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INFORMACE Z RADNICE
V á ž e n í o bč a né n aš eh o měst a,
svůj prázdninový příspěvek mohu začít jediným, ale upřímně a od srdce
řečeným: děkuji. Uplynulo jen několik
hodin od chvíle, kdy jsme společně prožili vrchol oslav 700 let od první zmínky
o Kostelce nad Orlicí v historických análech. Oslavy velkolepě završilo souběžně
probíhající 25. setkání Kostelců, jehož
jsme byli letos pořadatelem. Jsem hrdý
na naše město, na vás obyvatele, kteří jste se aktivně podíleli,
účastnili a prezentovali jako skvělí hostitelé.
V červnovém čísle našeho zpravodaje jsem vás všechny vyzýval
ke společným oslavám slovy: věřím, že si každý z vás v programu dokáže najít své potěšení či zážitek. Přál jsem si, abychom
na Palackého náměstí vytvořili příjemnou atmosféru nejen našim
hostujícím umělcům a zástupcům jednotlivých Kostelců, ale především každému z nás, pro koho je Kostelec nad Orlicí domovem.
A věřil jsem, že si každý z vás dokáže v programu najít své potěšení a zážitek. A vy jste moje vyzvání do písmene naplnili, za což
jsem nesmírně vděčný a rád.
Oslavy jsme zahájili v předstihu již ve středu 22. června. Večerní program a krásná setkání probíhala každý následující večer

až do pátku 24. června. Denně bylo naše náměstí plné radostných a přátelských účastníků. O úžasnou atmosféru jste se spolu s účinkujícími zasloužili svou přítomností právě vy. V sobotu
25. června jsme společně slavili od samého rána. Mám pocit, že
v probíhajícím programu oslav, ať na náměstí nebo sportovištích,
nebylo ani na chvilku prázdné místo. Každý si našel své zalíbení.
Děkuji také všem, kdo v rámci oslav podpořili centrum Orion: ať
už svou aktivní účastí v dvoukilometrovém benefičním běhu či
formou příspěvku do veřejné sbírky.
O to, abychom mohli společně slavit a užívat krásných dnů a večerů, se zasloužil široký štáb členů organizačního výboru a dalších složek města. Vám všem, kteří jste se na přípravách a konání
našich oslav jakkoli podíleli, patří můj obdiv. Děkuji vám, s jakým
nadhledem, precizností a nadšením jste zvládli tak náročný úkol.
Kdybych měl děkovat jmenovitě, asi by mi nestačil ani celý prostor tohoto měsíčníku. Těší mě i slova díků, které nacházím také
ve zprávách od starostů spřátelených Kostelců ve své e-mailové
adrese. Ty opravdu patří vám všem.
Vrchol oslav máme za sebou a před sebou letní měsíce prázdnin
a dovolených. Přeji vám, aby pro vás byly časem skutečného odpočinku, abyste nabrali síly a úžili si je ve zdraví a radosti. Zdravím
vás slovy klasika: léto budiž pochváleno.
František Kinský, starosta města

Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE
• V úterý 17. 5. se místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík zúčastnil Setkání
lídrů českého stavebnictví, které se uskutečnilo v Národním domě
na Vinohradech v Praze. Pozváni k diskuzi byli nejvyšší představitelé
České republiky – ministr dopravy, ministr životního prostředí, ministr průmyslu a obchodu a ministryně školství.
• V pátek 20. 5. se místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík společně s radním V. Šedou, zastupitelem J. Židem zúčastnili členského shromáždění SK Rabštejn. Na shromáždění byla schvalována výroční zpráva
za rok 2015 a proběhla volba nového vedení.
• V pondělí 23. 5. proběhlo za účasti RNDr. Tomáše Kytlíka a tajemníka JUDr. Šťastného a členů komise otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu na pojištění města. Výběr nové pojistky vyřeší
nedostatky v nastavení pojištění a zajistí lepší krytí majetku města.
Dne 26. 5. pak hodnotící komise pojištění navrhla výběr pojistitele.
• Dne 24. 5. byl místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík hostem slavnostního otevření jubilejního 70. BabyBoxu v Rychnově nad Kněžnou.
• Ve středu 25. 5. se uskutečnila Školní akademie ZŠ Gutha–Jarkovského u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o Kostelci, hostem byl RNDr. Tomáš Kytlík.
• Ve stejný den, 25. 5., předával starosta František Kinský vysvědčení
studentům Obchodní akademie TGM.
• Dne 26. 5. se účastnili starosta města František Kinský a místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík Správní rady Regionálního turistického a informačního centra o. p. s..
• Dne 27. 5. se starosta František Kinský účastnil akce Šumná Orlice
na Novém zámku.
• V úterý 31. 5. 2016 navštívil JUDr. Šťastný s pracovníky organizačně–
správního odboru v rámci spolupráce Městský úřad ve Dvoře Králové.
• Dne 31. 5. navštívil místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík závěrečná vystoupení kroužků DDM u příležitosti oslav 700 let města Kostelec
nad Orlicí v SK Rabštejn.
• Ve středu 1. 6. byli starosta František Kinský a místostarosta
RNDr. Tomáš Kytlík na společném obědě se starostou města Rychnov nad Kněžnou Ing. J. Skořepou a místostarostkou Mgr. Janou
Drejslovou. Tento den se také starosta s místostarostou zúčastnili
pracovní porady s představením studie proveditelnosti obchvatu
Častolovice – Kostelec nad Orlicí.
• Ve čtvrtek 2. 6. navštívil místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík seminář
k problematice veřejné podpory na KÚ Královéhradeckého kraje se
zástupci Úřadu pro hospodářskou soutěž.

• V pátek 3. 6. proběhlo jednání se zástupci krajského úřadu v aktuálních záležitostech stavebního odboru, kterého se účastnil tajemník
JUDr. Jan Šťastný. Tento den se také místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík účastnil výboru oslav k 700. Výročí města Kostelec nad Orlicí.
• Dne 6. 6. se místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík zúčastnil grantové komise města. Projednávány byly návrhy na rozdělní darů v rámci I.
výzvy z daru Federal–Mogul.
• Dne 8. 6. předával starosta města František Kinský ocenění zasloužilým dárcům krve, poděkoval jim za jejich příkladné úsilí a předal
pamětní listy a finanční dary.
• Dne 8. 6. se místostarosta RNDr. Kytlík zúčastnil semináře k novému
zákonu o zadávání veřejných zakázek v Hradci Králové.
• Ve čtvrtek 9. 6. jednal starosta František Kinský s Ing. Havránkem
ohledně lesních cest v majetku města a státu.
• Dne 9. 6. pořádal městský úřad setkání starostů spádových obcí
ORP Kostelec nad Orlicí, akce se zúčastnil starosta František Kinský,
místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík a tajemník JUDr. Šťastný, všichni
přednesli své příspěvky v rámci programu.
• V pátek 10. 6. se místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík účastnil jednání
pracovní skupiny k tvorbě místního akčního plánu ve vzdělávání
v Kosteleckých Horkách.
• V pondělí 13. 6. navštívili Městský úřad v Kostelci nad Orlicí zástupci MěÚ Vysoké Mýto, jednání se zúčastnili starosta František
Kinský, místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík a tajemník JUDr. Šťastný.
V pondělí 13. 6. navštívil starosta František Kinský a místostarosta
RNDr. Tomáš Kytlík společně se zastupiteli I. Jelínkovou, L. Forchovou, V. Žižkovou a V. Šedou galapředstavení „Odpoledne s tancem“
Mažoretek Marlen Kostelec nad Orlicí.
• Dne 15. 6. byl místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík přítomen na jednání k problematice financování svozu handicapovaných dětí do škol
v Rychnově nad Kněžnou.
• Ve čtvrtek 16. 6. předával starosta František Kinský absolutoria studentům Vyšší odborné školy Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí.
• V pátek 17. 6. navštívili starosta František Kinský, místostarosta
RNDr. Tomáš Kytlík a zastupitelka I. Jelínková baletní představení
Don Quijote ZUŠ F. I. Tůmy. Zatančili žáci tanečního sboru ZUŠ a členové tanečního souboru VOTO.
• V pondělí 20. 6. se pan starosta František Kinský účastnil výboru
oslav k 700. výročí města Kostelec nad Orlicí.
JUDr. Jan Šťastný, tajemník Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

VÝTAH Z USNESENÍ RM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Ze dne 11. 5. 2016
schvaluje
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem “Pojištění města Kostelec nad
Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením zakázky
malého rozsahu
 zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Komplexní pojištění města
Kostelec nad Orlicí“ společnostem dle
přílohy
 příkazní smlouvu se společností
OK GROUP a.s., se sídlem 612 00 Brno,
Mánesova 3014/16 včetně plné moci
 změnu organizační směrnice č. VS/38
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s účinností od 20. 5. 2016 dle
předloženého návrhu

Ze dne 16. 5. 2016
schvaluje
 pořadník na obsazení bytu č. 10/1456
v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle návrhu Komise s hospodaření
s byty ze dne 11. 4. 2016
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Náhradní výstavba garáží
Mánesova v Kostelci nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
 nabídku společnosti KSB silniční práce
spol. s r.o., se sídlem 530 02 Pardubice –
Zelené Předměstí, Jahnova 8, IČ: 28826761
za cenu 3 509 Kč vč. DPH za 1 tunu
 zadávací dokumentaci včetně všech
příloh na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Snížení energetické
náročnosti stravovacího pavilonu v ulici Komenského č.p. 1473, Kostelec nad
Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením veřejné
zakázky malého rozsahu
 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku s názvem „Snížení
energetické náročností objektu Technických služeb“ a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu
 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.9/2016 ve výši 15.272 Kč
s městem Kostelec nad Labem se
sídlem 277 13 Kostelec nad Labem,
Komenského 1, IČ: 00236951 na pořádání akce „25. Setkání Kostelců“ konané
25. 6. 2016 v Kostelci nad Orlicí
 poskytnutí finančního daru ve výši
12.000 Kč spolku SK Kostelec Tigers,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Jungmannova 986, IČ: 26620910
 změnu rozpočtu na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 13
 darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000 Kč pro
jednotku dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí – město se společností
Federal–Mogul Friction Products a.s. se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144
700 let od první písemné zmínky města

 zadávací dokumentaci včetně příloh
na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem “Dodávka technického automobilu pro Město Kostelec nad Orlicí“
a souhlasí s vyhlášením zakázky malého rozsahu.



vyhovuje
 žádosti Sdruženého klubu Rabštejn
o provoz letního kina v období červenec a srpen 2016 na zahradě za MÚ
Kostelec nad Orlicí
 žádosti pana xxxx o umístění svislého
dopravního značení IP 12 (vyhrazené
parkoviště) v ulici Na Lávkách před domem čp. 77 v Kostelci nad Orlicí na náklady žadatele



jmenuje
 do funkce člena Povodňové komise
města Kostelec nad Orlicí paní Bc. Jitku Jičínskou s účinností ode dne 17. 5.
2016



nesouhlasí
 s poskytnutím finančního příspěvku
z rozpočtu města na vydání knihy básní pana xxxx
nevyhovuje
 žádosti paní xxxx o vytvoření dvou parkovacích míst před domem čp. 53 v ulici Na Lávkách v Kostelci nad Orlicí
 žádosti pana xxxx o instalaci svislého
dopravního značení s označením cyklostezka v lokalitě parkoviště u hřbitova směrem k areálu bývalých kasáren
v Kostelci nad Orlicí.
ukládá
 odboru správy majetku města změnit termín realizace veřejné zakázky
s názvem „Náhradní výstavba garáží
Mánesova v Kostelci nad Orlicí“ nejdříve od 1. 8. 2016 ve vztahu k účinnosti
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
odvolává
 pana Zdeňka Tejkla z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad
Orlicí ke dni 16. 5. 2016













Ze dne 30. 5. 2016
schvaluje
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene (služebnosti)
umístění kanalizační přípojky se společností MUDr. Ilona Talavašková s.r.o.,
se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí
– Vyhnánov 4, IČ: 28858255
 se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene (služebnosti) umístění kanalizační přípojky
s panem xxxx
 smlouvu o dílo na akci „Oprava mostovky mostu u koupaliště v Kostelci nad
Orlicí“ se společností EUROVIA a.s., se
sídlem, 110 00 Praha 1, Nové Město,
Národní 138/10, IČ: 45274924
 smlouvu o dílo na akci „Schodiště zadního vstupu čp. 17 v Kostelci nad Orlicí“
1316–2016







se společností Roman Svatoš, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Michalcova
1370, IČ: 18869700
odstoupení od smlouvy o dílo ze dne
26. 6. 2015 uzavřenou s panem Romanem Hrdličkou, se sídlem 530 12 Pardubice, Erno Košťála 958, IČ: 48180394
smlouvu o užití archiválie ÚAZK
(č. smlouvy ZÚ 88826/16) s organizační složkou státu Zeměměřický úřad, se
sídlem 182 00 Praha – Kobylisy, Pod
sídlištěm 1800/9, IČ: 60458500
kupní smlouvu na nákup výpočetní
techniky a obslužného programového
vybavení se společností AG COM, a.s.,
se sídlem 503 03 Smiřice, Náměstí
Míru 22, IČ: 47452081
změnu rozpočtu na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 14
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987,
IČ: 75016125, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 152.673,26 Kč, a to
příděl do Rezervního fondu ve výši
152.673,26 Kč dle zaslané žádosti Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad
Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
IČ: 75015641, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 144.430,35 Kč, a to
příděl do Rezervního fondu ve výši
119.430,35 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 25.000 Kč dle zaslané
žádosti Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
IČ: 75015641
účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
IČ: 71230424, sestavenou rozvahovému dni 31. 12. 2015
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 0,32 Kč, a to příděl
do Rezervního fondu ve výši 0,32 Kč
dle zaslané žádosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
IČ: 71230424
účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého
náměstí 45, IČ: 70157332, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2015
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Červenec – srpen 2016 – 3















Základní škola Gutha – Jarkovského
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45, IČ: 70157332 ve výši 78.389 Kč,
a to příděl do Rezervního fondu ve výši
7.771 Kč, příděl do Rezervního fondu
školní družiny ve výši 39.534 Kč a příděl
do Fondu odměn ve výši 31.084 Kč dle
zaslané žádosti Základní školy Gutha –
Jarkovského Kostelec nad Orlicí
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola F. I.
Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Tyršova 17, IČ: 71230432, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2015
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 40.323,62 Kč, a to
příděl do Rezervního fondu ve výši
40.323,62 Kč dle zaslané žádosti Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17,
IČ: 71230432
převod finančních prostředků ve výši
59.921 Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku, investiční
fond u zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
IČ: 75015641 za účelem dofinancování
investiční akce „Chodník MŠ Krupkova
v Kostelci nad Orlicí“
převod finančních prostředků ve výši
52.000 Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku, investiční
fond u zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125
za účelem financování herního prvku
pískovny na zahradě mateřské školy
odpisový plán pro rok 2016 zřízené
příspěvkové organizace Základní škola
Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 45, IČ: 70157332
změnu organizační směrnice č. VS/13
Pracovní řád dle předloženého návrhu
s účinností od 1. 6. 2016
darovací smlouvu se spolkem SK Kostelec Tigers, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986, IČ:
26620910 na pořádání Mistrovství ČR
středních škol v softballe

 smlouvu o dílo č. SDOD000138 o provedení prací, služeb a odborných výkonů se společností AQUA SERVIS, a.s., se
sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Štemberkova 1094
 pojistnou smlouvu č. 8066163315 se
společností ČSOB Pojišťovna a.s., člen
holdingu ČSOB, se sídlem 530 02 Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo
náměstí 1458, IČ: 45534306
 výjimku z působnosti vnitřní směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (vnitřní směrnice VS 38, čl. VI.,
bod 9) a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Flotilová pojistná smlouva o pojištění
vozidel“ jednomu uchazeči, a to společnosti Generali Pojišťovna a.s., se sídlem 120 84 Praha 2, Bělehradská 132,
IČ: 61859869
 flotilovou pojistnou smlouvu o pojištění vozidel č. 50041986 se společností Generali Pojišťovna a.s., se
sídlem 120 84 Praha 2, Bělehradská 132,
IČ: 61859869
 dodatek k flotilové pojistné smlouvě č.
50038839 se společností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem 120 84 Praha 2,
Bělehradská 132, IČ: 61859869
 dohodu s Regionálním turistickým a informačním centrem, o.p.s., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, I. J. Pešiny
39 na zajištění evidence, prodej knih
na základě poukazů a distribuci knih
„Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“
souhlasí
 s povolením výjimky z nejvyššího počtu žáků v Základní škole Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí, ve třídě
3.B z 30 na 31 žáků, pro školní rok
2015/2016
 s využitím finančních prostředků Fondu reprodukce majetku, investiční
fond u zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125
ve výši 52.000 Kč na financování herního prvku pískovny na zahradě mateřské školy
nesouhlasí
 s výstavbou nového dřevěného sloupu
nn s kotvou a uložení kabelu k tomuto sloupu na pozemku parc.č. 787/1
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí (areál Ma-

teřské školy Mánesova) společností
ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV–
Podmokly, Teplická 874/8
ukládá
 zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova
1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641,
odvod z Fondu reprodukce majetku,
investiční fond do rozpočtu zřizovatele
na číslo účtu 1240074329/0800 ve výši
59.921 Kč za účelem dofinancování investiční akce „Chodník MŠ Krupkova
v Kostelci nad Orlicí“
bere na vědomí
 využití mobilní buňky umístěné při
vjezdu do areálu bývalých kasáren
v Kostelci nad Orlicí odborem dopravy za účelem uložení značek, kuželů
a prostředků k zajištění bezpečnosti při
výkonu závěrečných zkouše na motocykl
 žádost společnosti Orlický konzum,
obchodní a výrobní družstvo Kostelec
nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Husova 149 o prodloužení
pronájmu nebytových prostor označených č. 29/1 v budově čp. 29 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí ze
dne 29. 4. 2016
 vyhlášení volna pro žáky Základní školy
Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí
ve dnech 27. 6. – 30. 6.2016

Ze dne 6. 6. 2016
schvaluje
 smlouvu o dílo se společností STRABAG
a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21
 dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
č. 8066163315 se společností ČSOB
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB,
se sídlem 530 02 Pardubice, Zelené
předměstí, Masarykovo náměstí 1458,
IČ: 45534306
souhlasí
 s konáním veřejné sbírky organizované Městem Kostelec nad Orlicí ve prospěch spolku Centrum Orion, z.s., se
sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Dlouhá Ves 116, IČ: 68246901
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

NEMOVITOSTI poptávka
➢ koupím byt v Kostelci nad Orlicí a blízkém okolí. Rychlé jednání.
Tel. 776 814 141
➢ mladá rodina hledá dům v Kostelci nad Orlicí nebo blízkém okolí.
Finančně zajištěni.
Tel. 773 231 773
➢ hledám pronájem bytu v Kostelci nad Orlicí nebo blízkém okolí.
Tel. 775 691 608
➢ koupím garáž v Kostelci nad Orlicí.
Tel. 773 111 567
4 – Červenec – srpen 2016
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Hoto v é d o k l a dy n ově n a w eb u města
Jít, či nejít si pro nový občanský nebo řidičský průkaz či cestovní pas?
Takové otázky si již občan, který navštívil Městský úřad v Kostelci nad
Orlicí, nemusí pokládat. K zavedené a hojně využívané službě, zasílání
SMS upozornění na hotové doklady, nyní přibyla zcela nová možnost,
jak zjistit stav vyhotovení dokladů. O tom, zda je váš doklad připraven
k převzetí, se můžete informovat na webu města (www.kostelecno.cz).
Patřičné informace naleznete na titulní stránce pod záložkou HOTOVÉ
DOKLADY.
H. Slezáková

Jak postupovat a jak se s celou situací vyrovnat?
Obraťte se nás, na Občanskou poradnu Náchod – kontaktní místo Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu „Šance jít dál“ jsme rozšířili stávající
rozsah poradenství lidem, kteří se stali oběťmi nějaké trestné činnosti
nebo byli sami účastni poškozujícího jednání, o nové služby. Nabízíme nejen bezpečnou pomoc a partnerství v řešení krizové situace, ale
i emoční podporu, dostatek času a bezpečný prostor pro vyslechnutí
celého příběhu. V případě potřeby zajistíme psychologickou pomoc,
poradíme co dál, vysvětlíme postupy institucí a poskytneme na ně
kontakty (zdravotnická zařízení, policie, soud) nebo tam naše klienty
přímo doprovodíme.
Pamatujte, nikdy nejste na problém sami! Prvním krokem k řešení situace je vyhledat pomoc a nebát se mluvit o svém problému nahlas.
Naše poradna je bezplatná, diskrétní a nestranná a můžete ji využít
i jako anonymní klienti. Najdete nás na adrese Příkopy 530, Kostelec
nad Orlicí, telefonicky 734 370 960 nebo prostřednictvím emailu
opnachod@ops.cz.

P ro gram pro do bré zdraví

Foto: ilustrační

S MS z p r á v y z r ad n i c e
Vážení občané, SMS zprávy odesílané kosteleckou radnicí Vám
na stránkách zpravodaje nemusíme podrobně představovat. Jedná se
o bezplatnou službu, pomocí které získáte důležité informace přímo
do vašeho mobilního telefonu (více informací o této službě naleznete na webové stránce http://jdem.cz/b95b26). SMS zprávy, které Vám
rozesíláme, se týkají zejména přerušení dodávky pitné vody nebo
odstávky elektrické energie. Těší nás, že si tuto službu zaregistrovalo
již bezmála 300 občanů. Chtěli bychom vás upozornit, že SMS zprávy
odesíláme pouze na mobilní telefony občanů v ulicích, kterých se mimořádné události týkají.
Rádi bychom Vás také informovali, že s koncem roku 2015 nám společnost ČEZ Distribuce a.s. přestala oznamovat odstávky elektrické
energie, dochází pouze k výlepům papírových oznámení ve výpadkem postižených ulicích. Protože pro Vás chceme informační SMS
zachovat, rozhodli jsme se čerpat informace z webu výše jmenované
společnosti (adresa přehledu plánovaných odstávek http://jdem.cz/
b95b35). Zároveň žádáme občany, aby v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovali přímo dodavatele elektrické energie, společnost
ČEZ Distribuce a.s. na tel: 840 840 840 nebo v případě přerušení dodávky pitné vody společnost AQUA SERVIS a.s. na tel: 602 939 554.
Městský úřad je pouze zprostředkovatelem informací a nejme schopni
Vám bližší informace poskytnout.
SMS službu chceme i nadále rozvíjet, a proto chceme znát váš názor.
Připravili jsme proto krátký dotazník, který naleznete do konce září
na adrese http://anketa.kostelecno.cz. Děkujeme za jeho vyplnění.
Martin Rýdel

O bč an s k á p o r ad n a p om áh á
ta k é o bět e m t r es t n ý c h č i nů
Stali jste se obětí trestného činu? Nebo si myslíte,
že se vám to nemůže nikdy stát? Omyl! Může se jí
stát kdokoliv a kdykoliv, stačí k tomu velmi málo.
Můžete být zraněným účastníkem autonehody
nebo se stát terčem zájmu zlodějů. Může ovšem
dojít i k mnohem závažnějším činům, kdy vám
ublíží osoba blízká a nemusí jít jen o urážky nebo
facky. Obětí je vlastně i člověk, který sice není přímým účastníkem, ale
je to někdo z jeho rodiny či přátel. Přesto pocity, které v něm trestný
čin vyvolává, jsou pro něho bolestné a ubližují mu.
Povětšinou ani nepomyslíte na to, že byste se s podobnou situací
někdy setkali a řešili ji. Ale co když se to stane…? Co můžete dělat?

700 let od první písemné zmínky města

Spolek Péče o duševní zdraví středisko Rychnov nad Kněžnou Vás zve
v rámci svých aktivit na dlouhodobou akci PROGRAM PRO DOBRÉ
ZDRAVÍ
Léčíte se s duševní nemocí a:
– chcete si zlepšit tělesnou kondici?
– chcete udržet svoji váhu nebo se potýkáte s nadváhou?
– chcete se dozvědět více o vhodných stravovacích návycích?
Termín: září 2016 – duben 2017. Celkem 12 setkání 2x měsíčně
2–2,5 hod. ve skupině 4–12 osob. Program je pro účastníky ZDARMA.
Informační schůzky v kanceláři Péče o duševní zdraví, středisko Rychnov n. K., Panská 1492, Společenské centrum 2. patro:
Pondělí: 29. 8. od 15:00
Středa: 20. 8. od 9:30
Bližší informace podá Mgr. Dušan Lacko, telefon: 773 915 747,
e–mail: dusan.lacko@pdz.cz
Aktivity sdružení jsou součástí projektu Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji IV.

Tís ňo vá péče Živo ta 9 0
Výjimečná služba, která umožňuje žít déle doma
Pan Bohumil Glückauf se narodil
v roce 1923. Je milovníkem krásných
žen, country hudby a tance. Pětadvacetkrát absolvoval dálkový pochod Praha – Prčice. Před deseti lety
si splnil sen – procestoval Spojené
státy a z Texasu si přivezl kovbojský
klobouk, proto má mezi přáteli přezdívku Kovboj. Bohumil je fanouškem Sparty a hrdým účastníkem 2.
odboje, během kterého byl vězněn
v nacistické káznici Ebrach. Bohumil
žije sám. Jeho bezpečí hlídá tísňová
péče Života 90.
Žít doma i ve vysokém věku, bez
obav a s vědomím, že v případě
potřeby vždy přijde pomoc – to
umožňuje propracovaný systém
tísňové péče. Tlačítko tísňové
péče dokáže přivolat pomoc
v případě pádu, nevolnosti nebo
jiné krizové situace. Umožňuje
tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc.
Jak tísňová péče funguje?
Když se seniorovi udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán,
okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe
nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové
péče. Operátorky zjistí, co se
stalo, a podle situace zorganizují potřebnou pomoc –
zavolají rodině, zorganizují
příjezd záchranné služby,
policie nebo hasičů.
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Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci
Domácí verze tísňové péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen
tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost a nepohyb v bytě.
Stane–li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. Služba
tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi
svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.
Pravidelná volání
Další velmi oceňovanou výhodou a jedinečností služby tísňové péče
Života 90 je pravidelné volání – operátorky dispečinku jednou týdně
všechny uživatele obvolávají. Díky tomu, že pravidelně sledují a aktualizují informace a stav uživatele, jsou pak schopny ještě rychleji
a efektivněji zorganizovat pomoc, kdykoli ji uživatelé potřebují.
Pomoc při ochraně majetku
Čidlo ale může mít i opačnou funkci – v době své nepřítomnosti v bytě
ho uživatelé používají i jako zabezpečovací systém. Uživatel operátorkám nahlásí, že byt opouští, a čidlo pohybu přepne na hlídací režim.
Pokud do „zakódovaného“ bytu někdo vstoupí, operátorky zjistí, kde
a v čím bytě k tomu došlo.
Chcete se dozvědět víc? Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 na telefonu
222 333 546, pište nám na e–mail zajemciosluzby@zivot90.cz nebo
navštivte webové stránky www.tisnovapece.cz.
Základní informace Vám také sdělí na Městském úřadu v Kostelci nad
Orlicí – pracovnice Odboru sociálních věcí.
Život 90, z. ú., Praha

INFORMACE PRO OBČANY
R ozp i s s l u ž e b
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou červenec–srpen 2016
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
2. 7.

MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

30. 7. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou
494 534 841

3. 7.

MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
494 596 174

5. 7.

MUDr. Domáňová Iva
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 694

31. 7. MUDr. Sudová Simona
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 031

6. 7.

9. 7.

MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
494 621 665
MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

10. 7. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152
16. 7. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44,
Rychnov nad Kněžnou
775 224 093

„C e lé Če sko čte dě te m“
Společným čtením v rodině lze budovat pevné
vztahy. Pravidelné předčítání dětem má obrovský
význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí pamět a představivost, učí myšlení. „Celé
Česko čte dětem“ je kampaní, která je
zcela zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje svět počítačů.
Na to, aby dětem v MŠ Mánesova, Kytičkové třídě, četly před odpoledním
spaním babičky z klubu seniorů POHODA, přišla paní učitelka Jana Králová. S její třídou, stejně jako vlastně
s celou školičkou, spolupracuje klub
víc jak tři roky. A tak nebylo vůbec složité a náročné babičky oslovit
prostřednictvým vedoucí klubu. Nabídly se hned tři babičky, které
jsou na vnoučata zvyklé a čtení pro děti jim dělá jenom radost. Všechny tři, členky výboru klubu, hned doma vybraly dětské knížky, a tak
: Eva Křížková, Alena Kytlíková a Míša Nováková začaly k dětem každou středu v měsíci docházet do druhého patra budovy, kde sídlí děti
z Kytičkové třídy. Samozřejmě jednotlivě a za doprovodu další babičky, členky klubu Štěpánky Tetřevové, která zdokumentovala vše pro
důkaz pravdivosti našich slov. Fotografii Vám předkládáme, a pokud
rodiče dají paní učitelce souhlas s tím, že můžeme nafotit při čtení i jejich děti, přineseme Vám ve zpravodaji nebo venkovní skříňce klubu
dokumentární snímky ze čtení a reakce dětí.
Při čtení knížky Františka Nepila „Lišky, dobrou noc“, zapůjčenou
vnoučkem Martínkem,už školákem, dokonce opravdu pár dětí usnulo.
A jak Vy? Čtete svým dětem nebo vnoučatům třeba na dobrou noc? Vřele doporučujeme, je to opravdová radost pro obě strany....tak dobrou.
A na závěr ještě poznámka. Paní učitelka Jana Králové by byla ráda,
kdyby se četlo každou středu až do konce roku. Je otázka, jestli nás tři
vystřídají i další babičky nebo dědečkové. Co říkáte, přidáte se k nám?
MN

6. 8.

MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697

7. 8.

MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
731 980 112

13. 8. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
494 322 706
14. 8. MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
603 933 466
20. 8. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205

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

21. 8. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 695

23. 7. MDDr. Olivíková Petra
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

27. 8. MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
494 381 263

24. 7. MDDr. Pavlová Simona
Zdrav. středisko
Rokytnice v Orlických horách
494 595 292

28. 8. MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783

Z VE M E VÁS DO N O V Ě O T E V Ř E NÉ HO K A D E ŘNI C T V Í
V ULIC I Z O UBKO V A 139. O B J E D NAT SE MŮ Ž E T E
N A Č ÍS LE 727 892 189. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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KLUB SENIORŮ POHODA

Foto: Štěpánka Tetřevová

Malé o hle dnutí
Recitál Romana Dostála, věnovaný členům klubu Pohoda, přilákal téměř stovku diváků a potěšil 9. dubna svou srdečností, láskou k hudbě
a především skvělým hudebním projevem interpreta. Znásobila to ještě pohodová atmosféra, na které mají největší podíl pracovníci Kulturního domu Rabštejn. Ceníme si i účasti přítomných pozvaných hostů
v čele s místostarostou města RNDr.Tomášem Kytlíkem.
Druhou akcí, která byla plánovaná jako dárek pro členy klubu u příležitosti oslav 700 let města, byla beseda se členy výtvarné skupiny
GAMA. Květnové setkání se uskutečnilo 10. května a společenský sál
klubu POHODA zaplnili příznivci výtvarného umění, ale i především
bratrů Martincových, kteří se významnou měrou podílejí na kulturním
životě města. Slovem provázel Karel Martinec, znalec a milovník umění, výtvarník a také dlouholetý člen redakční rady městského zpravodaje. Nechyběl ani jeho bratr Honza, který seznámil přítomné hlavně
s přípravou knihy o Kostelci, tolik očekávané rodáky i příznivci našeho
města. Diváci se dozvěděli podrobnosti nejen o tisku této dvoudílné
knihy, ale především měli možnost doslova „nahlédnout pod pokličku“ příprav a seznámit se s obsahem knihy i jejich tvůrci. Svým podílem k příjemné atmosféře přispěli i další členové skupiny GAMA a to
Karel Holec z Javornice a Mirek Malý z Vamberka. Všichni přítomní vý-
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700 let od první písemné zmínky města

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH KOSTELEC NAD ORLICÍ – MĚSTO

Zásahy jednotky
Sboru dobrovolných hasičů

Foto: archiv klubu

11. 6. Nouzové otevření dveří
– Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření dveří do bytu v činžovním
domě, kde se nacházelo dvouleté dítě, které zavřelo matku s babičkou
na balkóně. Byt i balkón jsme otevřeli a dítě předali v pořádku matce.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.

tvarníci přinesli na ukázku i některá svoje díla, která si měli možnost
diváci prohlédnout přímo v klubu. Svým příspěvkem potěšil diváky
i velký znalec umění Kosťa Korovin, který mimo jiné připomenul i významný podíl členky našeho klubu Milady Jelínkové na kulturním rozvoji města díky zavedení a zvelebení městské knihovny. Jsme opravdu
vděční za akci, která byla doslova pohlazením na duši a rozhodně přispěla k důstojnému průběhu oslav města, které slaví 700 let od první
zmínky o jeho existenci.
Nesmíme ale zapomenou ani na významného rodáka, kterému vzdali
čest nejen členové skupiny GAMA, ale i další přítomní. Byl to malíř,
také ředitel Okresní galerie v Rychnově nad Kněžnou a skvělý člověk
pan Rudolf Černý. Zejména Karel Martinec, jeho velký přítel a obdivovatel, přiblížil jeho život i tvorbu. Samozřejmě nechyběla ani zmínka
o žijícím významném umělci panu Zdeňku Kolářském, který věnoval
klubu seniorů skvělou plaketu, která bude stále připomínat nejen jeho
mistrovství, ale i výročí 700 let města. Klubu ji věnoval jako památku
na svoji maminku.
Dovolím si malou poznámku: díky opravdovému profesionálnímu
umu dalšího Kostelečáka, pana Vlastimila Dyntara (Knihařství Vamberk), je tato již zasklená plaketa k vidění v prostorách společenské
místnosti klubu od 25. 6., kdy zde probíhala výstava k setkání Kostelců
v našem městě.
Děkujeme všem, kteří významnou měrou přispěli k našemu záměru:
důstojně se zapojit do slav města, které tolik máme rádi! Není bez zajímavosti, že právě syn pana malíře Rudolfa Černého, městský zahradník Kryštof Černý, splnil naše velké přání a díky svému umu, ochotě
a vstřícnosti nám spolu s kolegou z Technických služeb založil bylinkovou spirálu, zahrádku, která je chloubou našeho klubu a přináší radost všem milovníkům bylinek.

9. 6. Požár nákladní lokomotivy – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru nákladní lokomotivy na naftový
pohon. Před naším příjezdem požár likvidoval strojvedoucí ručním
hasicím přístrojem CO2. Po našem příjezdu na místo události již nedocházelo k plamennému hoření. Jednalo se o zahoření kabelů od elektřiny a jejich izolace v motorové části lokomotivy. Provedli jsme
lokalizaci a poté likvidaci požáru pomocí ručního hasicího přístroje
CO2. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkami
požární ochrany, vyšetřovatelem požáru, Policií ČR a strojvedoucím.

Za klub seniorů POHODA PhDr. M. Nováková

23. 5. Dopravní nehoda 2 motocyklů – Lhoty u Potštejna
Jednotka byla povolána ke srážce dvou motocyklů. Po příjezdu k události se na místě nacházely 2 zraněné osoby. Do příjezdu zdravotnické
záchranné služby jsme jedné zraněné osobě poskytovali předlékařskou pomoc. Druhá zraněná osoba ošetřit nechtěla, byla ponechána
na místě události. Motocykly jsme zajistili proti požáru, zasypali a zlikvidovali pomocí sorbentu provozní kapaliny. Poté se jednotka vrátila
zpět na svoji stanici. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.

P řip r a v u j e me p r o č len y k lu b u
V letních měsících bude klub pro své členy i veřejnost uzavřen. Po celé dva měsíce ale zahálet
nebude výbor klubu ani paní uklizečka a o pomoc požádáme i "našeho" pana Libora Kouckého. Proč? Musíme provést generální úklid,
připravit program na II. pololetí a nebude ani
chybět akce mimo klub. Postarat se musíme
i o klubovou zahrádku, květiny v klubu se dočkají přesazení.
Na začátku září chceme přivítat členy klubu ve voňavém prostředí nejen společenské místnosti, ale i dalších místností.
Tradičně pořádáme, díky ochotě členů výboru místních zahrádkářů,
„Letní posezení u zahrádkářů“ s lákavým občerstvením, a to ve čtvrtek 14. 7. od 15:00 hodin. Zodpovědná za akci je členka výboru klubu
Marie Votroubková.
V srpnu proběhne schůze výboru a koncem srpna, 23. a 30. 8. ve 14:00
– 15:00 hodin přijímáme přihlášky s úhradou na záříjový zájezd
na Moravu. Slíbili jsme uvést program zájezdu, přihlášky byly předány 21. a 28. 6. od 14:00 do 16:00 hodin v klubu. Tentokrát zamíříme
na Moravu a ve čtvrtek 15. 9. odjedeme dopravou AUDIS BUS RK v 6:30
z parkoviště u kostela sv. Jiří do Zlína – Lešné, kde navštívíme druhou nejoblíbenější zoologickou zahradu v republice. Po tříhodinové
prohlídce v ZOO s možností návštěvy zámku Lešná zavítáme do nedalekých Vizovic na exkurzi firmy R. Jelínek, spojenou s ochutnávkou
výrobků. Potom už nás čeká příjemné posezení v rekreačním areálu Revika, uprostřed lesů nedaleko Vizovic. Připraven bude i „pozdní
oběd“ nebo spíš večeře v duchu „domácí kuchyně“. Přejeme si příjemné cestování se spoustou zážitků, pohodu a příznivé počasí.
PŘEJEME VŠEM ČLENŮM KLUBU SKVĚLÉ ZÁŽITKY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH, HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY.
MN

700 let od první písemné zmínky města

6. 6. Dopravní nehoda osobního vozidla – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které narazilo do stromu. Na místě se nacházely již mimo vozidlo dvě zraněné osoby, kterým jsme poskytli předlékařskou pomoc
a po příjezdu zdravotnické záchranné služby jsme je předali do jejich péče. Dále jsme zajistili vozidlo proti požáru. Komunikace byla
dočasně uzavřena a potom byl provoz řízen kyvadlově. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo vozidlo odtaženo mimo komunikaci a uklizeny trosky z havarovaného vozidla. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji stanici. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.
31. 5. Dopravní nehoda osobního vozidla – Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Po příjezdu na místo události zjištěno,
že se jedná o dopravní nehodu z večerních hodin, kterou měla Policie
ČR již zadokumentovanou. Vozidlo jsme zajistili proti požáru a vrátili
se zpět na svoji stanici. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.

23. 5. Dopravní nehoda osobního vozidla – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které
skončilo na střeše a poškodilo sloup veřejného osvětlení. Po příjezdu
k události se na místě nacházela jedna zraněná osoba mimo vozidlo,
které jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické
záchranné služby ji předali do jejich péče. Vozidlo jsme zajistili proti
požáru a po zadokumentování nehody policií ČR jsme ho převrátili zpět na kola. Odtahové službě jsme pomohli s naložením vozidla
na odtah. Zaklesnutou a poškozenou lampu ve stromě jsme sundali
na zem a zabezpečili prostor páskou. Poté jsme komunikaci uklidili
od trosek z vozu
a vrátili se zpět
na svoji stanici. Spolupráce
s
jednotkou
Požární
stanice
Rychnov
nad
Kněžnou,
zdravotnickou
záchrannou službou, Policií ČR,
Městskou policií, technickými
službami a odtahovou službou.
Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí – město
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23. 5. Dopravní nehoda motocyklu s osobním vozidlem
– Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu, který narazil
do osobního vozidla. Na místě jsme poskytli jedné zraněné osobě
předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby
a příletu vrtulníku jsme asistovali s jejím ošetřením. Poté jsme pomohli zraněného transportovat do vrtulníku letecké zdravotnické záchranné služby. Vozidlo a motocykl jsme zajistili proti požáru a úniku
provozních kapalin. Komunikace se uklidila od trosek z havarovaných
prostředků a ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou se vozidlo odstranilo mimo komunikaci. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji stanici. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a leteckou záchrannou službou, Policií ČR a Městskou policií.

Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí – město

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz

Dětský den na kosteleckém koupališti
V sobotu 28. 5. odpoledne naši členové s cisternou Tatra Terrno se
účastnili dětského dne v Kostelci nad Orlicí na koupališti. Děti s rodiči
si mohly prohlédnout cisternu, vybavení potřebné k zásahům hasičů
a jejich oblečení, které potřebují ke své ochraně před ohněm aj. Děti si
zásahové oblečení dokonce i vyzkoušely s dýchacím přístrojem na zádech. Mohly si tak reálně vyzkoušet, kolik to všechno váží a jaké to je,
mít všechno na sobě.
MR

SDH KOSTELECKÁ LHOTA

Mladí hasiči
z Ko ste le cké L ho ty
Dne 27. 5. až 29. 5. jsme se zúčastnili třídenní
soutěže celostátní soutěže Plamen – Okresního
kola Plamen pořádajícího Okresního sdružení
Rychnov nad Kněžnou.
Sestava družstva: L. Hurychová, J. Hejčlová, M. Kytlík, V. Halbrštátová,
A. Charvátová, Š. Vavrušková, B. Moravcová, L. Oberreiterová. Vedoucí
MH a doprovod z řad členů a jejich rodinné příslušníci.
Byla to pro nás jedna z prvních větších zkušeností účasti v této soutěži, kde bylo 42 družstev z celého okresu a z různých sborů. Pátek tj.
první den našeho táboření, seznámení s pravidly a organizací vlastní soutěže sliboval pěkné počasí a příslib soutěžení sliboval určité
napětí i nervozitu, ale zároveň neuvěřitelnou sounáležitost cca 550,
z toho asi 450 dětí – účastníků této akce. V sobotu jsme se probudili do krásného rána, po snídani a nástupu jsme se rozešli dle plánu na soutěže. Bylo příjemné počasí, teplo, po obědě až dusno. Před
čtvrtou hodinou byla celá soutěž přerušena, vzhledem k náhlé bouřce
a vydatnému dešti. Déšť bohužel nepřestal, přidaly se kroupy a silný
vítr a běhen hodiny stoupla voda, že většina stanového městečka byla
pod vodou. Nelze popsat, co se každému účastníkovi honilo hlavou,
ale nejdůležitější starost byla, abychom všichni byli v pořádku. Byli
jsme evakuováni, zažili jsme neuvěřitelný strach, ale zároveň i pomoc
a sounáležitost mezi jednotlivými sbory. Soutěž předčasně skončila.
Když jsme si oddechli a zjistili, že jsme v pořádku, počítali jsme škody,
měli jsme obavy, co řeknou doma, a čekalo nás praní a čištění zbylých
věcí. Děkujeme především SDH Doudleby, kde jeho členové nám byli
v krizových okamžicích největší oporou. Děkujeme. Po vyhodnocení soutěže v tomto okresním kole jsme skončili na krásném 15. místě a navíc nám přívalový déšť v Jílovicích připomněl, co je důležité
a na co někdy máme tendenci zapomenout v dnešní uspěchané době
– kamarádství, solidarita a sounáležitost.
Po čtrnácti dnech: na místě samém. Dne 11. 6. jsme vyjeli na soutěž
O pohár SDH Jílovice
Sestava družstva: starší žáci: L. Hurychvá, J.
Hejčlová, M. Kytlík, V.
Halbrštátová, A. Charvátová, Š. Vavrušková, B.
Moravcova, M. Novotný,
J. Halbrštát.
Především jsme tuto
účast na této soutěži
brali jako podporu SDH
Jílovice, kteří předchozí
soutěž
spolupořádali
a místo, aby zachraňovali své domovy při povodni, pomáhali nám
všem zmírnit ničivé následky záplav. Zúčastnilo se celkem 27 družstev.
Umístili jsme se opět
na pěkném 8. místě.
Dále se náš sbor zúčastní oslav 700 let města Kostelce, kde jsme přislíbili účast jednoho družstva hasičů.
J. Kytlíková

Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí – město
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„ L ho t e c k é v o d n í h r át k y “

MĚSTSKÁ POLICIE

Pozvánka a propozice k netradiční
hasičské soutěži „Lhotecké vodní
hrátky“ konané dne 9. 7. 2016
Místo konání: nádrž pod lesem v Kostelecké Lhotě.
Příjezd vozidel od hasičské zbrojnice v Kostelecké
Lhotě. Řazení vozidel bude určeno pořadatelem.
Prezentace družstev:12:30 hod, zahájení soutěže:13:00.
Startovné: muži a ženy 300 Kč za družstvo, mladí hasiči 150 Kč
za družstvo.
Počet soutěžících v družstvu:7 členů.
Předpokládaný konec soutěže:18:00.
Pro děti bude k dispozici i ostatní program. Očekáváme družstva
mužů, žen, dětí a smíšená družstva.
Soutěžní disciplína: Požární útok doplněný „o záchrannou vodní
akci“ a vzhledem k očekávanému počtu účastníků bude požární útok
probíhat jednokolově.
Výbava muži, ženy: Stroj, který máte k dispozici. Dopravní vedení 2x
hadice B (min. šíře 113 mm, 20 m) a 4x hadice C (min. šíře 79 mm, 20
m). Dále rozdělovač, 2 ks savic dl. 2,5 m se sacím košem, 2x proudnice C, sportovní obuv (žabky, sandály a bačkory nechte doma), přilba
a ústroj s dlouhým rukávem. Krátký rukáv na vlastní nebezpečí. Vybavení pro požární útok si přiveze každé družstvo své. Sáni vody z přírodního zdroje.
Výbava děti: PS 12 (úpravy povoleny), 2 ks savic 1,6 m, sací koš, rozdělovač, 2 ks hadice B (min. šíře 113 mm,10 m), 4 ks hadice C (min. šíře 79
mm,10 m), 2 ks proudnice
Ústroj: ochranná přilba, sportovní obuv, dlouhý rukáv nohavice. Sání
z požární kádě.
Podrobnosti soutěže budou oznámeny při nástupu a poradě velitelů
družstev. Podání protestu: 500 Kč.
Smíšená družstva soutěží v mužské kategorii.
My stanujeme, jestli i vy, záleží na Vás. Možnost stanování v místě
soutěže. Repelenty a opalovací krémy doporučujeme.
Občerstvení zajištěno po celý průběh soutěže. V průběhu odpoledne
bude probíhat prodej lístků do soutěže o ceny. Hlavní cena – sud piva.
Přihlášky zasílejte do 4. 7. 2016: e–mail: jajakytlikova@seznam.cz,
telefon:773 378 156, 727 857 919.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Kostelecká Lhota.

Pevná linka: 494 321 026
Mobil:
724 181 363
velitel: Petr Černohorský
e–mail: pcernohorsky@muko.cz
Služebna MP: mp@muko.cz
Úřední hodiny: pondělí 15:00–16:00
středa
15:00–16:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ulice Krupkova 1154
tel: 494 321 430
mobil: 724 733 940
e–mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
www.biblio.cz

c

Vladimír Komárek

VVÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY ČERVENEC  SRPEN
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ ZAVŘENO
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ZAVŘENO
Pokud otevřeme během prázdnin, dáme Vám vědět!

POZOR!
Během prázdnin (červenec a srpen) bude v knihovně zavřeno
z důvodu výměny podlahové krytiny na dospělém oddělení.
Knihy můžete vracet do boxu, který je umístěný před vchodem
do knihovny.

KNIHY NA KOUPALIŠTI
Všem návštěvníkům kosteleckého koupaliště nabízí městská
knihovna možnost půjčit si knihu nebo časopisy v připraveném
koši u vstupu do občerstvení. Po přečtení knihu do koše zase vraťte. Přejeme příjemné čtení.

RTIC

Po zvánka na výstavu

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 29
517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
rtic@kostelecno.cz
www.rtic.cz
494 337 261, 724 367 861

Zveme Vás na výstavu „Putování za předky“ zapůjčenou Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze a Moravskou genealogickou a heraldickou společnost v Brně.
Více na http://www.genealogie.cz/
Na výstavě uvidíte kromě nejrůznějších erbů také ukázkové rodokmeny a způsoby zpracování rodových kronik.
Po dobu výstavy je v knihovně možnost zakoupit si knihy o rodokmenech a genealogii vydané ČGHS.
Výstava potrvá do konce září, během prázdnin nebude přístupná.

N ová p r o v o z n í d ob a:
Červen – září Po–pá 8:00–17:00
So: 9:00–13:00
Ne: zavřeno

Í č k o i n f o r mu j e
V úvodu bychom rádi připomněli, že v RTIC jsou v prodeji kupony
na oba díly knihy „Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“ a současně je
k dispozici první z knih k vyzvednutí pro ty, kteří již kupon zakoupili.
V souvislosti s výročím města Kostelce jsme rozšířili nabídku upomínkových předmětů a suvenýrů pro sběratele; jedná se o speciální
limitovanou edici turistických známek, zlaté a stříbrné STAMP medaile
s motivem kostelíka Jana Amose Komenského, „proměnlivé“ magnety
s motivy Nového zámku či populární štítky na turistické hole. Nabídku
jsme doplnili o kvalitní trička s motivem loga oslav.
RTIC získalo, za přispění Královéhradeckého kraje, nové multifunkční
zařízení, které umožňuje tisk až do formátu A3, nově dále nabízíme
využití čtečky karet a ve výloze Íčka se objevil monitor, na kterém můžete sledovat aktuality a reportáže z regionu.
Na závěr připomínáme změnu místa provozovny – najdete nás na Palackého náměstí 29, v sousedství prodejny potravin. Provozní doba se
(se začátkem letní sezony) mění a prodlužuje;
Pondělí: Pátek od 8:00–17:00hodin
Sobota: 9:00–13:00hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu
Íčko

700 let od první písemné zmínky města

Městská policie Kostelec nad Orlicí
Dukelských hrdinů 985
517 41 Kostelec nad Orlicí

Virtuální Unive rzita tř e tího vě k u
v ko ste le cké kniho vně
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.
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)
V průběhu semestru:
– společná výuka probíhá v konzultačním středisku (u nás v knihovně) 1x 14 dní v dopoledních hodinách. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes
internet na jejich osobní loginy.
– každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Začínáme kurzem o genealogii, protože ho bude doplňovat u nás právě probíhající výstava.
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Zájemci o studium:
Zájemci o studium vyplní Přihlášku ke studiu, kterou u nás v knihovně
obdrží a uhradí studijní poplatek pro daný kurz.
Kontaktujte nás na tel. čísle 724 329 557, 724 733 940.
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:
o uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku
(u nás v knihovně)
o min. 80% účast na společné výuce
o vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
Přerušení studia:
o kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)
o možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv následným semestrem
Více informací se dočtete na: https://e–senior.czu.cz/

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Benedikt Rudolf Machalík, O. Praem., administrátor
Pořad pravidelných bohoslužeb v kostele sv. Jiří
Neděle – 9:30
Středa, sobota – 8:00
Úterý, čtvrtek, pátek – 18:00
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

ci jako účast Božího lidu na Božím „díle“. Kristus, náš Vykupitel a Velekněz, skrze liturgii pokračuje ve své církvi, s ní a skrze ni v díle našeho
vykoupení. Kristovo dílo, liturgie, je také činností jeho církve. Má věřící
k tomu, aby se podíleli na novém životě společenství.
Co se v křesťanské tradici rozumí liturgickým rokem? Paul De Clerc
uvádí, že liturgickým rokem můžeme nazvat jednotné uspořádání dnů
a týdnů v roce. Na začátku znali, dle Clerca, křesťané jen velikonoční
svátek, možná jen nedělní svátek Vzkříšení, slavený každý týden. Liturgický rok je v souladu s rokem astronomickým, kosmickým. Jako je
planeta Země ovlivňována přírodními zákony, střídají se roční období, slunovraty a rovnodennosti (alespoň ve středoevropském území)
a příroda se na jaře probouzí a na podzim usíná, tak obdobně rozmanitý je liturgický rok, který přírodní jevy reflektuje. V neposlední řadě
rok liturgický zapadá do rytmu občanského roku.
Německý teolog Adolf Adam ve svém díle Liturgický rok vysvětluje
další důležitý liturgický pojem a tím je neděle – z židovského úzu první
den týdne. Křesťanské jméno nalézáme již ve Zj 1,10 (Zjevení svatého
Jana– Nový zákon) a tím je označení „den Páně“, tedy den zvláštního
vztahu ke Kristu Pánu a především je zde myšleno jeho zmrtvýchvstání. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků,
den Páně, „neděle“. Nedělní slavení dne a eucharistie Páně je středem
života církve. Nedělní eucharistická oběť je základem a stvrzením celého křesťanova jednání.
Příště tedy budeme v tématu liturgie pokračovat výkladem dalších
období, která tvoří liturgický rok, a dotkneme se i pojmu svátost a svátosti, protože s naším tématem úzce souvisejí.
Ilustrační fotografie znázorňuje současný mešní obřad římskokatolického ritu.
M. Slavíková

Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov n.Kn., Bezručova 16,
tel. 494 534 854, nebo 739 071 416, e–mail: naina@seznam.cz
Pastorační asistentka Petra Šenková
Bohoslužby v červenci:
3. 7. (neděle) – 8:30 Bohoslužba se vzpomínkou na M. J. Husa
17. 7. (neděle) – v 8:30
Bohoslužby v srpnu:
7. 8. (neděle) a 21. 8. (neděle) – 8:30
Další informace na vývěsce u sboru
Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí.
Farář Mgr. David Najbrt; kurátorka Ludmila Izáková.
Bohoslužby každou neděli v 9:45 v kostele J. A. Komenského.
Tel.: 494 323 311; 739 702 567;
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz.
Bohoslužby každou neděli v 9:45 v kostele J. A. Komenského na Rabštejně.

POBYTOVÉ STŘEDISKO

C o je l i t u r g i e ?

Re akce na článe k Víte , že …
z 6 . čísla Zpravo daje

Milí čtenáři. V minulém čísle jsme slíbili, že se pokusíme vysvětlit, co
znamená liturgie, jak vypadá liturgický rok a co a proč se během liturgického roku slaví. Protože je toto téma rozsáhlé, budeme se mu
věnovat ještě v příští vydáních.
Z mnoha pramenů vyplývá i mnoho definic pokoušejících se vysvětlit obsah pojmu liturgie. Proto bude užitečné pokusit se udělat jakýsi
vývojový řetězec od obecného ke konkrétnějšímu od prostého pojmu liturgie až po obsah pojmu křesťanská liturgie. V obecné rovině
definuje liturgii základní český slovník (Ottův slovník naučný) následujícím způsobem: „Liturgie (λειτουργία, veřejná služba): 1. Veřejná
bohoslužba konaná dle předpisů přesně stanovených. 2. Veškerost slov,
výkonů a symbolů od Krista ustanovených, v církvi uchovaných a zevně
upravených, jimiž za prostřednictví kněží Bohu náležitá pocta se vzdává, lidem milost uděluje, společenství mezi Bohem a lidmi uskutečňuje
a vnějším způsobem představuje. K podstatným formám liturgickým patří mše sv. jako oběť, modlitba, vnější znamení při svátostech, svátostiny;
k nepodstatným platí klekání, odkrývání hlavy.“ Obohatíme–li tuto definici Kristovým tvrzením o Boží přítomnosti ve shromáždění: „Neboť
kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich,“ (Mt 18,20 – Evangelium podle sv. Matouše) dostává
citovaná charakteristika jiný rozměr a Nový zákon dává liturgickému
tématu rozměr nejvýznamnější.
Katechismus katolické církve charakterizuje liturgii v křesťanské tradi-

Na straně 10 červnového zpravodaje publikoval autor Pobytové středisko Kostelec n. Orlicí (PoS),
Správa uprchlických zařízení MV ČR článek s názvem Víte, že…. V části
článku se hovoří i o základní škole. Vzájemná spolupráce funguje velmi dobře, ale některé uveřejněné informace je třeba upřesnit tak, aby
lépe odpovídaly skutečnosti.
„Do místní školy docházejí děti z Pobytového střediska. Díky tomu jsou
ve třídách ZŠ nižší počty dětí, než je běžné“.
Do roku 2011, tedy v době, kdy školou prošlo za rok okolo 50 žáků
z PoS, skutečně dotace umožňovala udržet jednoho učitele navíc
oproti běžnému stavu a mít v jednom z ročníků školy menší třídy.
Od roku 2012 se snížil počet žáků z uvedené skupiny přibližně na polovinu a tomu odpovídalo i snížení dotace. Prostředky tak lze využít
pouze na zajištění platu učitelky, která děti připravuje přímo v PoS,
na navýšení odměny za třídnictví, částečně na nenárokové složky platu za individuální přístup k žákům v běžných třídách a na nutné související práce. V žádném případě, ač bychom si to velice přáli, neovlivní
tato dotace počty žáků ve třídách školy.
„Základní škola z finančních prostředků Evropského uprchlického fondu
(EUF) nakoupila multifunkční tabule, školní pomůcky a získala příspěvek
na navýšení platů učitelů“
Do projektů EUF se škola zapojovala do roku 2010 a prostředky na nákup vybavení pro žáky z cílové skupiny byly významným přínosem pro
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zajištění jejich podpory. Příspěvek na navýšení platů, o kterém se zde
hovoří, pochází z rozvojového programu MŠMT „Zajištění podmínek
základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“.
Navýšení odměny za třídnictví aktuálně činí 300,– Kč a na každého
učitele poskytujícího podporu přibližně 70,– Kč měsíčně.
„Město ……. z Evropského uprchlického fondu … vybudovalo: Multikulturní centrum na základní škole.“
V roce 2008 realizovala škola projekt spolufinancovaný EUF, jehož investiční součástí bylo i vybudování zmíněného Integračního centra
v prostoru mezi budovami Náměstí a Na Lávkách. Veškeré nutné operace od přípravy projektu až po kolaudaci stavby, včetně programového financování, zajišťovala se souhlasem zřizovatele škola.
Základní škola Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí

NEUNIKLO NÁM
Občerstvovna „Vodárna“ na začátku cyklostezky do Lípy nad Orlicí již
slouží cyklistům i kolemjdoucím.
J. Blažková

Foto: účastníci před synagogou

Sobotní cyklovýlet: počasí přálo, sportovalo se, poznávalo se, ale hlavně sešla se báječná parta lidí! Zvláštní poděkování patří našemu průvodci panu PhDr. Josefu Krámovi za jeho poutavý a zasvěcený výklad.

Foto: archiv: Blažková J.
Foto: ze zámku

Š u mn á O r l i c e f ot oap ar át em
Šumná Orlice 2016 o posledním květnovém víkendu přivítala desítky
účastníků, kteří se vydali po židovských památkách regionu. Připomněli si tak 70 let od násilné internace židovských obyvatel z našeho
území do terezínského ghetta, ale i židovskou kultury, zvyky a tradice.

Šumná Orlice 2016 skončila koncertem Pružných těl. Ať žije Šumná
Orlice 2018, která bude tentokrát fotbalová! Na každé zastávce budou
účastníci kopat penaltu (tedy desítku) a zapijí ji desítkou (tedy pivem).
Budeme soutěžit v počtu vstřelených gólů o fotbalové dresy Kostelce.
Šumné stopy nás zavedou do Brazílie, kde navštívíme výjimečného
architekta a krajana Alfreda Willera, průvodcem bude pan Radovan
Lipus – převlečen za Pelého.

Foto: zrcadlový sál

Foto:D. Vávra

Krásná atmosféra v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí při páteční projekci a besedě s protagonisty Šumné stopy architektem Davidem Vávrou a režisérem Radovanem Lipusem.

Děkujeme všem účastníkům, sponzorům a těšíme se na dalším ročníku Šumné Orlice 2018.

700 let od první písemné zmínky města
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N eun i k l o n á m
Do posledního místa dvakrát naplněný sál Rabštejna, skvělá atmosféra, nadšení diváci, skvělí účinkující. To bylo zásluhou Školní akademie,
kterou pořádala ZŠ Gutha–Jarkovského v Kostelci nad Orlicí. Zásluhou? Ano, poděkování patří celému pedagogickému sboru v čele
s panem ředitelem, všem účinkujícím žákům a taky dalším ochotným
spolupracovníkům, rodiče z toho nevyjímaje.
Čtyři skvělí, pohotově reagující průvodci celým pořadem (včetně
vtipně vymyšlených kostýmů) nás diváky provázeli pořadem, kde se
prezentovaly jednotlivé třídy, každá po svém. Dát dohromady takový
program, který nadchl nejen diváky, ale bylo vidět, že se dobře bavili
i samotní účinkující, kteří fandili svým spolužákům, tak „klobouk dolů“
před tím, kdo dal dohromady celý scénář akce. Jen nazkoušet celý program byla gigantická práce. Prostě to bylo na výbornou!
Vlastní texty, mimochodem ten o skřítkovi školním, to byla opravdová
lahůdka, využití prostoru jeviště až doslova na doraz, prostě paráda!
Děkujeme, přispěli jste k důstojnému průběhu oslav našeho města,
zasloužíte si velký dík a taky skvělé prázdniny!
M. Nováková, vděčná kostelecká rodačka

O ceně n í d á r c ů m k r v e
Pan František Kinský, starosta města slavnostně předal dne 8. 6. ocenění dárcům krve města Kostelce nad Orlicí. Všem zúčastněným poděkoval za bezpříspěvkový odběr a jejich obětavý přístup k dárcovství.
Finanční dar, pamětní list a květinu převzal jeden dárce krve za 80 odběrů krve, pět dárců za 20 odběrů a šest dárců za 10 odběrů krve.
Ivana Hrabinová, asistentka vedení města

Úspě ch se ne o dpo uští,
ř íká Halina Pawlo wská
Halino, jaký byl rok
2015, za který jste
byla posluchači nominována v anketě
Šarmantní osobnost
roku?
Po těch strašných
předchozích
letech
2013 a 2014, které byly
špatné v osobním životě – odešli mi totiž
manžel a maminka, byl
vlastně rok 2015 velice
klidný a po pracovní
stránce moc fajn.
Jak se udržujete v kondici, co vám dělá radost, proč vlastně máte
pořád ten úsměv na tváři?
Moje odpověď je vlastně odpovědí na všechny vaše otázky. Bydlím
v jednom domě s mou tchýní, přítelem, s mojí dcerou, jejím manželem a jejich synem, mým vnukem. A ještě přijíždí, pokud není zrovna
v Americe, kde studuje, můj syn. Je nás tam tedy hodně. Máme dva
psy a já jim vařím, pobíhám kolem nich a čenichám, co bych pro ně
mohla udělat. Můj vnuk je navíc velmi hyperaktivní dítě a já mám vůbec potíže, abych ho doběhla. (smích)
Nuda se ve vašem životě tedy nevyskytuje…
Často se mě lidi ptají, kdy píšu, kdy se věnuju tvorbě, a já odpovídám
že mezi jedenáctou a druhou. A všichni si o mně potom myslí, že jsem
takový ten noční pták. Jako třeba Petr Hapka, který tvořil v noci. Ale
u mě je to úplně jednoduché. Prostě v jedenáct už je takový klid, že
do těch dvou hodin mám vlastně čas jenom pro sebe.
Moderujete pro Český rozhlas pořad, který se jmenuje Na větvi
s Halinou, prozraďte z čeho jste byla v poslední době na větvi.
Vždycky si to musím rozvážit. Když na mě něco negativně zapůsobí,
připomenu si slova mé matky, která vždycky říkala: „Rozmysli si, rozmysli a ráno moudřejší večera.“ Protože já mám hned chuť všechny
udat, když mě naštvou. Hned potom mě to ale mrzí. Na větvi jsem
někdy z toho, že není frází, když se říká, že úspěch se neodpouští. A už
mi připadalo smutný, že tuhle jeden velice sympatický a mladý dramaturg, člověk ještě plný ideálů, mi napsal: „Bohužel po špatných zkušenostech musím konstatovat, že to, co jste udělala, je opět velmi dobré.”
Byla jste nominována v anketě Šarmantní osobnost roku. Kdo je
podle Vás nejšarmantnější osobností loňského roku
Přijde mi takové zavazující, abych teď vyřkla nějaké jméno. Já třeba
odjakživa fandím Jiřímu Bartoškovi, protože s velkou noblesou a s velkým nasazením připravuje Karlovarský festival. A vzhledem k tomu, že
v loňském roce byl nemocný a tak šarmantně s tou chorobou mediálně pracoval, nebo lépe nepracoval, bych ho nominovala.
Když máte čas, posloucháte rádio? Která stanice je Vaše oblíbená?
Poslouchám ho v autě a poslouchám ho, když vařím. Nejfrekventovanější je Český rozhlas Hradec Králové, když jsem na chalupě a když
jsem doma, tak je to Dvojka.
Děkuji za rozhovor.
O prázdninách si můžete na frekvencích Českého rozhlasu poslechnout speciální střihová vydání pořadu Na větvi s Halinou, kde zazní to
nejlepší za poslední rok. Poslouchejte 11. 7. a 8. 8. vždy po osmnácté
hodině. V rámci Vymazleného léta vás také ve vysílání čekají soutěže
o zahradní grily, největší letní hity, přímé přenosy ze zajímavých míst
našeho regionu, užitečné rady do domácnosti a spousta dalších informací.
Tomáš Peterka

Foto: Bc. Kristýna Predecká

P oděk o v á n í
Rádi bychom prostřednictvím zpravodaje poděkovali panu starostovi
Františku Kinskému za velmi milá slova, kterými provázel obřad u příležitosti naší diamantové svatby. Poděkování patří též matrikářce paní
Evě Hynkové a celému SPOZu. Jsme rádi, že v tento náš slavnostní den
jsme mohli strávit v kruhu naší rodiny, našich přátel a známých.
Všem moc děkujeme manželé Cabalkovi.
Foto: archiv Český rozhlas
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SK RABŠTEJN

Ak tu á l ně z R ab št ej n a
– č er v e n 2016
– František Němec, Alena Vránová a Petr Kostka
byli posledními herci, kteří stáli na rabštejnských divadelních prknech v rámci divadelní sezóny 2015/16. Hra Ledňáček od Divadla
Ungelt měla velký úspěch a divákům se líbila.
– Pravidelné akce na Rabštejně (Pilates, Angličtina hravě v každém
věku, Street Dance – hip hop pro nejmenší, jóga) mají přes léto také
prázdniny. Vrátí se na Rabštejn během září. Také tančírna bude zařazena na pravidelný program v září. Informace přineseme v příštím
vydání Zpravodaje.
– Příprava letního kina je v plném proudu. Již první červencovou sobotu se bude promítat na zahradě v centru města za Rabštejnem.
Těšit se můžete na české filmy, které se těší v kinech velké oblibě.
Pro celou rodinu budeme promítat film Děda a pro odvážlivce je
nově zařazen horor s názvem Les sebevrahů. Těšte se!

Na co se můžete v příštím roce v divadle těšit?
– Hvězdné manýry (DS Háta Praha) – Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková a další)
– Skořápka (Divadlo Ungelt Praha) – Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
– Novecento – Magické piáno (Viola Praha) – David Prachař a Emil
Viklický
– Herci jsou unaveni (Harlekýn Praha) – Svatopluk Skopal, Simona
Postlerová, Martin Zahálka, Jan Čenský / Václav Vydra, Jana Boušková a další
– Liga proti nevěře – Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Veronika Arichteva
– Hrdý Budžes (Divadlo Příbram) – Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková,
Libor Jeník
Dva herci z těchto her získali cenu Thálie – David Prachař za roli v Novecetu a Bára Hrzánová za roli ve hře Hrdý Budžes.
Stávající předplatitelé mohou
své abonentky vyměnit nejpozději do 31.července, poté
budou jejich místa nabídnuta
novým zájemcům. Ti se už nyní
mohou hlásit v pokladně (kavárně SK Rabštejn). I letos nabídneme levnější „Studentské
abonmá“.
Zakoupením předplatného si zajistíte Vaše oblíbené místo v hledišti,
cenově výhodnější vstupné na divadelní představení a dárek v podobě bonusů, resp. slev na:
– Úvodní koncert divadelní sezóny
– Zábavný pořad na konci sezóny – Uršula Kluková a Vlastimil Harapes
Již se stalo tradicí, že naši divadelní sezónu zahajuje výjimečný koncert. V minulých letech
jste se mohli setkat se Štěpánem Rakem, Hradišťanem nebo
Gypsy Devils. Pro letošní sezónu jsme připravili opravdovou
lahůdku. Dne 14. října na Rabštejně vystoupí zpěvák a leader
skupiny Čechomor – František
Černý se svými přáteli.

P ár slo v … po se zó ně

D iva d e l n í s e z ón a 2016/17
Krátce po ukončení divadelní sezóny krásným představením Ledňáček od Divadla Ungelt se můžeme
těšit na sezónu příští. Divadla se na Rabštejně těší
velkému zájmu publika, za což jsme pochopitelně
velmi rádi. Nejvíce si u nás diváci cení úžasnou atmosféru představení
a skvělé herecké výkony.
Ráda bych uvedla několik informací o sezóně příští a abonmá.
Od konce června probíhá na Rabštejně prodej
předplatného pro příští sezónu. Zvýhodněná
cena zahrnuje šest večerních představení včetně
možnosti využití bonusů. Úhrada abonentky je
možná v hotovosti nebo
bezhotovostní platbou
přes účet (více info v kavárně na Rabštejně). Abonentka je přenosná.

700 let od první písemné zmínky města

Sdružený klub Rabštejn se snaží přiblížit kulturu co nejširšímu okruhu
občanů především z Kostelce nad Orlicí, ale blízkého i vzdálenějšího
okolí. Svou činností podporujeme místní spolky a organizace (ZUŠ F.I.
Tůmy, DDM Kamarád, Český Rybářský Svaz, Klub seniorů Pohoda, Svaz
postižených civilizačními chorobami a mnoho dalších).
Do kulturního domu Rabštejn v minulém roce zavítalo 27 880 návštěvníků (z toho 3 486 dětí v rámci školních představení). Spektrum
návštěvníků je z hlediska věku velmi pestré. Jsou zastoupeny všechny
věkové kategorie od nejmenších dětí z mateřských škol až po seniory. S ohledem na univerzální povahu hlavního sálu mohli zájemci dle
své volby na Rabštejně navštívit divadelní představení, kino, koncerty,
přednášky a besedy, plesy, filmové festivaly, hudební festivaly, výstavy, jarmarky, prodejní akce, schůze, workshopy, taneční kurzy společenského a moderního tance, jógu, pilates, atd.
V právě uplynulé sezóně u nás proběhlo mnoho zajímavých akcí. Dovolte, abych vyzdvihla např. koncet držitele Grammy Billa Evanse, ovacemi
vestoje ověnčené představení Shirley Valentine se Simonou Stašovou
nebo koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Opravdu, je na co vzpomínat.
K jakým vylepšením během uplynulé sezóny došlo? V létě jsme opravili schůdky na jeviště, které hrozily propadnutím, snažíme se nechat
polstrovat dřevěné lavice čalouněním v barvě bordeaux. Do divadelní
kavárny jsme umístili velkoplošnou televizi, která umožňuje přenos
zvuku a obrazu ze sálu Rabštejna (přivítají jistě otcové mládeže, kteří
mohou v poklidu baru sledovat dění na sále při tanečních ☺ ).
Na závěr bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, kteří mají svůj
Rabštejn rádi, a všem, kteří se snaží podporovat naši činnost.
Za SK Rabštejn ředitelka Ing. Marta Klimešová

H LEDÁ M CH ATU N A REKREACI U KOS TELCE N A D OR L ICÍ.
T EL.: 603 202 143
S H Á N Í M BY T 2+1 N EBO 3+1 V KOS TELCI N A D ORLI CÍ A OKOL Í.
T EL.: 734 622 739
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Vokal Total v rakouském Grazu. Všechny skety jsou každý do jednoho
frontmany svých vlastních projektů, kapel a bigbandů, ale společné
zpívání a–cappella je pro ně nejvyšší hudební metou. Dalšími hudebními lahůdkami budou vystoupení kosteleckých 5PM, tradičních
Pružných těl a z Hradce Králové k nám zavítá DiJAZZtiva, uskupení hudebníků, které má své kořeny na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (samotný název je odvozen od slova digestiv, což
je lék pro správné zažívání). Takže si zapište do diářů, že v sobotu 3. září
si od 14 hodin vyrážíte na zámek a vracíte se do doby, kdy swing a jazz
vládly nejen tanečním parketům, ale také módě a životnímu stylu.

NOVÝ ZÁMEK
NOVÝ ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ
Komenského 266,
517 41 Kostelec nad Orlicí,
www.zamekkostelecno.cz

O tev í r a c í d o b a:
Květen–září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00 hodin.
Ve státní svátky je zámek otevřen.

Výzva pro výtvarníky

Předprodej vstupenek v RTIC
Zahájen předprodej vstupenek na letní koncerty

Hud b a n a z á mk u
I na letošní léto jsme pro vás na zámku připravili venkovní hudební
akce – koncerty a tradiční festival. Červencový koncert bude ve znamení návratu. Legenda české bigbeatové hudební scény se totiž vrací na místo činu. První koncert, který se uskutečnil v Novém zámku
v roce 2011, byl akustický dvoják Blue Effect(u), tenkrát v Zrcadlovém
sále. Letos si zahraje Blue Effect v pátek 15. července na podiu v areálu parku a jistě se najde hodně posluchačů, kteří tento koncert nevynechají. Frontman kapely, Honza Křížek, je rodilý Kostelečák, a tak
má Blue Effect i z tohoto důvodu v Kostelci a okolí spoustu fanoušků.
A svou přítomností jistě budou chtít fanoušci podpořit Radima Hladíka, který navzdory zdravotním problémům nenechává své kytary
zahálet. Koncert začíná ve 21 hodin, ale již od 20 hodin bude areál přístupný a o občerstvení přítomných bude dobře postaráno. Vstupenky
jsou k dispozici v předprodejích (informační centrum, pokladna zámku i Ticketportal), ale budou i přímo na místě, jen si trochu připlatíte
(vstupné 200 Kč, na místě 250 Kč).

Malujete, fotíte, vytváříte např. zajímavé trojrozměrné předměty
a chcete se o svou tvorbu podělit a představit ji veřejnosti? Tak
toto je výzva právě pro vás.
Nový zámek Kostelec nad Orlicí pořádá, u příležitosti 700. výročí zmínky o městě, v Galerii Kinský výstavu Kostelecký salón 2016. Výstava
bude zahájena vernisáží v sobotu 10. září 2016. Jedná se již o druhou
výstavu mapující tvorbu výtvarníků, profesionálních i amatérských
narozených, žijících či tvořících v Kostelci.
Pro další informace kontaktujte kurátory výstavy Ivonu Jasníkovou
(e–mail: i.jasnikova@seznam.cz, tel: 734 709 023) nebo Jana Martince
(e–mail: agtyp@agtyp.cz).
Ivona Jasníková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA V ČERVENCI A SRPNU 2016
70 let oslaví

Jiří CVEJN
Marie BARTOŠOVÁ
Miroslav SVOBODA

80 let oslaví

Ladislav BOHUŠ

90 let oslaví

Gizela MACHÁŇOVÁ

91 let oslaví

Jaroslav ŘÍHA

96 let oslaví

Bohuslava CÍSAŘOVÁ

Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!
První pátek v srpnu, přesně 5. srpna od 21 hodin, se v areálu parku představí Aneta Langerová, která pokračuje v úspěšném turné
Na Radosti ke stejnojmennému novému albu. "Celé turné je pro mě
nádherný zážitek. Jsem obklopena lidmi, se kterými je mi opravdu
dobře. Dlouho jsem je hledala a věřím, že naše souznění je na pódiu
znát. Stejné souznění panuje i v zákulisí. Každé setkání s fanoušky nás
nabíjí neskutečnou energií. Snažíme se tu radost lidem vracet,” popisuje Aneta. O tom, že se Anetě a její kapele daří rozdávat radost ve vrchovatých doušcích, svědčí bouřlivý potlesk na závěr vyprodaných
koncertů. Spolu s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem
Jakubem Zitkem pracovali dva roky na písních, původní hudbě a textech. Pro inspiraci se vydali na Šumavu, kde objevili dnes již zaniklou osadu Na Radosti. To místo jim učarovalo a pomohlo jim přivést
na svět desku plnou příběhů. Propracované aranže a osobitý zpěv
Anety Langerové předznamenaly úspěch u fanoušků i kritiků. V anketě Žebřík 2014 Bacardi Music Awards ji fanoušci ocenili za zpěvačku
roku, album Na Radosti a za píseň Tráva. Ze čtyř nominací na cenu
Akademie populární hudby – CENY ANDĚL 2014, Czech Music Awards
proměnila všechny v andělské sošky. Na turné Anetu doprovází kapela a smyčcové trio. Vedle písní z nového alba nebudou chybět i starší
skladby v nových aranžích. Vstup do areálu bude možný již v 19:30
hodin. Občerstvení před i po koncertě je zajištěno, v průběhu koncertu nebude k dispozici. Vstupenky na koncert jsou stále v předprodeji
na obvyklých místech (viz výše – vstupné 550 Kč, 450 Kč, 350 Kč).
Ani letos nevynecháme tradiční Swingový festival na zámku, který
nabídne letos i jedno profesionální hudební těleso a tím budou SKETY. Ačkoliv název zní velmi odrazujícím způsobem, nejedná se o žádné zákeřné osoby, ale o vokální hudební skupinu složenou z mladých
českých jazzových zpěváků a muzikantů, kteří se hudbě věnují naplno
a profesionálně. V červenci 2014 obdrželi Zlatý diplom a prestižní ocenění The Ward Swingle Award v kategorii Jazz na mezinárodní soutěži
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SŇATEK UZAVŘELI
Štěpánka Čechová a Václav Hájek
Jitka Císařová a Martin Bakeš
Markéta Růžičková a Jakub Jedlinský
Kamila Štěpařová a Jaromír Nývlt
Lenka Kuclerová a Petr Krejčí
Radka Bečvarovská a Jan Růžička
Miroslava Jamborová a Jan Marek
Miroslava Jirsová a Michal Dostál
Jaroslava Flanderová a Jiří Vacek
Ivana Šimůnková a Jaroslav Stach
Šárka Rojková a Lukáš Jiruška
Miroslava Bartíková a Petr Neuman
Petra Hlásecká a Tomáš Chaloupka
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

JUBILEJNÍ SVATBY
50 let
Alena a Stanislav Hlaváčkovi
65 let
Alena a Zdeněk Esperákovi
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

700 let od první písemné zmínky města

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Libuše KUBÍČKOVÁ
Josefka KOUTOVÁ
Vladimír BOŘEK
Pavel VOTROUBEK

Dne 3. srpna jsou tomu dva roky,
co nás tragicky opustila manželka,
maminka, babička

* 1952
* 1935
* 1951
* 1940

paní Alena VIĎOURKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Stále vzpomíná zarmoucená rodina

UPOZORNĚNÍ
Tvé srdce dávno utichlo, tělo Tvé je zemí přikryto,
ve vzpomínkách jsi stále mezi námi, takového
jakého jsme Tě znali.
Dne 16. srpna vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Stanislava KRSKA.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje manželka Jana
a dcera Ilona a Jana s rodinami.

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.

GRATULACE
Celá rodina blahopřeje mamince,
babičce a prababičce
Gizele MACHÁŇOVÉ
k 90. narozeninám
a děkuje jí za lásku, pomoc,
péči a přeje hodně zdraví.

dámské | pánské | dětské

LA Kadeřnictví

Dne 29. července oslaví
své významné životní jubileum

Lenka Altová

pan Jiří KARLÍČEK.

Erbenova 544
Kostelec nad Orlicí
517 41
objednání na telefonu
604 995 526

Do dalších let přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti,
Dcery s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Vám všem, kteří jste se snažili svou účastí,
květinovými dary a slovy útěchy
zmírnit bolest při odchodu naší
milované maminky

STŘELECKÝ KLUB, a.s.
pronajme od 1. 8. 2016 RESTAURACI

paní Josefky KOUTOVÉ

nacházející se v areálu střelnice Čestice

upřímně děkují dcery s rodinami.

STŘELECKÝ KLUB, a.s.
Čestice 144,
517 41 Kostelec nad Orlicí

VZPOMÍNKA

kontakt: matrix@matrix-as.cz

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál…
Dne 6. července vzpomeneme desátý smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček, tchán
pan Jiří ČECH.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
Dne 15. srpna tomu bude jeden smutný rok,
co nás náhle opustil náš manžel, tatínek a dědeček
pan Jiří KOUCKÝ.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Zarmoucená rodina.

700 let od první písemné zmínky města

REAL TRADING COLOR spol. sr.o.
Zoubkova 139, Kostelec nad Orlicí
mobil: 603 168 355
tel.: 494 323 277
Provozní doba: PO–PÁ 8–17, SO 8–12:00
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REAL TRADING spol. sr.o.
Mánesova 1215
Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 323 733, 494 323 295
Provozní doba: PO–PÁ 7–15:30
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
SK RABŠTEJN

TURISTIKA

tel. 494 321 588, e–mail: klimesova@skrabstejn.cz;
www.skrabstejn.cz.
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí:
8:00–12:00
13:00–17:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa:
8:00–12:00
13:00–17:00
čtvrtek:
8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

LETNÍ KINO
2. 7. (sobota) – 21:00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to
nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse. V něčem jsou
však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Film ČR 2016.
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Filip Antonio a další.
9. 7. (sobota) – 21:00 DVOJNÍCI
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který
je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku
a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují...
Do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor Richard
Prospal, pedant a slušňák k pohledání. Film ČR 2016. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný a další.
22. 7. (pátek) – 21:00 LES SEBEVRAHŮ
Horor – Legendární skutečný les Aokigahara, který se s děsivou majestátností tyčí na úpatí hory Fuji v Japonsku, je dějištěm napínavého
nadpřirozeného thrilleru Les sebevrahů. Horor
USA, 2016. Nevhodný mládeži do 15 let.
13. 8. (sobota) – 21:00 DĚDA
Rodinná komedie – K rázovitému valašskému dědovi (v podání Františka
Segrada) přijíždí na prázdniny vnoučci z Prahy a nestačí se divit. Ne, že
by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí jinak, po svém. Film ČR 2016.
20. 8. (sobota) – 21:00 TEORIE TYGRA
Ústřední herecká dvojice Jiří Bartoška a Eliška Balzerová vystupují jako
manželé, kdy unavený manžel prchá před dusivě diktátorskou láskou
své drahé polovičky, neboť jeho žena přece sama dobře ví, co je pro
něj dobré. Dále hrají Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová a další. Komedie ČR 2016.
Hrajeme pouze v případě příznivého počasí. Změna programu vyhrazena. Letní kino začíná promítat po setmění.
Připravujeme kina na září:
Zootropolis – město zvířat, Deadpool. …

POJĎTE – JDEME
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
2. 7. (sobota) – 6:00 PŘEHRADA LES KRÁLOVSTVÍ
Sraz účastníků: na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd vlakem
6:15 do Dvora Králové a autobusem do Nemojova. Trasa výletu: Nemojov, přehrada Les Království, Bílá Třemešná, Lázně pod Zvičinou,
Zvičina, Perná – U Kříže, Bílá Třemešná. Návrat vlakem. Může se vyskytnout problém při dopravě (výluka na trati). Délka trasy: 12 km.
Vedoucí akce: Jitka Kružíková.
16. 7. (sobota) – 7:00 SVOBODA NAD ÚPOU – JANSKÉ LÁZNĚ
Sraz účastníků: 7:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd
vlakem 7:17 do Svobody nad Úpou přes Opočno v Orlických horách.
Trasa výletu: Svoboda nad Úpou, Jánská hora, rozhledna na Zlaté vyhlídce, Hofmanova bouda, Jánské Lázně, Svoboda nad Úpou. Návrat
vlakem. Může se vyskytnout problém při dopravě (výluka na trati
u HK). Délka trasy:12 km. Vedoucí akce: Otto Šabart.
31. 7. (neděle!) – 7:40 ORLICKÉ HORY – PRAMEN KNĚŽNY
Sraz účastníků: 7:40, na Palackého nám. Kostelec n. O. město. Odjezd
autobusem 7:55 do Šerlišského sedla. Trasa výletu: Šerlišské sedlo,
Velká Deštná, Luisino údolí, Zámeček, pramen Kněžny, Zdobnická
Seč, Pod Čertovým dolem, Zdobnice. Návrat autobusem. Délka trasy:
15 km. Převýšení 300 m. Vedoucí akce: Jitka Kružíková.
13. 8. (sobota) – 7:00 BESEDICKÉ SKÁLY A HRAD ZBIROH
V ČESKÉM RÁJI
Sraz účastníků: 7:00, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd vlakem 7:17 do Turnova a cyklobusem na odbočku Besedice. Trasa výletu: Besedice, okruh v Besedických skalách, Skalní bludiště Kalich,
zřícenina hradu Zbiroh. Návrat vlakem. Může se vyskytnout problém
při dopravě (výluka na trati u HK). Délka trasy: 10 km. Převýšení 320 m.
Vedoucí akce: Radka Krtičková, Otto Šabart.
27. 8. (sobota) – 7:30 PŘES PEKELEC A PEKLO
Sraz účastníků: 7:30, na zastávce ČD Kostelec n. O. město. Odjezd vlakem 7:47 do Rybné nad Zdobnicí. Trasa výletu: Rybná nad Zdobnicí,
Pekelec, Zakopanka, Peklo Vamberk, Doudleby nad Orl. (Kostelec nad
Orl.) Návrat vlakem. Délka trasy: 11 km (13 km). Vedoucí: Věra Hrdličková
10. 9. (sobota) – 6:00 PEVNOST KAROLA A BÍLÉ SKÁLY – POLSKO
Sraz účastníků: 6:00 nebo 5:00 na zastávce ČD Kostelec n. O. město.
Odjezd vlakem 6:15 nebo 5:12 do Náchodu přes Hradec Králové nebo
přímo a cyklobusem do Karlówa v Polsku. (Podle výluky do Jaroměře).
Trasa výletu: Fort Karola, Narožnik, skaly Puchacza, Bílé skály, Karlów.
Návrat cyklobusem a vlakem. Délka trasy: 11 km. Převýšení 500 m. Vedoucí akce: Otto Šabart.

NOVÝ ZÁMEK

DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e–mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz

Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
e–mail: info@zamekkostelecno.cz,
www.zamekkostelecno.cz
pokladna zámku: + 420 731 326 423
(během provozních hodin)

1.–3. 7. VETERAN CUP
– ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU V KOSTELCI
Třídenní závody v orientačním běhu. Kategorie pro začínající běžce a trať
pro rodiče s dětmi. V pátek sprint městem, v sobotu klasická trať v lesích
kolem Brodce, v neděli krátká trať v lesích kolem Mírova. Nutné přihlásit – přihlášky na www.ddmkostelec.cz a uhradit poplatek do 1. 6. 2016.

Otevírací doba:
Květen–září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00 hodin.
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Předprodej vstupenek v RTIC
Zahájen předprodej vstupenek na letní koncerty

5. 7. VODÁCKÁ PLAVBA PO ŘECE TICHÉ ORLICI
Máte rádi dobrodružství? Vydejte se s námi vlakem do Ústí nad Orlicí,
kde nasedneme na kánoe a společně poplujeme do Brandýsa po Tiché
Orlici. S sebou vuřty na opečení. Možná úprava úseku plavby dle stavu
vody. Přihlášky na www.ddmkostelec.cz.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

15. 7. (pátek) – 21:00 BLUE EFFECT
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5. 8. (pátek) – 21:00 ANETA LANGEROVÁ – TURNÉ NA RADOSTI
3. 9. (sobota) – 14:00 SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU
vstupenky na místě
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PŘEDNÁŠKY

Z NAŠICH ŠKOL

Česká křesťanská akademie
místní skupina v Kostelci nad Orlicí
Vás srdečně zve na přednášky
7. 9. (středa) – 18:00
PROČ JSEM KŘESŤANEM
Naším hostem bude mons. Václav Malý světící biskup pražský. Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJN,.V úvodu přednášky zazní hudební díla klasiků
v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy
v Kostelci nad Orlicí.
14. 9. (středa) – 17:00 PROCHÁZKA MĚSTEM
Urbanismus a stavební vývoj až po dnešek. Přednáší: ing. Jiří Slavík,
Národní památkový ústav Josefov.

KOSTELECKÁ LHOTA

č.p. 40

+420 732 403 127
info@uhubalku.cz | www.uhubalku.cz

N A L É T O P Ř I P R AV U J E M E :
P RAV I D E L N É
L E T N Í G R I L OVA Č KY
S T Ř E DY A P Á T KY
( A K T U Á L N Í I N F O R M AC E N A W E B U )

SEZÓNNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK
D O M Á C Í L I M O N Á DY A D E Z E RT Y
NEPONECHEJTE NIC NÁHODĚ
A R E Z E R V U J T E S I M Í S TA V Č A S !
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO!

W W W. U H U B A L K U . C Z

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
GUTHA–JARKOVSKÉHO
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Zpívalo se , hrálo , pře dnáše lo ,
ale i do bývalo …
… že nevíte, o čem je řeč? Vaše škoda! To jste zřejmě nezavítali na Školní akademii Základní školy Gutha–Jarkovského v Kostelci nad Orlicí
pořádanou ve středu 25. května 2016. Tato akce se uskutečnila v rámci
oslav 700 let od 1. písemné zmínky o Kostelci nad Orlicí.
Jsem přesvědčena o tom, že máte čeho litovat! Byl to úžasný zážitek!
Hned v úvodu jsme v souladu se Zbraslavskou kronikou dobyli opevněnou kostelní tvrz. S žáčky 1. stupně jsme hráli divadlo o veliké řepě
i tancovali. Zazpívali nám nejen „Čmeláčci“, ale i „Večerníčkové“. Sledovat natěšené holčičky a kluky z 1. až 5. tříd bych Vám přála. Jejich očička jako by se ptala – „vyjde to?“, „nepopletu to?“ Kolik textu se museli
naučit, s kolika pomůckami se museli vypořádat. Byli báječní!
Ale to nebylo zdaleka vše. Druhý stupeň se přece nemohl nechat zahanbit. Vypadalo to, že kdo má chuť, ruce – nohy, účinkoval.
Všechna vystoupení jako by se tematicky vztahovala k našemu městu. Zpívaly se písničky o Kostelci, jejichž slova složily samy děti. Byly předneseny
básničky na téma Kostelec nad Orlicí. Zazněla skvělá pověst o „Zapomínači
rudovlasém“. Druhostupňoví dokázali, že cizí jazyky jim cizí rozhodně nejsou. Zazněly jazykolamy, básničky, písně v angličtině, němčině, francouzštině i v ruštině. Měli jste rádi hodiny fyziky a chemie? Věřte, že po těch
našich ukázkových hodinách byste si je zamilovali. A což teprve tělocvik!
Tolik temperamentu, kolik jste mohli zhlédnout při vystoupení sportovkyň
z 6.–9. tříd, jste asi ještě nezažili. Zumba, švihadla, míče – to vše mělo obrovský šmrnc! Velký potlesk publika si zaslouženě odnesla „hadí žena“ – vítězka soutěže „Škola hledá talent“. Tato útlá dívenka snad nemá kosti v těle!
Velkým zážitkem pro všechny přítomné byla návštěva dvanácti slavných „kosteleckých rodáků“ – historických, ale i současných osobností
našeho města.
A nakonec to přišlo! Na jedno nepříliš velké podium SK Rabštejn nastoupili všichni účinkující onoho dne. Vešli se jen tak tak! Trochu jsme
měli obavy, že při závěrečné písni to podlaha nevydrží, ale dobře to
dopadlo. S podlahou, ale i s programem.
Potlesk! Úspěch! Poděkování! Komu? Za co?
Všem! Fantastickým moderátorským esům 1. i 2. stupně. Dětem –
za nadšení a tvrdou práci. Za to, že vydržely celou středu od osmi
hodin ráno do půl deváté večer být akční. Sehrát 4 představení není
rozhodně jednoduché. Klobouk dolů!
Všem kolegům a kolegyním, kteří s dětmi nacvičovali, pomáhali při
zhotovování kulis a dalších pomůcek, dávali dohromady scénář, zajišťovali technické zázemí.
Velké poděkování míří do Třebechovic pod Orebem. Zdejší ochotnický
spolek Symposion ochotně zapůjčil pěkné kostýmy na úvodní scénku
o dobytí kostelní tvrze.
Díky patří i zaměstnancům SK Rabštejn a MěÚ v Kostelci nad Orlicí
za jejich ochotu a vstřícnost.
Máme za sebou Školní akademii. Všichni udělali pro její úspěch mnoho a ještě víc. Dali do ní velký kus svého srdce. A úspěch to tedy byl!
Děkujeme.
Nepřišli jste? Neviděli jste? Litujte!
Za všechny PaedDr. Eva Voborníková

Foto: archiv Základní škola Gutha–Jarkovského
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P o ro c e … z n ov u Pr ah a
Rok se s rokem sešel a opět
nadešel čas recitace v ruském
jazyce. Po velkém úspěchu
v loňském roce se i letos jelo
do Prahy! Kdo? Vítězka krajského
kola, žákyně 8. B ZŠ Gutha–Jarkovského v Kostelci nad Orlicí
Tereza Jasníková, se probojovala do Celostátní přehlídky ARS
POETICA – Puškinův památník,
která se konala v pondělí 6. 6.
2016 v Ruském středisku vědy
a kultury Praze.
Ve velmi pestré konkurenci (pro
představu – v kategorii recitátorů zároveň byli žáci ZŠ, studenti SŠ i VŠ, dokonce i jedna paní
magistra, včetně rodilých mluvčích) se Terka rozhodně neztratila a její básnička Koťata porotu
zaujala. Být mezi 6 nejlepšími recitátory ze ZŠ v České republice
není zase tak špatné, ne?
Nezbývá než Terezce velmi poFoto: archiv
děkovat za její píli při přípravě
Základní škola Gutha–Jarkovského
a blahopřát jí k jejímu skvělému
výkonu.
A co příští rok? Jdeme do toho znovu!
PaedDr. Eva Voborníková

D ern i é r a ú s pěšn é i n sc en ac e
va dí – n e v a d í .c z
Dokumentární divadelní inscenace vadí – nevadí.cz v podání osmi
kosteleckých dětí (z toho 4 romské děti) měla 1. 6. 2016 v pražském
divadle ARCHA svoji derniéru. A úspěšnou.
Projekt má za sebou spoustu repríz u nás i v zahraničí. Ukázal, že se
česká společnost snaží vypořádat se se skladbou obyvatel Čechů,
Romů a lidí, kteří jsou jiné národnosti a chtějí u nás žít a pracovat.
Spolupráce režisérky divadla Archa v Praze, Jany Svobodové, performena Philippa Schenkera se ZŠ Gutha – Jarkovského, začala v průběhu roku 2012. Vznikl projekt Země zaslíbená s 28 dětmi.
Další rok se hra poněkud upravila, jádro však a myšlenka zůstaly a pokračovaly s osmi kosteleckými dětmi, Švýcarem Philippem Schenkerem, mladým manželským párem z Běloruska, který trávil rok a půl
v našem Pobytovém středisku, s kosteleckou občankou – Romkou –
paní Pavlínou Haluškovou. Tak vznikla hra – vadí – nevadí.cz.
Najednou tu byla prima parta Čechů, Romů, cizinců, vznikala mnohá
přátelství dospělých a dětí. Všichni ochutnali jak divadelní prkna, tak
divadelní zákulisí. Samozřejmě nebylo vždy vše růžové, ale to k tomu
patří.
Také nekončící potlesky ,včetně posledního v divadle Archa, kdy diváci – plné hlediště – stáli a určitě pětkrát byli účinkující vyvoláni.
Ukáply i slzičky dojetí. Ale vše jednou končí.
Jsem přesvědčena, že dětem toto působení přineslo mnohé – začlenění do života, úctu a pokoru, zodpovědnost, sebevědomí.
Děkuji všem, kteří nám pomáhali, vedení škol a pochopení vyučujících, vedení města, pražské firmě Arriva za sponzorování a také maminkám, které přiložily ruku k dílu a výborné „kuchařce,“ paní Boženě

Foto: archiv Základní škola Gutha–Jarkovského

Lackové, prostě všem. A také za to, že jsme poznali úžasné lidičky kolem nás v tomto divadle.
Mgr. Jana Nováková, koordinátorka projektu

KOL A Ř I z 2 . C
Dnes jsme jeli na kola,
fakt to byla pohoda,
Šachov, Zdelov, Čestice,
smáli jsme se velice.
V Borohrádku byla zmrzka,
největší si dala Zuzka,
Žďárem, Lípou do Čestic,
šlapali jsme čím dál víc.
Pak už domů do Kostelce
a vyprávět všechno mamce,
že to bylo príma,
potvrdila Karolína.
Ano, jsme to opět my, druháci ze Skály. Po loňském výletu do Potštejna nás čekala tentokrát jiná trasa: Šachov – Zdelov – Borohrádek –
Žďár – Světlá – Lípa Čestice – Častolovice. Trasa byla dlouhá 28 km
a zvládli jsme ji v pohodě, protože nás průběžně osvěžovala dobrá
zmrzlina a taky jsme se vyřádili na dětském hřišti v Šachově a v Lípě.
Všichni si zaslouží za takový výkon velkou pochvalu.
Máme rádi pohyb a už teď se těšíme na další sportovní akci.
žáci 2. C, H. Dosedlová, tř. uč.

P o děko vání
Velké poděkování panu učiteli Lubošovi Faltysovi za 5 let obětavosti
trpělivosti a pevných nervů s námi.
Žáci 5. C ZŠ Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí – Skála

ŠKOLNÍ DRUŽINA ERBENOVA

Kare l IV. očima d ětí
14. května jsme oslavili 700 let výročí narození českého krále a římského císaře KARLA IV. Jelikož patřil mezi naše nejvýznamnější panovníky a mimo jiné se zasloužil o založení Karlovy univerzity v Praze,
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ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci n. Orl., v prostorách ZUŠ či
v ZŠ ve Vamberku.
Vedle víkendových soustředění hudebního oboru v Nebeské Rybné, v Pecce či v ZUŠ nelze opomenout ani hodnotné zájezdy školy. Hudebníci měli možnost navštívit Vídeň, prohlédnout si zámek
Schőnbrunn a jeho zahrady, centrum Vídně a své hudební znalosti si
obohatit v interaktivním Domě hudby. Taneční obor se vydal na baletní představení do Národního divadla v Brně a výtvarníci navštívili výstavy v kostelecké Galerii Kinských a vyjeli se podívat do loutkářského
muzea v Chrudimi a do afrického muzea v Holicích. Finanční příspěvky
dětem poskytla nejenom škola, ale i Klub rodičů při ZUŠ.
Bylo by toho jistě ještě mnoho, co by stálo za zmínku, ale bohužel
tolik prostoru není. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým
kolegům, žákům, rodičům, organizacím ve městě i okolí za příjemnou
spolupráci i za poskytnutí prostor k našim akcím.
V příštím roce bude naše škola slavit 50 let samostatné ZUŠ v Kostelci
nad Orlicí. Již v září proběhnou k tomuto výročí krásné akce v Novém
zámku. Budeme se těšit, že i nadále zůstanete našimi příznivci, jako
tomu bylo i v letošním roce. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Dovolte mi, abych Vám jménem naší školy popřála krásné letní dny,
plné sluníčka a pohody.
Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy
Foto: archiv ŠD Erbenova

ale také o výstavbu Nového Města pražského, Karlova mostu, hradu
Karlštejn a také rozšíření území českého státu, byla by škoda tohoto
výročí nevyužít pro přiblížení této doby dětem. Tak jsme si ve školní
družině povídali o Karlu IV., o jeho životě, zásluhách a děti se dozvěděly spoustu informací o středověku, o tom, jak se v této době lidem
žilo i o středověkých stavbách, které vznikaly za doby vlády Karla VI.
Výkresy, které děti potom namalovaly se, jim moc povedly, pracovaly
s chutí a pomáhaly i při zhotovení nástěnky.
Mgr. Jitka Šveidlerová, ŠD Erbenova

ZUŠ F. I. TŮMY
Základní umělecká škola F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17
Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41
tel.: 494 321 357, 773 781 164
e–mail: zus.kostelec@centrum.cz
www.zus–kostelec.cz

M a l é o h l é d n u tí z a šk oln í m r ok em
2 015/ 2 0 1 6 v k ost elec k é ZUŠ
Prázdniny už klepou na dveře a všechny děti se již jistě velmi těší. Dovolte mi, abych alespoň trochu zavzpomínala na to, co je již za námi.
Uplynulý školní rok byl opět velmi pestrý a úspěšný. Máme za sebou
téměř stovku akcí, což není zrovna malé číslo. Vedle žákovských koncertů a koncertů pro žáky základních škol vystupovali naši žáci spolu
s učiteli na nejrůznějších akcích nejenom v našem regionu. Dechový
soubor Konor Horns si po srpnovém vystoupení v pražských senátních
zahradách zahrál spolu s vambereckým Big Bandem, navšítivil geriatrické centrum v Týništi n. Orl, byl hostem na charitativním koncertu
pro krtka v Třebechovicích, aj. Na Vánoce zazněla slavná Rybova mše
Hej mistře, pěvecký sbor se zapojil do akce Česko zpívá koledy atd.
Již tradiční slavnostní koncert v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí
se nesl v duchu komorní hudby. Měli jsme velkou radost, že pozvání
přijali i dva hosté, kvinteto ze ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou a komorní
trio z Konzervatoře v Pardubicích.
Letošní rok byl pro naši školu velice úspěšný i v soutěžním klání. Zpěváčci přivezli dvě první místa z Novopackého slavíčka. Tři soubory
vybojovaly v krajském kole soutěže ZUŠ ČR krásná první místa a okteto přivezlo to nejcennější 1. místo z celostátního kola. Je to veliký
úspěch, kterého si velice vážíme.
Taneční obor nastudoval pásmo „O roztrhané pohádkové knížce“
a předvedl ho dětem z mateřských školek. V dubnu tanečníci zatančili
v SK Rabštejn svoje nejlepší choreografie. V červnu jsme se mohli potěšit hodnotným celovečerním představením Don Quijote, ve kterém
se zapojili žáci, rodiče a tanečníci souboru VOTO.
I v letošním roce pořádala naše škola Den otevřených dveří. Školu navštívilo přes 220 žáků z mateřských a základních škol z Kostelce a okolí. Děti si mohly prohlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru
a společně vytvořit malá výtvarná díla. V SK Rabštejn pak zhlédly hudební pohádku „O líné Honzici“, kterou nastudovali učitelé spolu se
svými žáky. Milou akcí byl jistě i červnový koncert rodin v Kostelecké
Lhotě v penzionu U Hubálků, ve kterém si zahrálo se svými dětmi velké množství rodinných příslušníků.
Žáci výtvarného oboru vystavili své práce v tematických výstavách

700 let od první písemné zmínky města

OBCHODNÍ AKADEMIE
T.G. MASARYKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Obcho dní akade mie
– Pře je tá žába o pět v akci
Dne 27. května navštívila žákovsko–učitelská
kapela Přejetá žába z Obchodní akademie T. G.
Masaryka v Kostelci nad Orlicí Základní školu a Praktickou školu Kolowratská v Rychnově nad Kněžnou při pořádání tradiční zahradní
slavnosti.
Na úvod proběhlo srdečné
přivítání a hudebníci nakreslili velmi vydařený obrázek,
jehož součástí jsou všichni ze ZŠ a PŠ Kolowratská
i z Přejeté žáby. Zlatým hřebem programu byl koncert,
kde si všichni zazpívali, zatancovali a celé dopoledne
si velmi užili. Kapela děkuje
nejenom za skvělé přivítání,
ale i za výborné pohoštění.
Tereza Dohnálková,
Přejetá žába

Foto: archiv OA

Obchodní akademie na Mistrovství ČR
v o rie ntačním b ě hu 2 0 1 6
Studenti OA TGM v tomto školním roce několikrát popřeli všeobecně
rozšířené přesvědčení, že mladí lidé tráví svůj volný čas jenom pasivně
u počítače, a mimo jiné úspěšně reprezentovali školu na Mistrovství
ČR v orientačním běhu 2016. Této významné sportovní události se
ve středu 8. června 2016 zúčastnili čtyři zástupci studentů OA Daniel
Vandas, Tadeáš Kula, Tereza Zemánková a Gabriela Tichá.
Brzy ráno se s panem učitelem Synkem vypravili do Prahy, kde se
v areálu léčebny Bohnice konal celý závod. Start byl naplánován na je-
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denáctou hodinu. Naši závodníci běželi v kategorii HS (starší chlapci),
která měla 26 kontrol a měřila 5,1 km, a DS (starší dívky), která měla 18
kontrol, ale jen 3,7 km.
Nejlépe si vedl Daniel Vandas, úřadující mistr Evropy, který obsadil
první místo ve své kategorii a stal se tak mistrem České republiky.
Ostatní – Tadeáš Kula, Tereza Zemánková a Gabriela Tichá – si vedli
také velice dobře, ale na přední příčky to bohužel nestačilo. Přesto
si však za umístění uprostřed výsledkové listiny a za ochotu a snahu
reprezentovat svoji školu zaslouží uznání.
Gabriela Tichá, 1.B

Foto: archiv OA

Titul Mistrů republiky zůstal v Kostelci
Ve dnech 8. – 9. 6 2016 proběhlo v Kostelci nad Orlicí Mistrovství ČR
středních škol v softbalu. Jako v minulém roce byl pořadatelem místní
klub SK Kostelec Tigers společně se školou SŠZE a SOU CHKT Kostelec.
Turnaj byl do našeho města opět přidělen na základě žádosti, že bude
zařazen do kalendáře oslav k 700 letům založení města Kostelce.
Právo účasti si obě místní školy vybojovaly v krajském kole, kde z prvního místa postoupila SŠZE a SOU CHKT, která nejdříve porazila Gymnázium Dvůr Králové 26:3 a pak OA Kostelec 13:11. Trenéři obou škol
měli na blížící se turnaj vysoké ambice, školy obhajovaly medailová
umístění z minulého roku, kde „zemědělka“ skončila druhá a obchodní akademie na třetím místě. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů z celé republiky, které byly rozděleny do 4 skupin. Kdo chtěl hrát o medaile,
tak musel vyhrát skupinu, žádný tým si tak nemohl dovolit zaváhání
v základní skupině. Obchodní akademie měla lehčí skupinu a přesvědčivě ji taky vyhrála; porazila Gymnázium Břeclav 13:7 a Gymnázium Jírovcova České Budějovice 26 : 0. Do semifinále čekala na vítěze
skupina, kde hrála druhá kostelecká škola. Tato skupina, jak se později
ukázalo, byla nejtěžší. Zemědělka v prvním zápase porazila SPŠST
Akademika Havlíčkův Brod 16 : 8. Trenér Petr Novotný se přitom tohoto zápasu obával nejvíce, protože soupeř měl v týmu plno zkušených softbalistů a dva reprezentanty. Družstvo Havlíčkova Brodu pak
v koncovce těsně porazilo Gymnázium Kadaň 8:7. Bylo jasné, že kdo
chce postoupit, tak musí v posledním zápase v této skupině vyhrát.
Rozhodovaly totiž body proti a oba týmy na tom byly stejně. Zemědělka si bohužel vybrala svůj smolný zápas. Oba týmy se v jednotlivých směnách přetahovaly o výsledek, družstvo Kadaně mělo výhodu
domácího týmu, mělo tedy dohrávku. Tři nejlepší pálkaři „zemědělky“
bohužel nepodrželi svůj tým v rozhodujících chvílích zápasu, nebyli
schopni odpálit na plné mety, kde mohli stáhnout svým odpalem plno
bodů. V poslední směně kostelecká škola ještě vedla 8 : 7, ale soupeř
po chybě obrany v dohrávce udělal dva body a zvítězil. Sen vyhrát
Mistrovství se rozplynul a nezbývalo, než důstojně dohrát další zápasy o umístění. Zemědělka v nich ukázala, že měla hrát o medaile, své
soupeře totiž rozdrtila vysokým rozdílem a sama ve dvou zápasech
inkasovala pouze jediný bod. Nejdříve porazila Gymnázium Břeclav
17:1 a pak Gymnázium Český Těšín 13:0, SŠZE a SOU CHKT Kostelec
nakonec obsadila přesto krásné 5. místo.
Překvapením turnaje bylo až 11. místo loňského vítěze Gymnázia M. L.
Brno. Do semifinále tak kromě OA Kostelec a Kadaně postoupily školy
Gymnázium Nad Alejí Praha a Gymnázium Nad Štolou Praha. Obchodní akademie postoupila do finále po těsném vítězství nad Kadaní 7:4,
a jejím soupeřem se stalo družstvo G. Nad Alejí, které postoupilo kontumačně, když jejich soupeř odjel pro nedostatek hráčů v týmu.
Finále bylo důstojnou tečkou celého turnaje, obchodní akademie začala zápas velmi dobře, vedla velkým rozdílem a již to vypadalo na jasné vítězství. Soupeř se ale nevzdal, a v poslední směně si po vyrovnání
vynutil prodloužení. V dohrávce utkání však „obchodka“ zabojovala
a zaslouženě vyhrála 14:12. Poprvé v historii těchto turnajů zůstává
titul Mistrů republiky v Kostelci nad Orlicí. Vzhledem k oslavám 700.
výročí založení našeho města je toto vítězství nádherným zakončením turnaje. Je škoda, že proti sobě ve finále nestály obě místní školy,
podle výsledků všech ostatních zápasů by si to druhá škola zasloužila
i se svým impozantním skórem 55:19 ze všech zápasů. Při tak velkém
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počtu týmů je systém turnaje neoblomný a tím i trošku nespravedlivý. Ředitel turnaje Petr Novotný gratuluje Mistrům republiky ve finále
školních lig středních škol – Obchodní akademii T.G.M. Kostelec nad
Orlicí pod vedením trenéra Miroslava Sejkory.
K nejlepším hráčům „zemědělky“ patřil nadhazovač David Talacko
a za obchodní akademii jejich reprezentant Cabalka a Muller.
Středa 8. 6. 2016
Hřiště: Pod Strání Kostelec n.O. 1.
Gymnázium Maty- Gymnázium Nad ŠtoA
1 12:00
2:10
áše Lercha Brno
lou Praha
Česko–anglické
OA T. G. Masaryka
C
3 13:30
Gymnázium Č.Budě- 26:0
Kostelec n. O.
jovice
Gymnázium Nad Gymnázium JírovcoA
5 15:00
8:5
Štolou Praha
va Č. Budějovice
Česko–anglické
C
7 16:30 Gymnázium Č. Bu- Gymnázium Břeclav
1:18
dějovice
Gymnázium Jírov- Gymnázium Matyáše
A
9 18:00
4:3
cova Č. Budějovice Lercha Brno
Gymnázium Břec- OA T. G. Masaryka
C
11 19:30
7:13
lav
Kostelec n. O.
Hřiště: Pod Strání Kostelec n.O. 2.
SŠZE a SOU CHKT SPŠST Akademika S.
B
2 12:00
16:8
Kostelec n. O.
Bechyně Havl. Brod
Gymnázium Nad
D
4 13:30
Gymnázium Vlašim
5:1
Alejí Praha
SPŠST Akademika
B
6 15:00 S. Bechyně Havl. SPŠST a OA Kadaň
8:7
Brod
Gymnázium Vla- Gymnázium Český
D
8 16:30
10:14
šim
Těšín
SŠZE a SOU CHKT
10:9
B
10 18:00 SPŠST a OA Kadaň
Kostelec n. O.
Gymnázium Český Gymnázium Nad Ale3:7
D
12 19:30
Těšín
jí Praha
Čtvrtek 9. 6. 2016
Hřiště: Pod Strání Kostelec n.O. 1.
Gymnázium Nad Što- Gymnázium Nad Alejí
13
09:00
lou Praha
Praha
Gymnázium Jírovco- Gymnázium
Český
15
10:15
va Č. Budějovice
Těšín
Gymnázium Matyáše
17
11:30
Gymnázium Vlašim
Lercha Brno
SPŠST Akademika S.
19
12:45 Gymnázium Vlašim
Bechyně Havl. Brod
SŠZE a SOU CHKT Gymnázium
Český
21
14:00
Kostelec n. O.
Těšín
Gymnázium Nad Ale- OA T. G. Masaryka
23
15:15
jí Praha
Kostelec n. O.
Hřiště: Pod Strání Kostelec n.O. 2.
OA T. G. Masaryka
14
09:00
SPŠST a OA Kadaň
Kostelec n. O.
SŠZE a SOU CHKT
16
10:15
Gymnázium Břeclav
Kostelec n. O.
Česko–anglické
SPŠST Akademika S.
18
11:30 Gymnázium Č.BuděBechyně Havl. Brod
jovice
Gymnázium Matyáše Česko–anglické Gym20
12:45
Lercha Brno
názium Č. Budějovice
Gymnázium Jírovco22
14:00
Gymnázium Břeclav
va Č. Budějovice
Gymnázium Nad Što24
15:15 SPŠST a OA Kadaň
lou Praha

2:12
2:3
0:4
10:7
13:0
12:14

7:4
17:1
2:19
21:2
4:2
7:0
skr.

Celkové umístění:
1. OA T. G. Masaryka Kostelec n. O.
2. Gymnázium Nad Alejí Praha
3. SPŠST a OA Kadaň
4. Gymnázium Nad Štolou Praha
5. SŠZE a SOU CHKT Kostelec n. O.
6. Gymnázium Český Těšín
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

nejen „práci“, ale i zábavu. Všichni si zaběhli dvě různé tratě a podle
toho, jak se jim dařilo, si medaile zasloužili – na třetím místě Katka
Čermáková s Lucy, na druhém místě Iva Preclíková s Edym a vítězkou
závodu našeho kroužku se stala Jitka Čermáková s Montym ☺
Budeme se těšit, že se k nám v příštím školním roce přidají další kamarádi se psy a budou si s námi užívat zábavu mezi překážkami ☺

Gymnázium Jírovcova Č. Budějovice
Gymnázium Břeclav
Gymnázium Vlašim
SPŠST Akademika S. Bechyně Havl. Brod
Gymnázium Matyáše Lercha Brno
Česko–anglické gymnázium Č. Budějovice

Lucie Bočková, cvičitelka agility

Petr Novotný – ředitel turnaje,
trenér SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

J udo

Stojící zleva: Petr Bočkay, Tadeáš Král, Stanislav Hanel, David Talacko,
Nella Hassmannová, Adam Bolehovský, Lukáš Petřík,Michal Peňáz,
Vojtěch Vejnar, Josef Konrát
Sedící zleva: Kauč Pavel Vosáhlo, trenér Petr Novotný, Matěj Provazník,
Jakub Vlček
Foto: archiv OA

DDM KAMARÁD
DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
mob.: 773 781 161, 773 781 162
e–mail: ddmkostelec@email.cz
web: ddmkostelec.cz

J arní atle tický více bo j

Výsledky:
Kategorie dívky 1. – 3. třída ZŠ:
1. Tereza Bolehovská
2. Věra Novotná
3. Lucie Novotná, Ema Bašová, Eliška Fialová

Horo l e z e c k é záv od y s DDM
V květnu se v rámci kroužku Horolezectví konaly v Obchodní akademii
TGM závody v lezení na obtížnost a na rychlost na umělé horolezecké
stěně. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným lezcům!

Kategorie chlapci 1. – 3. třída ZŠ:
1. Gjorgyj Galič
2. Mateo Čirip
3. Jan Jedlička
Kategorie dívky 4. – 6. třída ZŠ:
1. Lucie Matyášová
2. Lenka Šimperská
3. Tereza Plašilová

Lezení na rychlost:
1. Nikola Johanidesová
2. Nela Turynková
3. Aneta Stárková

Kategorie chlapci 4. – 6. třída ZŠ:
1. Matyáš Leimer
2. Jan Klaška
3. David Sedláček

Lezení na rychlost:
1. Filip Dohnálek
2. Jakub Lipenský
3. Vojta Kubíček

Bc. Pavla Dušková

Výtvarná so utě ž „O ZL A TÝ ŠTĚTE C“

Lezení na rychlost:
1. Vojta Slovák
2. Petr Kolouch
3. Vítek Hanzlíček
Mgr. Miroslav Sejkora, trenér

Agil it y
Druhým školním rokem je Domem dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí nabízen dětem (ale i dospělým) jako jedna z volnočasových aktivit
kroužek agility. Jedná se o venkovní aktivitu, kde se účastníci se svými
vlastními psími kamarády učí překonávat různé překážky (skokové,
tunely apod.). Zvládají–li jednotlivé překážky, učí se běhat sekvence
o 5 – 15ti překážkách různě poskládaných tak, aby tyto tratě proběhli
co nejrychleji a pokud možno bez chyb. Pejsci jsou samozřejmě za své
úsilí odměňováni – některému stačí hračka, jiný si za svůj výkon vyslouží nějakou tu psí dobrotu.
Jako psi, tak i jejich páníčci jsou odměňováni – vždy si na závěr školního roku zaběhnou závod podle toho, co se zvládli naučit. Tentokrát se
závodu zúčastnilo celkem pět psíků a jak oni, tak jejich páníčci si užili

700 let od první písemné zmínky města

Štefan Trebatický, trenér

Ve středu 1. června proběhl již 3. ročník Jarního atletického víceboje,
který si získává stále větší oblibu mezi malými sportovci. Letos se ho
zúčastnilo rekordních 52 dětí. Soutěžilo se v 6 disciplínách – sprint
na 50m, skok daleký, hod míčkem, překážkový běh, slalom a přeskoky
sem a tam. Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným, prodejně sportovních potřeb MiKa sport za ceny věnované do soutěže
a všem pomocníkům z TJ Sokol Doudleby, kteří pomáhali s hladkým
průběhem celého víceboje. Těšíme se na další ročník. Sportu zdar, atletice zvlášť!

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Výsledky:
Kategorie 1. – 3. třída ZŠ
Lezení na obtížnost:
1. Tereza Říčařová
2. Jonáš Zábrodský
3. Nikola Johanidesová
Kategorie 3. – 5. třída ZŠ
Lezení na obtížnost:
1. Filip Dohnálek
2. Andrea Lásková
3. Cecilka Kocourková
Kategorie 5. – 9. třída ZŠ
Lezení na obtížnost:
1. Vojta Slovák
2. Petr Kolouch
3. Matěj Minařík

Kroužek JUDO v letošním školním roce navštěvovalo 19 dětí. Na kroužek navazuje letní prázdninový 20–ti denní tábor. Některé děti
z kroužku se během roku účastnily závodů jako například turnaj v Semilech, Velká cena České Třebové, Pohár „Katana“, Mezinárodní turnaj
judo. V letošním roce díky velkému počtu dětí v kroužku jsme mohli
uskutečnit závěrečný mini turnaj pro členy kroužku. Celkem se soutěžilo ve třech kategoriích rozdělených přibližně podle hmotnosti. Pro
některé děti, které ještě nezávodí, to bylo první seznámení s tím, jak
taková soutěž vypadá. Výsledky nejsou rozhodující, podstatné je, abychom se zase po prázdninách sešli v co největším počtu a pokračovali
v pronikání do tajů tohoto japonského národního a také olympijského sportu.
Ale i tak bych rád vyjmenoval alespoň vítěze jednotlivých kategorií:
v nejlehčí kategorii zvítězil Vítek Syrový, střední kat. Vojtěch Vonásek,
v kategorii open Michal Vošlajer.

Dům dětí a mládeže vyhlásil v letošním, pro Kostelec jubilejním roce,
výtvarnou soutěž Zlatý štětec 2016 na téma „700 let města Kostelce
nad Orlicí aneb obrázky z historie a současnosti našeho města“.
Díky mnoha aktivitám, které školy pro tento rok měly, se nesešlo tolik
prací jako v jiných letech, ale všechny byly podařené. Obrázky nám
představily naše město viděné očima dětí, ať už v současné podobě
nebo podle dostupných materiálů pohledem do minulosti.
Všechny práce jste mohli v měsíci květnu vidět ve vestibulu Městského úřadu.
Kategorie MŠ a 1. – 3. tř. ZŠ:
1. místo Jan Juhas, ZŠ G. Jarkovského, 3. C
2. místo Hana Štěrbová, ZŠ G. Jarkovského, 3. B
3. místo Lucie Blažková MŠ Krupkova, 6 let
3. místo Gabriela Štenclová, MŠ Krupkova, 6 let
Kategorie 4. – 9. tř. ZŠ:
1. místo Ondřej Baše, ZŠ G. Jarkovského, 4. B
2. místo Jan Vídeňský, ZŠ G. Jarkovského, 4. B
3. místo Petr Kolouch, ZŠ Komenského, 9. tř
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Kategorie kroužky DDM:
1. místo Veronika Výchová, kroužek Výtvarný atelier
2. místo Jakub a Tomáš Dostálkovi, kroužek Výpravy do historie
3. místo Radka Ondernická, Správňačky
Oceněné děti byly odměněny. Děkujeme všem dětským autorům, kteří se soutěže zúčastnili, a také jejich učitelům. Za podporu akce děkujeme obzvláště paní Šárce Slezákové a městu Kostelec nad Orlicí, panu
Janu Martincovi a Tiskárně AG TYP a vedoucí PoS v Kostelci nad Orlicí,
paní Ivaně Vyhnálkové.
za DDM Kamarád Dráža Paulusová

Z á vo d y v o r i e nt ačn í m b ěh u
Dne 21. května 2016 se 40 kosteleckých závodníků zúčastnilo Oblastního mistrovství na klasické trati ve Ctětíně u Pardubic. Pódiových
umístění dosáhly na 3. místě Veronika Výchová (D12D), na 1. místě
Petra Hladká (D35D).
Dne 28. května 2016 se zúčastnilo 9. kola soutěží Východočeské oblasti 24 kosteleckých běžců. Na stupních vítězů byly oceněny na 1. místě
Veronika Výchová (D12D), 2. místo Elena Smisitelová (D12D).
Dne 11. června 2016 se 28 našich orienťáků zúčastnilo 10. kola soutěže Východočeské oblasti v orientačním běhu v Holovousech. Na stupních vítězů stál na 1. místě talentovaný běžec Martin Krejčí (H10C),
na 3. místě Linda Zářecká (D14D).

21. ročník Žákovského šachového turnaje O pohár města Kostelec
nad Orlicí 4. 6. 2017
Turnaj se konal v DDM. Zúčastnilo se ho 24 dětí. Vítězem poháru se
stal Jan Horák, druhé místo David Faltýnek, 3. místo Lukáš Petržela.
Gratulujeme!

F o to grafický kro uže k DDM
v Ko ste lci nad Orlicí
Co je to FOTOGRAFIE?
Jeden z největších komunikačních fenoménů dnešní doby je fotografie. Nejjednodušší definice fotografování by se dala shrnout jednou
větou: Fotografie je malování světlem pomocí technických přístrojů
nebo zařízení.
Ovládat tato zařízení na vysoké úrovni a učit se neotřelému vidění
světa kolem nás, umění skladby a kompozice fotografického obrazu
se v kroužku DDM snaží: Zuzana Šedová, Adam Hofman, Martin Simon, Jiří Krsek, Štěpán Svátek, Martin Urban, Jakub Strouhal a Václav
Tomíček.
Zdeněk Fabiánek, za fotokroužek DDM

Ing. Viktor Hladký, trenér

D en d ě t í N A S TAR É M HR ADĚ
v S ey k o r o vě par k u 29. k vět n a 201 6

Foto: archiv DDM

MATEŘSKÉ CENTRUM CVRČEK Z. S.
MC Cvrček z. s.
Pravidelná otvírací doba:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Odpoledne: středa: 16:00–19:00
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

L é to ve C vrčku

Foto Viktor Hladký

Z á vě r eč n á v y st ou p en í k r ou ž ků DDM
na R a b š t e j ně 31. k vě t n a 2016

Foto Petra Hladká
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Na závěr jara a začátek léta jsme ve Cvrčku připravili několik akcí souvisejících s létem.
Za zmínku jistě stojí přednáška Mgr. Ivany Hrubé Eliášové o bylinkách.
Dozvěděli jsme se, co všechno se dá sbírat, kdy to sbírat, jak sušit či
jinak zpracovávat. K čemu je která bylina dobrá a také různé recepty
na pokrmy, čajové směsi a další z bylin.
S sebou přinesla paní Ivana na ochutnávku různé sirupy, džemy, odvary, čaje, kořenící směsi, bylinné
soli do koupele apod. Vše jsme
si mohli ochutnat a „očichat“.
Také přivezla spoustu zajímavé
literatury, abychom se lépe zorientovali v nabídce herbářů a bylinkových kuchařek na knižním
trhu.
Přednáška byla velice inspirativní a přinesla i spoustu tipů
na ručně vyráběné dárky pro
naše nejbližší.
Ale protože počasí nás lákalo
hlavně k pobytu venku, absolvovali jsme i několik výletů,
hlavně tedy vláčkem do Fajn
Parku v Chlumci n. C. a na kolech
na Babiččin Dvoreček v Doudlebách n. O. Oba výlety si děti
i maminky pěkně užily.
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700 let od první písemné zmínky města

Kromě hlavního programu jsme se účastnily i programu doprovodného. Úspěch měl koncert skupiny Jamaron, potisk triček i vypalování
do dřeva. Oblíbenou aktivitou byla výměna šátků se skauty z různých
zemí. Letos jsme si odvezly jeden Polský, Slovenský a mezinárodní šátek.
I letošní Intercamp se vydařil – všechny účastnice si procvičily komunikaci v cizím jazyce, vyzkoušely nové věci a hlavně si přivezly nové
zážitky a zkušenosti. Intercamp 2017 se koná v Německu a určitě se
i tohoto ročníku pokusíme zúčastnit.

Skautky natíraly lavičky
– Skautský do brý skute k 2 0 1 6

Foto: archiv MC Cvrček

Na závěr letošního školního roku jsme ještě společně na zahradě
opekli buřty a rozloučili jsme se před prázdninami.
Během prázdnin bude probíhat ve Cvrčku pouze cvičení těhotných
a masáže miminek. Proto se budeme scházet podle počasí jen na výlety, na které se budeme „svolávat“ prostřednictvím Facebooku. V herně
se pak s maminkami s malými dětmi sejdeme až v září. Z našich řad při
tom do školek odejdou naši tříletí mazáci, kterým tam přejeme spoustu kamarádů a štěstí, i když se nám bude po nich stýskat. Ale takový
je už koloběh dětí v našem MC. Po prázdninách ale jistě přijdou zase
noví malí cvrčkové a na ty my už se teď těšíme!
Za všechny maminky ze Cvrčka Andrea Kocourková,
jednatel Mateřského centra

JUNÁK

S ka u t k y z a s e
na m e z i n á r o d ní ak c i !

V předminulém zpravodaji jsme slíbily reportáž o nátěru laviček
za ZUŠ. Jelikož jsme však byly příliš zahrnuty dojmy z Intercampu (viz
předchozí článek), nepodařilo se nám reportáž napsat včas. Dovolte
nám tuto chybu napravit.
V termínu 15. 4. – 30. 4. se v celé České republice konala akce Skautský dobrý skutek. Při této akci přihlášené skautské oddíly konají dobro
ve svém okolí. I skautky z Kostelce nad Orlicí se chtěly zapojit. Ve spolupráci s Kosteleckým okrašlovacím spolkem a po souhlasu města
jsme se rozhodly, že dodáme nový nátěr lavičkám za Základní uměleckou školou. Aby nátěr nebyl jen nudnou barvou, rozhodly jsme se pro
zapojení kreativity a fantazie. Lavičky jsme tedy vyzdobily tématickým
nátěrem, který symbolizuje jednotlivé obory ZUŠ – hudební, výtvarný
taneční a dramatický. Nebyla to však jednoduchá práce. 15. 4. jsme
při schůzce vytvořily první návrhy. Další termín (30. 4. – 31. 4.) jsme
lavičky očistily, lehce zbrousily a natřely základní bílou barvou. Také
už jsme dotvořily konkrétní podoby jednotlivých prken. Podle toho
už o týden později vznikaly šablony a v sobotu 7. 5. už lavičky zdobily
palety, baletky, noty, divadelní masky apod.
A co nám zapojení do akce přineslo? Při práci jsme zjistily, že dělat
dobré skutky není vždy jen pomáhání babičkám s taškou či sbírání odpadků. Skautky si také uvědomily, že
za zkrášlením okolí je vždy velká práce
a i drobné poškození může zkrášlujícího mrzet. Kromě toho jsme také
přispěly k tomu, aby další kousek Kostelce vypadal veseleji, a při práci jsme
si užily i spoustu zábavy. Tato pozitiva
nás motivují k tomu, abychom se zapojily do dalšího ročníku akce Skautský
dobrý skutek a možná i mimo termín
pokračovaly ve spolupráci s K.O.S.
Děkujeme K.O.S. za materiál a městu
Kostelec nad Orlicí za umožnění realizace nápadu.

Loňský rok se skautky z Kostelce účastnily mezinárodního setkání skautů Intercamp 2015 v Polsku.
Jelikož se letošní ročník akce konal v České republice a dokonce v blízké pevnosti Josefov, nemohly jsme jinak, než účast
opakovat.
Akce se konala v termínu 13. – 16. 5. a na setkání skupina holek vyrazila v počtu 6 účastnic a jedna vedoucí. Letošní moto akce bylo
„Be a hero!“ (v překladu Buď hrdina!), a tak byl celý program takovou
skautskou akademií hrdinů. V rámci části Hike (výlet) jsme vyrazili
v mezinárodní skupině na výlet okolo pevnosti a do Jaroměře. Cestou jsme si vyzkoušeli chození po skalině, přesun nákladu po kládách,
hrátky s “padákem” či dokonce průchod podzemím. Část On site activities (aktivity na místě) nabízela zajímavé úkoly v areálu pevnosti. Mezi
nejzajímavější patřila
týmová hra kinball, obří
tangram nebo třeba
závody, kde si účastníci
zkusili různé handicapy
(invalidní vozík, berle,
omezené vidění apod.).
Tradiční a nejoblíbenější částí akce je Foodfestival (festival jídel). Při
tomto programu každá
skupina uvaří tradiční
jídlo (národní a nebo
oddílové) a nabízí jej
ostatním. Naše ovocné
knedlíky měly tak velký úspěch, že jsme je
ihned vytažené z vody
rozdávaly.

700 let od první písemné zmínky města
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S ka u t s k ý př í měst s k ý t áb or
m á s t á l e v o l n á m í s t a!

SPORT

Skautský příměstský tábor –
Za dobrodružstvím s přáteli z Madagaskaru – má stále volná místa!
Pojďte prožít týden s Alexem, Glorií, Melmanem a Martym. Sdílet
jejich osudy, překovávat překážky na cestách a pobavit se i poučit. Skautský příměstský tábor se
uskuteční v termínu 15. – 19. 8.
ve skautských klubovnách v Lomu. Od pondělí do pátku se můžete
těšit na bohatý program pro děti ve věku 5–9 let od 8:00 do 16:00.
Cena: 1100 Kč. Více informací na www.junakkostelec.org nebo martina@junakkostelec.org (Martina Adamcová).
J. Granát

N á b o r d o v lčác k é sm eč k y
Oddíl skautů hledá 6 odvážných, šikovných a nadšených chlapců z 2.
až 5. třídy základní školy do vlčácké smečky. Jestli máš chuť se každý
pátek na 2 hodiny sejít s dobrými kamarády na naší skautské základně, hrát netradiční hry a sporty, zjistit, v čem jsi dobrý, a překonat sám
sebe, pak hledáme právě tebe. Pokud tě navíc láká každý měsíc vyrazit na výpravu do tajuplných zákoutí přírody a stát se třeba hrdinou
v bitvě o pevnos pak přijď 7. nebo 14. 9. od 17:00 na naši skautskou
základnu nad softbalovým hřištěm.
Zápisy z výprav, fotky z naší činnosti a další informace najdeš
na www.junakkostelec.org/vlcata
vedení vlčácké smečky

TJ SOKOL

P o děko vání TJ So ko l
mě stu Ko ste le c nad Orlicí
Děkujeme panu starostovi, radě města, zastupitelům
a především členům grantové komise za schválení finančních prostředků ve prospěch tělocvičné jednoty
TJ Sokol. Tomuto moudrému rozhodnutí předcházelo pracovní setkání
vedení TJ s panem starostou. Zde byla projednána problematika nákladů na provoz sokolovny i její optimální využití pro pohyb a kulturu,
ale i budoucnost sokola a jeho přínos pro město. Pan starosta F. Kinský
přislíbil, že tuto problematiku projedná v rámci městské rady. Město
Kostelec nad Orlicí již mnoho let přispívá na činnost TJ a bez těchto
prostředků by sokolovna již dávno byla bohužel uzavřena. Největším
úkolem výboru TJ Sokol do budoucích let je udržet tento „svatostánek“
v provozu ve prospěch všech občanů města. Ještě jednou děkujeme.
Sokolové

Stará dáma má no vý make –up
Mnozí občané Kostelce a hlavně návštěvníci restaurace I–bar zaznamenali v měsíci květnu pracovní nasazení firmy Výškové práce pana
Plocka. V průběhu 14 dnů tato firma po 25ti letech od poslední rekonstrukce fasády sokolovny provedla celkovou revitalizaci čelní stěny.
Sokolovna postavená v roce 1927 si tuto léčebnou kúru již zasloužila. Patří do řady budov, které jsou spojeny s historií Sokola, který byl
v našem městě založen již roku 1882. Slouží nejen čtrnácti oddílům
TJ Sokola, ale také jako tělocvična pro povinnou i nepovinnou tělesnou výchovu základní školy a OA T. G. M. Konají se zde i vzdělávací
semináře a nácvičné srazy, plesy společenských organizací a škol. Dále
slouží jako zázemí letních soustředění mládeže, především odbíjené
a softbalu. TJ Sokol pronajímá i restaurační zařízení, jež je hojně navštěvováno. Sokol, jako nejpočetnější sportovní organizace Kostelce, se přihlásil k oslavám 700 let města. V průběhu cvičebního roku
2015/2016 zorganizoval několik sportovních turnajů pro veřejnost
a ve spolupráci s vedením Obchodní akademie se podílel i na organizaci oslav. Výbor TJ věří v kvalitu provedených prací. Celková cena
za rekonstrukci dosahuje 100 000 Kč. Rádi bychom poděkovali panu
Plockovi za operativní a vstřícný přístup, který nenarušil provoz restaurace.
Výbor TJ Sokol

Foto: archiv Junák

ZO ČZS KOSTELEC NAD ORLICÍ

D en ma t e k
je dnem, kdy se vzdává pocta matkám, babičkám,
prostě ženám. Slaví se po celém světě, i když v různých zemích se termín tohoto svátku liší. V naší
zemi se slaví druhou květnovou neděli a u nás zahrádkářů vyšla oslava s mírným odkladem na pátek
13. května.
Ženy přivítala mužská část zahrádkářů připravená
zajistit pro všechny chutné občerstvení ve slavnostně vyzdobené klubovně. Zahájení se ujal předseda pan Antonín Mrázek. Přivítal přítomné a skupinu žákyň ze ZUŠ v Kostelci nad Orlicí,
které si pod vedením paní učitelky Ichové pro nás připravily pásmo
písniček a básniček za hudebního doprovodu učitelek Ireny Havlínové
a Ivy Kožúškové, čímž tak vytvořily velmi příjemnou atmosféru.
Odpolední setkání pokračovalo přípitkem pana předsedy, poděkováním za aktivní činnost v naší organizaci, kterou ženy stíhají při běžném
rodinném životě a dalších vlastních aktivitách. Gurmánským zážitkem
v podobě grilovaného kuřete a diskusí o složitostech a radostech života setkání pokračovalo až do podvečerních hodin. Smích a dobrá
nálada vládly po celou dobu a všechny účastnice odcházely spokojené s přáním, aby se podobná akce opět uskutečnila. Závěrem patří
poděkování nejen žákyním ZUŠ s jejich učitelkami, ale i našim mužům
zahrádkářům, kteří o nás pečovali a mile nás překvapili.

Ko ste le cké so ko lky
na IV. spo rto vních hrách se niorů
Ve středu 8. června jsme se zúčastnily sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje. Konaly se v Borohrádku za účasti 390 sportovců
– seniorů. Pořadatelé nám nabídli 12 sportovních disciplín úměrným
věku. Z toho bylo 9 sportů individuálních a tři soutěže v kolektivních
sportech. Vybraly jsme si disciplíny, které odpovídaly našim silám
a schopnostem.
Po slavnostním zahájení v borohrádecké sokolovně, na kterém nechyběl zástupce Královéhradeckého krajského výboru ani starosta Borohrádku, jsme se rozešli ke svým disciplínám. Všechna sportoviště byla
perfektně připravena, zajištěna hromadou rozhodčích a pomocníků.
Všude panovala dobrá nálada, k níž přispělo i pěkné počasí.

Zdeňka Šabatová, tajemnice ZO ČZS
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Po skončení soutěží jsme
všichni netrpělivě čekali
na vyhlášení výsledků. V sokolovně, kde hrála kapela
z Hradce Králové, nám čas
čekání s pěknými písničkami
příjemně utekl. Mnozí sportovci si mohli také během
odpoledne pohovořit s hejtmanem Královéhradeckého
kraje panem Lubomírem
Francem, který nad těmito
hrami převzal záštitu. Ceny
– diplomy, poháry a medaile – pak předával starosta
Borohrádku pan Jaroslav
Foto: archiv TJ Sokol
Moravec a člen Královéhradeckého krajského výboru Josef Lukášek.
A jakých výsledků jsme se my, kostelecké sokolky, dočkaly? V přehazované jsme byly první. Hrála: Jana Hartmanová, Helena Fiedlerová
a Blanka Babůrková. V netradiční hře „flaškované“ jsme vybojovaly druhé místo (Anna Hepnarová, Marie Keprtová, Blanka Babůrková a Zdena Šabatová).
„Na bedně“ ještě potom stála za druhé místo ve stolním tenise Zdena
Šabatová.
Celou slunečnou a sportovní středu jsme si náramně užily a už se těšíme na další ročník těchto her, které budou zase v Borohrádku. Doufáme, že se nám podaří rozšířit naše řady o další sportovní nadšence.

Mladší žáci – Okresní přebor 3. místo
V okresním přeboru se mladší žáci přetahovali o první místo s Borohrádkem a Rychnovem, nakonec z toho byla bronzová příčka.

Starší přípravka A – Krajský přebor 1. místo
A tým starší přípravky se stal nejúspěšnějším mládežnickým týmem
Kostelce a na jaře obsadil v konkurenci týmů z celého kraje skvělé první místo! Starší přípravka reprezentovala klub také na mezinárodním
turnaji v Ostravě a dalších turnajích, kde obsadila přední příčky.

Za zúčastněné seniorky J. H. a Z. Š

FK Kostelec nad Orlicí

Hodn o c e n í a ú s pěc h y
mužstev v sezóně 2015/2016
Muži A tým – Krajský přebor mužů 7. místo
A tým vstoupil do sezóny 2015/2016 jako nováček
nejvyšší krajské soutěže a začátek mu vyšel na výbornou, po podzimu
obsadil skvělé 5. místo, na jaře tým sužovala zranění a pokles formy,
přesto to nakonec stačilo na velmi dobré 7. místo a v nabité konkurenci jsme se stali nejúspěšnějším fotbalovým mužstvem Rychnovska.
Celkový výsledek umístění, tj 7. místo je nad očekáváním, hra mužstva
měla tvář a hráči měli chuť na sobě pracovat a zlepšovat se. V dalším
ročníku bude chtít tým pod vedením trenéra Krupky opět bavit diváky
fotbalem a pohybovat se v horních patrech tabulky. Všichni se těšíme
na novou sezónu 2016/2017!

Foto: archiv FK Kostelec nad Orlicí

Starší přípravka B – Okresní přebor 3. místo
Za B tým starší přípravky nastupovali méně vytěžovaní hráči áčka
a i zde jsme se umístili na bedně – v okresním finále se kostelečtí „bílí
andělé“ umístili na 3. místě.
archiv FK Kostelec??????????
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y ŵŽǎŶŽƐƚĚĂůƓşŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
y ŽĚďŽƌŶŽƵǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϵϱͬϮϬϬϰ^ď͕͘ƚƌĞƐƚŶşďĞǌƷŚŽŶŶŽƐƚ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶşǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚ

ƉƎŝũŵĞ&z/KdZWhdͬ&z/KdZWhd<h

Starší žáci – Krajský přebor 9. místo
Hráči ročníků 2001 a 2002 se postupně zlepšovali celou sezónu,
na jaře se tým představil ve výborné formě a po sérii 7 zápasů bez prohry se vyhoupl na 9. místo tabulky, většina hráčů má v této kategorii
ještě rok před sebou a kluci jsou velkým příslibem pro kosteleckou
kopanou.

EĂďşǌşŵĞ͗
y ŶĄƐƚƵƉŶşƉůĂƚϮϱƚŝƐ͘<ē
y ϱƚǉĚŶƽĚŽǀŽůĞŶĠ͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎŝŶĄƐƚƵƉƵŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽŶĄũŵƵďǇƚƵ
y ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀŶşƉƌĄĐŝǀŵŽĚĞƌŶşŵǌĂƎşǌĞŶşƐĚůŽƵŚŽůĞƚŽƵƚƌĂĚŝĐşǀŽďůĂƐƚŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşůĠēďǇ
y ŵŽǎŶŽƐƚĚĂůƓşŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
y ŽĚďŽƌŶŽƵǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϵϲͬϮϬϬϰ^ď͕͘ƚƌĞƐƚŶşďĞǌƷŚŽŶŶŽƐƚ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶşǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚ
WŽǌŝĐĞũĞǀŚŽĚŶĄŝƉƌŽĂďƐŽůǀĞŶƚǇ͕ŶĄƐƚƵƉŵŽǎŶǉŝŚŶĞĚ͘
ŝǀŽƚŽƉŝƐǌĂƐşůĞũƚĞŶĂĞͲŵĂŝůŽǀŽƵĂĚƌĞƐƵ͗ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚΛƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŶŝƵƐƚĂǀ͘Đǌ͖ƚĞů͗͘нϰϮϬϳϯϰϳϭϬϮϳϳ

KOMÍNY A KRBOVÁ KAMNA
Pro Vás pƎipravili: GRILOVACÍ SEZÓNU!!!
NAKOUPÍTE U NÁS NEJLEVN JI:
Grily, Grilovací uhlí a brikety, podpalovaēe tuhé i tekuté
Vidlice na opékání, louēe, papírové nádobí, tácy na gril, aj. ..
PƎipravte se i na nadcházející topnou sezónu, nyní krbová
kamna se slevou 10%.

TĢšíme se na Vás!
Tyršova 61, Kostelec nad Orlicí
Po - Pá
9 - 12; 13 - 17
Tel. kontakt: +420605016273
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MAŽORETKY MARLEN

SPORT – CLUB – SENIOR
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Spo rt–C lub–Se nio r info rmuje

Nejúspěšnější MČR kosteleckých mažoretek je historií. Bylo to vyčerpávající, ale nádherné – adrenalin při každém a po každém vystoupení
na maximu. Ale o tom to je! Užít si to, vydat ze sebe všechno, co děvčata za rok dřiny nasbírala, a každá medaile je přidaná hodnota – a že
jich letos od kvalifikace přes semifinále až po finále bylo požehnaně.
Celý maraton MČR mažoretek 2016 vyvrcholil o posledním květnovém
víkendu v Hradci Králové. Kdo přijal naše pozvání, nelitoval. Zimní stadion zaplněný 1 800 mažoretkami, ochozy jejich vášnivými fanoušky,
atmosféra, která si nezadá s ligovým hokejovým utkáním největšího
kalibru. A to vše korunováno historickým úspěchem mažoretek Marlen.
Trojnásobné 1. vicemistryně ČR – Marlen I – děti s náčiním pompon
a s náčiním baton, Kája Malíková a Terka Slezáková duo s náčiním pompon.
Trojnásobné 2. vicemistryně ČR – Marlen III – kadetky a Marlen V – seniorky s náčiním pompon, miniformace seniorky Mix.
Kromě těchto titulů si děvčata přivezla další vynikající umístění, kterými se nominovala na MS nebo ME – Deniska Plocková, miniformace
juniorek a seniorek s náčiním pompon, miniformace juniorek Mix.
Díky a obdiv patří děvčatům od nejmenších až po nejstarší za tréninkové úsilí, výkony na soutěžích a morální přístup k sobě a všem okolo,
trenérkám za celoroční psychicky i fyzicky náročnou práci sportovní,
ale i výchovnou, a konečně rodičům – za neutuchající podporu morální, reálnou a v neposlední řadě hlasitou. Díky, díky, díky, jste hvězdy!

Dne 31. května na 156. sešlosti S–C–S bylo na Stadionu mládeže slavnostně odhaleno tablo bývalých kosteleckých sportovců. Podařilo se
tak splnit přání bývalého našeho člena a zakladatele S–C–S Jindřicha
Falty. Jeho snahou vždycky bylo oživovat vzpomínky na sportovní činnost členů a udržet ji i pro další generace. Tablo sportovců, kteří reprezentovali a ještě reprezentují naše město v různých sportech, tuto
jeho snahu podporuje a ukazuje, kolik našich členů se na reprezentaci
Kostelce nad Orlicí podílelo a podílí.
Velkou zásluhu na instalaci tabla má ing. František Duchoň, dlouholetý člen S–C–S. Za nezištné pomoci Technických služeb města Kostelec
nad Orlicí, J. Slezáka firmy Racio, truhlářství M. Horáka, L. Filipu TFA, V.
Krejzy firmy Renovak se naši členové dočkali toho, o čem zakladatel
klubu dlouho snil.
Až půjdete na fotbal, do posilovny či na pivo do FC Klubu, nezapomeňte se podívat vlevo od brány na panel a na tváře vašich spoluobčanů, kteří jsou členy S–C–S. Třeba vás to osloví a zatoužíte stát se
našimi členy. Rádi vás mezi sebou uvítáme.
J. H.

MK

Foto: archiv S–C–S

TABLE TENIS CLUB
Foto: archiv mažoretky Marlen

V měsících květnu a červnu se kostelecká stolně tenisová mládež zúčastnila série pěti turnajů mládeže do 18 let nazývané Grand Prix pořádané v Ústí nad Orlicí.
Pro tyto turnaje je specifické, že se hraje bez rozdílů věkových kategorií, směrodatná je tudíž pouze výkonnost jednotlivých hráčů.
Po závěrečném turnaji, kde první tři místa obsadili mladí hráči, kteří již
pravidelně hrají ligové soutěže dospělých, se naši kostelečtí hoši z celkového počtu 112 zúčastněných umístili na pozicích kolem 30.–50.
místa. Konkrétně pak v tomto pořadí: Lipenský Jakub, Petr Radim, Petr
Lukáš, Holanec Viktor, Kubíček Vojtěch a Jireš Dominik.
Kostelci se tak opět podařilo připomenout své jméno na krajské úrovni a posbírat důležité zkušenosti do příští sezóny.
Tomáš Kršiak

Foto: archiv TTC

26 – Červenec – srpen 2016

1316–2016

700 let od první písemné zmínky města

PŘEDSTAVENÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK
Sou s o š í A p o t e óz y
sv. Jana Nepomuckého v Přestavlkách

Jan Nepomucký (mezi 1340 a 1350 Pomuk, dnešní Nepomuk – 20.
března 1393, Praha) byl generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého se nachází na travnatém prostranství
nad mezí u vozovky po levé straně směrem na Choceň. Původně sousoší po obou stranách doplňovaly vzrostlé listnaté stromy. V současné
době zůstává pouze pohledově pravý strom. Druhý byl v minulosti
pokácen, pařez zůstal.
Památka je vytvořena ze středně až hrubě zrnitého pískovce žluté
a okrové barvy. Sousoší působí kompaktně vzhledem k užitému zrnitějšímu materiálu, který autorovi nedovolil vytvořit nejjemnější
detaily. Bylo postupováno klasickou kamenickou a sochařskou metodou s následnou barevnou povrchovou úpravou. V období baroka
byla hojně využívána technika olejem pojených barevných pigmentů
na křídovém podkladu. Někdy byly detaily opatřeny vrstvou drahého
žlutého kovu – plátkového zlata.
Vlastní sousoší apoteózy, tedy chvalořečení a uctívání světce, je umístěno na kamenné architektuře soklu se stupněm. Postava světce představuje svatého Jana Nepomuckého s doprovodnými figurami andělů
nesoucích atributy. Tři postavy andělů jsou zakomponovány do masy
oblak, jež tvoří podstavu, na které světec stojí. Postavy andělů s atributy (knihou, biretem a berou s mitrou) doprovázejí tři hlavičky cherubů, vykukujících z oblak. Kamenné sousoší vrcholí stojící postavou
svatého Jana Nepomuckého. Postava stojí v kontrapostu s prázdnými dlaněmi otočenými k divákovi a svěšenou hlavou. Světec se dívá
směrem k pravé noze (andělu nesoucímu biret). Svatý Jan Nepomucký
je zpodobněn jako cisterciácký kanovník s kratším vousem a prostou
hlavou s vlnitými vlasy. Je oděn v tradiční řeholní šat - kleriku, rochetu
a almuci. Kolem hlavy má kruhovou svatozář osázenou pěti hvězdami.
Sousoší je osazeno na čtyřbokém soklu. Tělo soklu se skládá ze čtyř
kusů kamene. Na stupeň nasedá hraněný vzhůru se zužující nízký
sokl. Architektura pokračuje projmutým tělem soklu se širší oblou základnou ve spodní třetině. V těchto partiích z čelní strany je vysekaný
kartuší rámovaný latinský nápis. Nad nápisem je umístěn alianční erb
s korunou. Architekturu kryje vzhůru se rozšiřující profilovaná římsa.
Nad římsou je umístěn profilovaný blok, co by podstavec pod sousoším. Na čelní straně je vyhlouben otvor pro osazení kovového prvku.
Alianční erb nese k sobě přikloněné shodné znaky korbelů. Znaky rámují mírně reliéfní kamenicky opracované kartuše tvořené akantem
s pentlí. Klenotem aliančního štítu je koruna. Pod aliančním erbem se
nachází latinský nápis s chronogramem rámovaný předstupující plastickou ornamentální boltcovou kartuší.

– lfal –

Foto: L. Faltysová

Prodej ze dvora
kravské mléko

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl
Prodejní cena: 14 Kč/l
Prodejní doba: každý den
Prodejní místo: kravín Záměl
ráno
08:00–8:30 hod.
večer 18:00–18:30 hod.
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7 %, pouze do vlastních nádob!!!

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

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE OCHUTNAT.
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