břicha
apod.

tel.: 603 805 415 | Čermákova 931, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Při OBJEDNÁNÍ na měsíc ÚNOR a BŘEZEN
od nás získáte DÁREK.

Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

Veronika Šabatová (Zaňková)
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974

NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY
Malibu C 100% vegan.
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Galaples kosteleckého hokeje rozzářil kosteleckou Sokolovnu
Na šest stovek lidí dorazily do sálu kostelecké Sokolovny. Hokejový klub Lev Kostelec připravil svůj Galaples, který se bez nadsázky stal největší
událostí letošní plesové sezóny nejen v našem městě, ale i v celém regionu.
Jan Smigmator, hradecká kapela Memphis a samozřejmě tradiční skupina James Band, která na hokejové plesy jezdí tradičně. Velkolepý nebyl tenhle ples
jenom programem, ale i technickým zázezím, které hokejisti vytvořili - obří LED obrazovka 7x4 metrů, zvuková i světelná aparatura a navíc výzdoba, která
i podle ohlasů zútulnila starý sál staré budovy.
Obrovské poděkování patří všem partnerů, kteří ples podpořili:
Firma Charvát Doudleby nad Orlicí, Nápojové centrum NakupPivo Čestice,
Interiéry Jedlinský, Dapi, Koupelny Syrový, Řeznictví a uzenářství Miloš
Andrýs, ﬁrma UNET, Miloň Vojnar a Denis Mitrovič.
Děkujeme všem hokejistům, fanouškům a přátelům, kteří se podíleli na přípravě hokejového plesu.
Děkujeme všem, kteří přispěli do bohaté hokejové tomboly.
Podívat se na další fotky a videa z plesu můžete
na Facebookovém proﬁlu @galaples
Za organizační tým Honza Dušek, Lukáš Šrámek,
Jirka Plocek a Lukáš Bolehovský.

Fota: Jan Kovář
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K NI H A J E DÁ
D Á R EK,

padl kostel a utopil se zvon Ambrož. Tato verze
pověsti je ale podle pozdního vzniku rybníčku pouze dokladem vývoje místní lidové ústní
tradice.422 Zanedbaný rybník spolu s Grundou
získalo kolem poloviny 20. let minulého století město a spolu se Strouhou jej využívalo pro
výtok z kanalizace a pak i z čistírny odpadních
vod kasáren. Nověji je pronajímán423 – srov. s.??
(kap. Svět minerálů a Svět ﬂóry).

KTERÝ POTĚŠÍ KAŽDÉHO
Obr. 68 U Skaleckého mostu – Obecní chalupa
(Fotoarchiv MGOH v Rychnově nad Kněžnou
inv. č. 200128.)

Regionální turistické a informační centrum
Kostelec nad Orlicí
nabízí k prodeji knihu

U Splavu [294] (Nad Splavem) – lokalita v širším území V Lukách u tzv.
Orlického splavu na Divoké Orlici pod Lipovou strání před vyústěním Mlýnského náhonu. Předchůdcem dnešního splavu byl dřevěný „splávek pro lepší
rybolov“, který v roce 1652 (za P. Kryštofa Fischera) nahradil ještě starší jez,
který sloužil k vyrovnávání vody v Mlýnském náhonu a spolu s ním vznikl patrně již za Pernštejnů. Moderní betonový splav byl vybudován až při regulaci
zdejšího úseku řeky asi 150 metrů jižně od splavu původního. V roce 1924 byla
pod ním zřízena cihlová sokolská plovárna s půjčovnou loděk, která nahradila původní dřevěnou plovárnu v Karasově koutu. Podle místních pamětníků
skákadlo naproti, na levém břehu řeky, posloužilo k předvedení akrobatického umění i naší přední herečce Jiřině Štěpničkové. Plovárna dosloužila během
okupace. Splav byl opravován při zdlouhavé výstavbě nynějšího koupaliště,
které bylo v letech 2001 až 2004 zrekonstruováno na jeden z nejlepších areálů
svého druhu v okolí. V roce 1967 byl u koupaliště zprovozněn první autokemp
rychnovského okresu (obr. 70) zvaný Orlice (vznik nového pomístního jména
U Kempu). Před několika lety u něho byla zřízena půjčovna loděk a kemp, který
poskytuje i průvodce pro plavbu, je tak jediným vodáckým kempem na Divoké
Orlici. U rozcestí mezi koupalištěm a kempem je východisko naučných stezek
Lipovou strání.430 Při pravém břehu řeky bylo poblíž splavu v roce 2007 upraveno odpočinkové místo pro cykloturistiku s dřevěným altánem.

U Rybníčka [290] (U Rybníka) – okolí bývalého bahnitého rybníka, od roku
1978 požární nádrže, před jedním z dodnes zachovalých typických hospodářských stavení zdejší oblasti Štěpařovým statkem v Dolní Lhotě.424
U Rybníčka [291] (U Korytského rybníčka, U Obecního rybníčka) – lokalita
u jediného současného rybníčka na Korytském potoce v okraji Pinkasova dolu
u Koryt – srov. heslo Pinkasův důl.425
U Rybníčka [292] (U Mlejna) – lokalita za stodolou Kozoderského mlýna pod
tzv. salaší, na níž byla od roku 1973 budovaná protipožární nádrž. Nedokončená
nádrž byla sice koncem 70. let v souvislosti s úpravou Brodce napuštěná, ale přesto jako protipožární nádrž ani jako koupaliště nebyla nikdy využívána a v polovině 80. let byla již v dezolátním stavu. Koncem 90. let minulého století byla
zavezena a spolu s ní tu byl zčásti zavezen i Náhon ke Kozoderskému mlýnu.426
U Skaleckého mostu [293] (U Starého mostu, U Velkého mostu, U Vodákovy
chalupy) – lokalita u Skaleckého mostu, který je, a spolu se sousedním brodem
odedávna býval, nejen spojnicí města a Skály, ale ještě dříve lomu a vzdálenějších měst a vsí v majetku kostelecké vrchnosti. Název původního dřevěného
mostu – Starý most – je jedním z nejstarších pomístních jmen území, je připomínán v listině z roku 1352 při rozdělení řeky podle práva rybolovu. Na počátku 20. století byl v souvislosti se zahájením regulace řeky (1905–1908)
v úseku mezi splavem a mostem nahrazen mostem železobetonovým, který
byl po druhé světové válce doplněn lávkami a v roce 1995 vyměněn. Vlevo
za mostem stávalo asi do roku 1950 stavení správce městského gravitačního
vodovodu čp. 296 (tzv. Vodákova nebo Obecní chalupa, obr. 68)427 vzniklého
již v první polovině 16. století jímáním pramenů v okraji Černého lesa (srov.
heslo U Vodárny).428 Dřevěné potrubí vedlo po dně řeky přímo pod mostem
a směřovalo do původní kašny (obr. 69), která byla v roce 1890 nahrazena
dnešní kašnou z hořického pískovce (obr. 62 na s.??) situovanou východněji do místa někdejšího obecního pivovaru, kde měl pravděpodobně vodovod
také výtok. Nové potrubí vede od roku 1890 západně od mostu pod řečištěm
a poblíž mostu ústí do řeky potrubí, do něhož byl před první světovou válkou
sveden Obecní potok.429

U Splavu [295] – lokalita u někdejšího splavu u vyústění Mlýnského náhonu
pro Kozoderský mlýn z Brodce mezi Kozodry a Svídnicí. Splav byl odstraněn
v souvislosti se zdejšími melioracemi a regulací Brodce koncem 70. let minulého století.431
U Starého doudlebského splavu [296] – místo u splavu na Divoké Orlici
na rozhraní kosteleckého a doudlebského katastru. Splav slouží k vyrovnání
hladiny Přehrádek, které tu z řeky vyúsťují – srov. heslo Podhorná.432

Obr. 69 Původní kašna na Palackého náměstí (Fotoarchiv MÚ v Kostelci nad Orlicí.)
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Obr. 70 Autokemp Orlice
(Fotoarchiv MÚ v Kostelci nad Orlicí.)

Obr. 71 U Staročeské chaloupky – pramen
(Fotoarchiv MÚ v Kostelci nad Orlicí.)

U Staročeské chaloupky [297] (U České chaloupky, U České chalupy, U Seykorovy chaloupky) – lokalita v cípu louky mezi ohybem Přehrádek a okrajem
lesa Lipové stráně jihozápadně od Podhorné. Je pojmenována podle rekreačního objektu tzv. Staročeské chaloupky (České chalupy), která byla postavena
v roce 1908 Františkem Seykorou podle návrhu architekta Václava Roštlapila
jako ohlas národopisné výstavy v Praze (obr. 71). Zatímco město ještě využívalo acetylénové osvětlení a elektřinu zavedlo až v roce 1920, v chaloupce se
elektřinou svítilo o více než jedno desetiletí dříve a ještě dříve (1904) elektrické osvětlení rozzářilo i Podhorní mlýn. Místo je rovněž významně spjato
s kulturní historií města. Za první republiky např. fungovalo jako přírodní divadlo. Staročeská chaloupka byla před transportem do koncentračního tábora
útočištěm židovské rodiny Zinnerovy, tj. rodiny sestřenice matky historicky
první ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové. Blízká odpočinková lokalita rybářů tzv. Seykorova studánka [297a] s bronzovým reliéfem Madony vznikla podle návrhu téhož architekta o dva roky dříve.433

Obr. 72a U Vodárny
(Fotoarchiv MÚ v Kostelci nad Orlicí.)

U Vodárny [298] (U Panské vodárny, U Vodákových) – bývalé stejnojmenné
panské pole a louka u někdejší panské vodárny (obr. 72a, b) na pastvině Oboře
asi sto metrů nad Karasovým koutem na Mlýnském náhonu (u parkoviště koupaliště) je součástí širší lokality V Lukách. Vodárna, která čerpala vodu z Náhonu přes tzv. Věžičku pro potřeby Nového i Starého zámku a jejíž žebrovitá
klenba někdy vedla k úvahám o vzniku z kapličky, byla s vedlejším domkem
správce – vodáka (Vodákovou chalupou) zřízena syny Elišky hraběnky Cavriani v roce 1785 (srov. heslo Na Bělidle). Podle vnitřního vybavení, které bylo
podobné zařízení vodárny postavené v roce 1834 před vstupem do zelinářské
zahrady Nového zámku, se soudilo, že byla v té době zrekonstruovaná. V roce
1946 byla silně narušena povodní a nakonec byla spolu s Vodákovou chalupou, ve které ještě v roce 1960 žil poslední vodák pan Novák, zbořena, ale její
zbytky jsou dosud patrné. Ještě ve 40. letech minulého století tu stála bleskem
poškozená v místě chráněná moruše bílá (Morus alba).434

Obr. 72b Stará zámecká vodárna
(Fotoarchiv MÚ v Kostelci nad Orlicí.)
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v zrcadle času

KOSTELEC NAD ORLICÍ V ZRCADLE ČASU.

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