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SOCHU T. G. MASARYKA BUDOU ODLÉVAT V HORNÍ KALNÉ
Rádi bychom Vám představili uměleckou slévárnu H V H z Horní Kalné na Vrchlabsku, která nyní pro naše
město odlévá sochu prezidenta T. G. Masaryka od akademického sochaře Karla Bartáčka. Hornokalenská
dílna má sedmadvacetiletou tradici a je to mimochodem stejná slévárna, která odlévala nejznámější sochu
T. G. Masaryka od Otakara Španiela, umístěnou na Hradčanech. Odlila ji v roce 2000 a byla to vůbec první
socha prvního československého prezidenta v Praze pod širým nebem. Od té doby se tak bronzový Masaryk
dívá se svým pomyslným pozvednutým prstem nejen do podhradí, ale i na své následovníky tam nahoře.
Bronzová díla vyrobená v hornokalenské slévárně HVH lze spatřit po celém světě. Z rozměrově velkých zakázek jmenujme například legionářské sousoší Josefa Mařatky v pražských Emauzích, odhalené k osmdesátiletému výročí vzniku naší republiky, nebo sedmimetrový památník druhému odboji na pražském Klárově,
který vytvořil sochař Vladimír Preclík. Jak o hornokalenských slévačích tehdy napsal: Slévárny se stavěly
většinou poblíž velkých měst, kde byla větší poptávka od více sochařů. Výjimka však potvrzuje pravidlo!
Poznal jsem jednu z nich, která měla odvahu dát městům vale a vyškrábat se do krkonošských kopců, kde
by ji nikdo nehledal. Začali od píky, zpřístupnili ceny a získali sympatie mnoha sochařů, kterým není zatěžko
vydat se za nimi tak daleko od kulturních center.
Sochy vyrobené krkonošskou slévárnou jsou propojené s mnoha významnými osobnostmi. Bronzový reliéf,
na milimetr zasazený do dvou kamenných bloků, nedávno v Londýně odhalila britská královna. Rozměrově
větším projektem pak byla třeba zakázka obřího bronzového draka, jehož výrobu zadal princ Robert Lucemburský, člen vládnoucí lucemburské dynastie. Drak, který hlídá princovy vinice nedaleko Bordeaux, váží dvě
tuny a rozpětí jeho křídel přesahuje šest metrů. Angličan Mark Coreth, autor sochy, ovšem tvrdí, že socha
není v životní velikosti. Je to prý zmenšenina, neboť draci obvykle bývají daleko větší. Kvůli transportu slévači udělali křídla vyjímatelná a do Bordeaux jeli dvěma auty, jeden vlek vezl křídla, druhý draka.
Velikostí menší, ale významem prestižní zakázkou pak byla například busta Václava Havla odhalená v budově
amerického Kongresu. Plastiku Havlovy hlavy v nadživotní velikosti vymodeloval čechoamerický sochař Lubomír Janečka. Někteří výtvarníci nechávají cizelování a patinování přímo řemeslníkům ve slévárně, jiní, jako
právě Janečka, chtějí mít nad ﬁnální úpravou kontrolu a na tomto procesu se ve slévárně přímo podílejí. Bustu
nechal sochař pozlatit a následně ji polil blátem a znovu vyleštil, aby znázornil marast, jemuž Havel musel čelit.
A jaký je vlastně postup při výrobě? Podstata je stejná už od starověku, mění se pouze materiály a technologie. Sochař nejprve zhotoví model sochy. Ten může být z čehokoli: z hlíny, sádry nebo ze dřeva, slévárna už odlévala třeba i vycpaná zvířata. Nejprve slévači
potřou povrch silikonem. Po jeho zaschnutí vznikne takzvaný negativ. Do negativu se vylije vosk, čímž vznikne vosková kopie původního modelu. Voskový
odlitek pak řemeslníci ponoří do jakéhosi sarkofágu z kaše sádry a antuky. Sarkofág vloží do pece a nahřejí na vysokou teplotu (700 °C), při které vyteče vosk
a zůstane v něm prostor ve tvaru sochy. Do uvolněného prostoru se nalije rozžhavený bronz. Po vychladnutí sarkofágu se z něj vybouchá bronzová část, jejíž
povrch je v poslední fázi výroby možné upravit cizelováním, případně patinováním.
Pavel Horák ml.
2000 – Otakar Španiel: TGM

1998 – Josef Mařatka: Praha svým vítězným synům

2006 – Vladimír Preclík: Pomník II. odboji
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Dne 15. 1. pozval místostarosta T. Kytlík zástupce spolků a organizací pracující s dětmi a mládeží, dospělými či seniory na společné setkání. Na programu jednání
bylo vyhlášení dotačních programů na rok 2018, vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města pro rok 2017 a návrh na jmenování členů grantové komise.
Úterý 16. 1. si místostarosta T. Kytlík vyčlenil pro první jednání Komise pro plánování a ﬁnancování sociálních služeb na Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje v novém roce. Hlavním bodem programu bylo projednání návrhů na přerozdělení dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu MPSV pro rok 2018.
Ve středu 17. 1. navštívil starosta F. Kinský, místostarosta T. Kytlík, radní V. Mlatečková a ředitel OA T.G.M. Mgr. V. Pavelka uměleckou slévárnu H V H s.r.o.
v Horní Kalné na Vrchlabsku, která nyní pro naše město odlévá sochu prezidenta T. G. Masaryka od akademického sochaře Karla Bartáčka. Hornokalenská
dílna má sedmadvacetiletou tradici a je to mimochodem stejná slévárna, která odlévala nejznámější sochu T. G. Masaryka od Otakara Španiela, umístěnou na Hradčanech.
Téhož dne odpoledne v zasedací místnosti městského úřadu odprezentoval Ing. arch. Marek Prchal architektonickou studie regenerace Jiráskova náměstí
v Kostelci nad Orlicí, které se zúčastnil starosta města F. Kinský a místostarosta T. Kytlík.
V pátek 19. 1. přijal starosta F. Kinský a místostarosta T. Kytlík pozvání na výroční valnou hromadu členů hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec
nad Orlicí MĚSTO.
Dne 22. 1. jednal místostarosta T. Kytlík se zástupcem ŠKODA AUTO a. s. J. Jedlinským o další podpoře automobilky při rozvoji města Kostelec nad Orlicí.
Středa 24. 1. patřila v hostinci U Hubálků jednání valné hromady společnosti AQUA SERVIS a.s., kterého se za město Kostelec nad Orlicí zúčastnil místostarosta T. Kytlík.
V pátek 26. ledna místostarosta T. Kytlík přijal pozvání kosteleckých skautů na střediskové setkání. Všichni členové střediska, tak i jejich rodiče a další
příznivci se sešli v promítacím sále (integračním centru) základní školy na náměstí. Na programu byla projekce snímků, které pořídili vedoucí oddílů z akcí
v uplynulém roce 2017.
Poslední lednový den převzala naše pečovatelská služba v Mladé Boleslavi nové vozidlo ŠKODA Octavia Combi. Automobil je poskytován na podporu
sociální péče v regionu Kvasiny, pro zvýšení a zlepšení služeb sociální péče pro pečovatelskou službu města Kostelec nad Orlicí.
vedení města

Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

ze dne 8.1.2018
schvaluje
smlouvu o dílo na akci Oprava chodníků v ulici
Jirchářská v Kostelci nad Orlicí /sekce D, E, F/
se společností MATEX HK s.r.o., se sídlem
500 03 Hradec Králové, Kladská 181, IČ:
25968807, to vše v souladu s čl. VI., odst. 9
VS/38 organizační směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
nájemní smlouvu na pronájem vývěsní skříňky č. 17 umístěné v ulici I. J. Pešiny v Kostelci
nad Orlicí se Spolkem pro zakládání rodových
osad a škol štěstí, se sídlem 530 03 Pardubice,
Komenského 533, IČ: 06672663, a to s účinností od 1.2.2018 za roční nájemné ve výši
300 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
nájemní smlouvu na pronájem prostor, a to
garáže označené písmenem D o výměře 54 m2
umístěné v budově bez čp./če jež je součástí pozemku parc. č. 2345/29 v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí v areálu technických služeb s panem
xxxx na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2018.
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 17 - ostatní plocha (Palackého
náměstí) o celkové výměře 180 m2 nacházející se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem
Radkem Hainzem, s místem podnikání 517 31
Bolehošť 60, IČ: 65203984, a to za účelem konání farmářských trhů v roce 2018 s účinností
od 5.3.2018 do 17.12.2018.
smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0082 se společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem 130 00 Praha 3 Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 04084063.
příkazní smlouvu s paní Marketou Nyčovou,
s místem podnikání 517 61 Rokytnice v Orlických horách, U Nádraží 264.
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darovací smlouvu se spolkem Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu
1498, IČ: 00435783.
rozdělení ﬁnančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
na podporu jednotlivých dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí dle
přílohy.
ﬁnanční prostředky z rozpočtu města určené
na podporu individuálních žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí mimo schválená Pravidla.
změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové
opatření č. 42.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 1.
souhlasí
s odpuštěním nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 17 - Palackého náměstí
v Kostelci nad Orlicí ve výši 1.000 Kč včetně DPH, a to z důvodu nekonání trhu dne
14.12.2017 na základě žádosti provozovatele
trhu pana Jiřího Němce.
s ukončením smlouvy o výkonu funkce dohodou, a to s Ing. arch. Jaroslavem Kozou Architecture Koza, se sídlem 140 00 Praha 4
Krč, U Nových domů II 529/5, IČ: 11200405.
se zveřejněním dotačních programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí dle přílohy.
se zveřejněním dotačního programu Podpora
sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy pro poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
na rok 2018 dle přílohy.
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nesouhlasí
s poskytnutím ﬁnančního příspěvku panu
xxxx za účelem proplacení pronájmu bowlingových drah a zakoupení drobných cen pro
účastníky lázeňského pobytu.
nominuje
starostu Františka Kinského a místostarostu
RNDr. Tomáše Kytlíka zástupce města Kostelce nad Orlicí do správní rady Regionálního
turistického a informačního centra, o.p.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, I. J. Pešiny
39, IČ: 26011531 na období 20182020.
ze dne 22.1.2018
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královehradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové, Kutnohorská 59,
IČ: 70947996.
nájemní smlouvu č. 20/2018 na pronájem
prostor sloužící podnikání označeného
č. 29/3 o celkové podlahové ploše 129 m2
umístěného v 1.NP budovy čp. 28, 29, 30
na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí
s panem Huu Hung Nguyen, se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 48, IČ:
27539393 za měsíční nájemné ve výši 17 250 Kč
bez DPH a služeb spojených s nájmem prostor na dobu určitou od 1.3.2018 do 28.2.2023
(s možností 5-leté prolongace nájmu).
nájemní smlouvu na pronájem prostor o podlahové ploše 20,8 m2 umístěných v 1. NP budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad
Orlicí se společností Aufori, o.p.s.,
se sídlem 500 02 Hradec Králové, Pražské
předměstí, Habrmanova 136/3, IČ: 01582241
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na dobu určitou do 31.3.2018 s účinností od 30.1.2018 za měsíční nájemné ve výši
360 Kč a paušálu na služby ve výši 140 Kč
včetně DPH.
slevu ve výši 50% z ceny za užívání nafukovací haly na víceúčelovém sportovišti za Sokolovnou pro Okresní radu Asociace školních
sportovních klubů se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Frošova 781 pro pořádání okresních kol sportovních soutěží škol.
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Branou,
ulice Riegrova - 1. etapa a ulice Na Lávkách
v Kostelci nad Orlicí se společností HABAU
CZ s.r.o., se sídlem 370 01 České Budějovice,
Žižkova tř. 1321/1, IČ: 26068338.
zpracování pasportu místních komunikací
a projektu dopravního značení v Kostelci nad
Orlicí a vystavení objednávky společnosti
HPN projekt s.r.o., se sídlem 394 12 Obrataň,
Obrataň 93, IČ: 01512595.
dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo
2018/00306 s Českou poštou, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4,
IČ: 47114983.
novou prodejní cenu knihy Kostelec nad Orlicí v zrcadle času ve výši 1 790 Kč za oba díly
s účinností od 1.2.2018.

•

•

•
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rozdělení ﬁnančních prostředků vyčleněných
v rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na dotační
program pod názvem Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity malé projekty na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
ukončení projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_
033/0003003 s názvem Vzděláváním k vyšší
efektivitě úřadu.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. RF/05/2018 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ: 70889546.
podání registrace akce k dotaci rozšíření kamerového systému v Kostelci nad Orlicí a spoluﬁnancování akce ve výši 10% z celkových uznatelných
výdajů; dotace na výše uvedenou akci byla
schválena v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017
až 2019 vypsaného Ministerstvem vnitra ČR.
dohodu o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa a poskytnutí příspěvku spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. RKA-JZ-1/2018
včetně příloh s Úřadem práce České republiky, se sídlem 170 00 Praha 7, Dobrovského
1278/25, IČ: 72496991.
smlouvu o spolupráci se společností ŠKODA
AUTO a.s., se sídlem 293 01 Mladá Boleslav,

•

•

•

•

•

Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869,
IČ: 00177041.
smlouvu o dočasném užívání vozidel se společností ŠKODA AUTO a.s., sídlem 293 01
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava
Klementa 869, IČ: 00177041.
souhlasí
s oddělením části pozemku parc. č. 1049/29
- vodní plocha, koryto vodního toku umělé
o výměře cca 430 m geometrickým plánem.
s rozšířením veřejné účelové komunikace
na pozemku parc. č. 2652/18 v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí a napojení sjezdu na silnici I/11.
s použitím znaku města Kostelec nad Orlicí
na propagační informativní plakáty a webové
stránky www.sluzbyvobci.cz dle žádosti pana
Tomáše Balogha, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Koryta 33, IČ: 05174759.
v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu s vystavením objednávky
na výrobu nábytku pro nové kanceláře organizačně správního odboru společnosti Karel
Frajvald, se sídlem 561 84 Líšnice, Líšnice 227,
IČ: 42224578 dle předlohy.
Výtah vyhotovila:
Ivana Hrabinová
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ze dne 11.12.2017
schvaluje
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností ode dne 1.1.2018 dle předlohy.
příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým
organizacím na rok 2018 takto:
- Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 75015641 ve výši 600 000 Kč,
- Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 75016125 ve výši 700 000 Kč,
- Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Palackého náměstí 45, IČ: 70157332
ve výši 3 200 000 Kč,
- Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 71230424 ve výši 890 000 Kč
a účelový příspěvek ve výši 30.000 Kč
(hrnčířský kruh),
- Základní umělecká škola F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, 517 41
Kostelec nad Orlicí ve výši 50 000 Kč.
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů a příspěvků dle schváleného
rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám jaké jsou schváleny
v tabulkové části návrhu rozpočtu.
rozpočet města Kostelce nad Orlicí na rok
2018 dle předloženého návrhu jako schodkový ve výši:
- příjmy ve výši: 143.305.800 Kč
- běžné výdaje ve výši: 121.490.520 Kč
- kapitálové výdaje ve výši: 103.960.500 Kč
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•

•

•

•

•
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- výdaje celkem ve výši: 225.451.020 Kč
- revolvingový úvěr ve výši: 8.000.000 Kč
- zůstatek hospodaření z minulých let:
74.145.220 Kč
- ﬁnancování celkem ve výši: 82.145.220 Kč.
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2018.
odměny ve výši: 300 Kč za každou účast
na jednání komisí rady města (max.10x ročně)
a 6.000 Kč ročně za práci člena výboru zastupitelstva města.
darovací smlouvu číslo SK 2/2017 o poskytnutí peněžitého daru v rámci výzvy o poskytnutí ﬁnančních darů ŠKODA AUTO ve výši
30 000 Kč se spolkem Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829.
změnu rozpočtu Tělocvičné jednotě Sokol
Kostelec nad Orlicí na projekt ev. č. SC 1/2017
s názvem Celoroční činnost TJ Sokol Kostelec
nad Orlicí s mládeží dle předlohy.
kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti na prodej
pozemku parc. č. 2345/108 o výměře 262 m2
GP č. 2372-44/2015 odděleného z pozemku
parc. č. 2345/40 v obci a kat. ú. Kostelec nad
Orlicí panu xxxx za cenu aktuálního znaleckého posudku.
plán odpadového hospodářství města Kostelec nad Orlicí, který je zpracován na dobu 5
let, tj. od r. 2017 - 2021.
variantu V1 přeložky silnice I/11 dle vyhledávací studie vypracované ﬁrmou SUDOP PRAHA
a.s., z 08/2017 na svém katastrálním území

•
•

•

•

•

•

•
•

jako budoucí dopravní řešení obchvatu města.
plán zasedání zastupitelstva města na rok 2018.
členovi ﬁnančního výboru Ing. Miroslavu
Matějusovi odměnu za výkon funkce člena
výboru za rok 2017 dle předlohy.
2. souhlasí
s odkoupením souboru nemovitostí v Kostelci nad Orlicí pozemku parc. č. 691, jehož
součástí je budova čp. 279, parc. č. 693, jehož
součástí je rodinný dům čp. 388 a dále parc.
č. 694, 695 a 696 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí od hlavního města Prahy, se sídlem 101 00
Praha, Mariánské náměstí 2, IČ: 00064581
za kupní cenu ve výši 12 600 000 Kč dle znaleckého posudku.
s úhradou kupní ceny ve výši 12 600 000 Kč
v pěti pravidelných splátkách ve výši 2 520 000 Kč
v letech 2018,2019,2020,2021 a 2022.
3. neschvaluje
prodej pozemku označeného dle GP č. 2276209/2013 parc.č. 2345/98 - ostatní plocha o výměře 2 489 m2 nacházejícího se v obci a kat. ú.
Kostelec nad Orlicí v areálu bývalých kasáren.
návrh č. 56 na změnu Územního plánu Kostelec nad Orlicí.
4. nesouhlasí
s ponížením penále za prodlení dokončení
díla panu xxxx.
s prodejem dvou částí - díl č. IV. a díl č. V. pozemku parc. č. 2346/1 v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí za cenu podle znaleckého posudku.
Výtah: Ivana Hrabinová,
asistentka vedení města
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou BŘEZEN–DUBEN 2018. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
3. 3. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775
4. 3. MUDr. Bahník František
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
494 323 152
10. 3. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
494 515 694
11. 3. MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
494 622 114

17. 3. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí
494 383 417

30. 3. MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kněžnou
739 046 899

18. 3. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828,
Týniště nad Orlicí
494 371 088

31. 3. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí
494 323 958

24. 3. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24,
Rychnov nad Kněžnou
494 531 955

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

25 3. MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

2. 4. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
494 596 174

KLUB SENIORŮ POHODA
Kdo jsme...
Přesné znění máme uloženo na našich klubových webových stránkách, které najdete i na webových stránkách
města. Jsme totiž jedna z organizačních složek města,
sídlíme v budově, která je majetkem města a za velké
podpory města také fungujeme. K dispozici máme skoro celé přízemí „růžové budovy“ těsně u kostela sv. Jiří. Umístění ve středu města, bez hluku
a prachu, v klidné zóně, to je náš velký vklad a také pýcha.
Jsme Vaši spoluobčané, staršího data narození, ale přesto stále aktivní, podle
zdravotních možností, prostě „pohodáři“, jak se stalo zvykem nám říkat. Tu pohodu máme nejen v názvu klubu seniorů, ale snažíme si ji pěstovat a udržovat.
V letošním roce jsme vstoupili do 56 roku existence od založení klubu důchodců.
Díky tomu, že máme i vlastní rubriku v městském zpravodaji, přinášíme zprávy a informace o naší činnosti pravidelně měsíčně. Také využíváme venkovní
skříňky klubu, umístěné u železářství U Jahodů, hned vedle skříňky místní
organizace zahrádkářů.
Každoročně připravujeme se sedmičlenným výborem klubu akce, mezi které
patří zejména oblíbené tematické zájezdy, besedy, letní posezení u zahrádkářů s grilováním a ročně tradiční dvě akce v prostorách Sdruženého klubu
Rabštejn. Velkou oporu a inspiraci máme hlavně v Odboru sociálních věcí,
zejména paní Běle Kovaříčkové a trvale s námi aktivně spolupracuje paní
Šárka Slezáková z Organizačně-správního odboru, jejíž zásluhou jsou naše
webové stránky stále aktualizovány a získáváme i skvělou fotodokumentaci
akcí. Vždy se můžeme na obě obrátit s jakoukoliv žádostí a společně hledáme řešení problémů týkajících se naší činnosti.
A to je také jeden z důvodů napsání tohoto článku. Nebylo to totiž ojedinělé,
jak se to stalo při pravidelném úterním setkání přátel v klubu 30. ledna, že
někteří spoluobčané města nepochopili poslání našeho klubu. Nejsme ani
Domov důchodců ani Pečovatelská služba, rozhodně nemůžeme ani poskytovat psychologickou pomoc při řešení rodinných problémů a už vůbec ne
řešit třeba rodinné problémy, které mají zdravotní podtext.
Naše akce, které aktuálně reagují na potřeby a zájmy našich členů (a je nás
stále registrováno kolem 180 lidí) i další příznivce a seniory města, jsou zejména zaměřené na kvalitní zajištění prožívání volného času. Nechceme, aby
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se někdo cítil ve stáří osamělý a tak postupně vytváříme prostředí pro seznámení a pobyt mezi svými vrstevníky. Společně prožíváme starosti i radosti,
dělíme se o zkušenosti a v příjemném prostředí vytváříme podmínky k pobytu
pro každého, kdo mezi nás chce přijít. Příkladem může být i založení společné
bylinkové zahrádky před budovou, kde sídlí klub. Nejen že zdobí, ale taky je
naší pýchou a informací, co vše se dá pěstovat a využívat pro zdraví nás všech.
Díky profesionalitě a také velké ochotě paní Kovaříčkové jsme získali informace o tom, jak třeba v konkrétním případě postupují jednak na odboru sociálních věcí a pak následně v Pečovatelské službě. Obrátil se totiž na nás jeden
pán a trval na tom, že u nás potřebuje vyřešit velký osobní problém. Jak jsme
se ale na základě několika telefonických dotazů dozvěděli, už se mu plně věnují právě v Pečovatelské službě. My nemáme ani kvaliﬁkaci a už vůbec ne
oprávnění zajišťovat služby, které přísluší odborným lékařům (zejména psychologům a psychiatrům). To není naše neochota, ale jsou hranice, za které
nemůžeme a po pravdě, ani nechceme. V tomto směru právě paní Běla Kovaříčková přináší velkou inspiraci a hlavně iniciativu, když zajišťuje velice zajímavé besedy s odborníky, kteří pomáhají problematiku života starší generace
usnadňovat. Pro letošek připravujeme společně celou řadu takových setkání
a také bychom chtěli znovu realizovat pořádání kurzu sebeobrany, tentokrát
v „režii“ spolupracovníka paní Kovaříčkové a sice pana Mgr. Jiřího Vídeňského. Už kurz absolvovalo 15 lidí před dvěma roky a ohlas byl opravdu veliký.
Tak mi dovolte na závěr článku uvést spojení na naše webové stránky: www.
klub-duchodcu-pohoda.webnode.cz. Uvádíme naši vizitku a budeme se těšit na setkání se zájemci o naši činnost. Jen znovu upozorňujeme, že nejsme
ani Domov důchodců ani Pečovatelská služba. Tyto činnosti zajišťují odborníci, kteří k tomu mají oprávnění, znalosti a zkušenosti.
PhDr. Miroslava Nováková
Jiráskovo náměstí 69
517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 773 781 172
E-mail: ksp@kostelecno.cz
WWW: klub-duchodcu-pohoda.webnode.cz
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Poděkování za teplo a pohodu

Připravujeme...

Už jste někdy zažili pohodu a dobrou náladu při
opravě třeba radiátorů, kdy na teple závisela činnost
zařízení nejen pro členy klubu? Tak to Vás ráda budu
informovat, že se to u nás, na konci ledna, tj. 31. 1.,
opravdu stalo. Muselo totiž dojít neprodleně k výměně „kohoutků“ u radiátorů, protože byly staré a zcela nefunkční.
Hned po ránu přišli dva řemeslníci a byl to opravdu doslova pracovní koncert. Sehraná parta dvou odborníků z ﬁrmy Instalatérství Vonásek, osobně
Petr Vonásek a Pavel Hlavatý. (Tak mne napadá, že Petr a Pavel... to už je
opravdu dvojka.) Nejen, že odmítli nabízenou svačinu, postačila dobrá klubová ranní káva, ale oni u té práce byli ještě příjemní, nechyběla ani pochvala
našich prostor a pan Hlavatý se zajímal i o to, co vlastně původně v přízemí
v minulosti fungovalo. Samozřejmě šéf, na rozdíl ode mne, nepřehlédl i další
menší nedostatky v klubu a hned došlo k nápravě. A tak i prostory, tedy radiátor, které má SPCCH, místní pobočka „invalidů“, byl také opraven. Děkujeme, netrvalo to ani avízovaný čas, „pedagogický“ dozor měl náš pan „topič“
Ján Rusňák z Technických služeb a tak nebyla nouze ani o přátelské „pošťuchování“. Osobně jsme vděčná za trpělivost, s jakou nás s panem Rusňákem
instruoval pan Vonásek, jak obsluhovat „techniku“ ve společenské místnosti
a zajistit tak námi požadovanou trvalou teplotu v zimě 21°C. Pokud se u tohoto usmíváte, tak věřte, že ta instrukce byla opravdu důležitá.
Děkuji za všechny, kteří prostory využívají, za pohodu a také za trpělivost.
Samozřejmě děkuji za perfektně odvedenou práci!
A pokud snad „pavlačová opozice“ má dojem, že jde o skrytou nebo dokonce
objednanou reklamu, tak to se náramně plete. Tato ﬁrma ani reklamu nepotřebuje, co spíš potřebuje je čas, aby den měl poněkud víc jak 24 hodin, aby
všechny zakázky včas stíhali jako u nás.
A ta naše Pohoda, ta byla dodržena i když se intenzivně pracovalo. Díky!

Ve spolupráci se Sdruženým klubem Rabštejn, jmenovitě s paní ředitelkou
Ing. Martou Klimešovou jsme dohodli již termíny tradičních akcí pro členy
klubu na Rabštejně, a to:

PhDr. Miroslava Nováková

PhDr. Miroslava Nováková

Májové setkání ke Dni matek v úterý 15. 5. od 16:00 hodin.
Předvánoční setkání v úterý 4. 12. od 16:00.
Vzhledem k velké časové vytíženosti KD jsem uvítali možnost si termíny vybrat dle našich požadavků.
Společně také připravujeme program, který jednak vychází z přání a zájmů
členů klubu, ale také má představit zajímavé osobnosti a přispět k oslavám 100. let založení naší republiky v našem městě.
V rámci cyklu Kdo je kdo připravujeme na březen pro členy našeho klubu
a další zájemce poutavé vyprávění „Jak šel život“ s členkou našeho klubu
paní Hanou Ezop. Volně tak navazujeme na probíhající výstavu jejich fotograﬁí z Aljašky i besedy, kterou uvádí Městská knihovna. Můžete se dozvědět, jak se dostala z Trutnova až k pobytu na Aljašce, ale také, co ji třeba
vedlo k tomu, že maluje a své dva obrázky květin věnovala i k výzdobě společenské místnosti klubu.
Rozhodně si nenechte ujít příležitost, tato beseda doslova „startuje“ další,
kde postupně budeme zvát zajímavé lidi z okolí, které vám představí své zájmy, koníčky a dovednosti.
Termíny besed se dozvíte při úterních posezeních s přáteli v klubu a to vždy
od 14:00 do 16:00 hodin nebo ve venkovní skříňce klubu a také z městského
rozhlasu.
Přejeme vám příjemné zážitky a hlavně pohodu!

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Ježíškova vnoučata nadělují radost i klientům
Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
Na počátku krásných zážitků stojí vždy nečekaný nápad. Jeden z takových
nápadů dostala při jednom ze svých natáčení novinářka Českého rozhlasu
paní Olga Štrejbarová. „Zeptala jsem se jednou ředitele domova, jestli se stává,
že by lidé nosili vánoční dárky seniorům, jako nosí například dětem v dětských
domovech. Usmál se a řekl, že nic takového se mu nikdy nestalo. To zrodilo nápad,
který díky nadšení lidí spustil lavinu, co se na své cestě dál nabaluje,“ vzpomíná
paní Olga (uveřejněno na www.jeziskovavnoucata.cz).
Projekt Ježíškova vnoučata je postaven na jednoduché myšlence – každý
může obdarovat osamělé klienty v domovech pro seniory či v jiných sociálních službách a umožnit jim tak pocítit radost z obdarování, a to nejenom
v období Vánoc.
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí se rozhodla využít této skvělé myšlenky a na konci loňského roku se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata.
Osamělí klienti dostali příležitost si něco přát. Většina přání již byla splněna,
jiná budou v brzké době realizována.
Prvním dárkem pro obyvatele žijící v Domě s pečovatelskou službou byla
vánoční květinová výzdoba ve společných prostorách Domu s pečovatelskou službou a malé květinové dary pro osamělé klienty pečovatelské služby.
Tuto radost, která se neobešla bez slziček dojetí, zprostředkoval Kostelecký okrašlovací spolek. Z obdržených dárků můžeme dále zmínit předplatné
časopisů, řetízek, jídelní stůl se židlemi, poukaz na ušití oblečení, poukaz
na rehabilitační cvičení, terapeutická hračka, jízda historickou lokomotivou.
V době, kdy je připravován tento příspěvek do Zpravodaje, se klienti Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí těší na splnění dalšího přání. Díky několika
dobrovolníkům z řad zaměstnanců Škoda Auto a.s. v Kvasinách se dne 21. 2.
v prostorách Domu s pečovatelskou službou uskuteční pravá česká zabijačka
spojená s posezením u živé hudby. Bude se jednat určitě o netradiční zážitek
pro všechny zúčastněné.
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Foto: archiv Pečovatelská služba

Děkujeme tímto všem Ježíškovým vnoučatům za jejich zájem, pozornost,
ochotu a chuť pomáhat.
Ing. Jaroslava Hlavsová,
sociální pracovnice Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
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Poradenství a psychoterapie pro dospělé a děti
Nabízím podporu
• v náročných životních obdobích
• (například partnerské krize, úmrtí, nemoc, rozvod),
• při výchově dětí,
• v orientaci ve světě lidí s postižením,
• v oblasti vzdělávání (poruchy učení, chování),
• kariérové poradenství,
• změny profesní dráhy, syndromu vyhoření,
• v oblasti osobního rozvoje.
Pokud si nejste jisti, jestli Vám mohu pomoci, ozvěte se mi.
Může se jednat o jednorázovou konzultaci či dlouhodobou spolupráci.

Kdo jsem?
Mgr. Hana Zakouřilová
speciální pedagožka, lektorka, psychoterapeutka
Kde pracuji?
v Kostelci nad Orlicí, Na Příkopech 530.
Můžeme se spojit i přes skype.
Kontakty:
www.hzakourilova.proweb.cz
tel.: +420604449406
email: hzakourilova@gmail.com

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
6. 2. Prasklá voda v bytě Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k prasklé vodě v koupelně bytového domu. Po našem příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že v jednom
z bytů v koupelně došlo k prasknutí vodovodní
trubky ve zdi a částečnému zatopení místností. Uzavřeli jsme hlavní uzávěr
vody v domě, aby nedocházelo k dalšímu úniku vody a poškození vybavení
bytu. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme
vysavačem na vodu vysáli ze zasažených místností vodu ven z objektu a místo události bylo předáno majiteli. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
5. 2.
Osoba v bezvědomí Kostelecká Lhota
Jednotka byla povolána k bezvědomí osoby v rodinném domě. Po našem
příjezdu k události jsme osobu začali resuscitovat a napojili na přístroj AED.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK si osobu přebrala do své
péče a my jsme dále s hlídkou Policie ČR spolupracovali s její resuscitací.
Na schodišti rodinného domu bylo demontováno zábradlí z důvodu umožnění transportu osoby. Potom byla osoba snesena na celotělové matraci
do sanitního vozidla. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
se zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
1. 2.
Sražený chodec na komunikaci Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána ke sraženému chodci osobním vozidlem na komunikaci I/11. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnická záchranná služba KHK,
která měla v péči zraněnou osobu. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Na místě dostatek sil a prostředků.
DN osobního vozidla do betonového mostku
Vamberk směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které sjelo do příkopu a narazilo do betonového mostku. Po našem příjezdu
k události na místě zasahovala již
zdravotnická záchranná služba
KHK a jednotka z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou. Po prvotním
ošetření zraněné osoby ve vozidle
jsme řidiče bez použití hydraulického vyprošťovacího nářadí vyprostili
na páteřní desce zadními dveřmi
z vozidla a předali zdravotnické záchranné službě a letecké záchranné

službě do jejich péče. Vozidlo jsme zajistili proti požáru. Potom jsme pomohli
s transportem a naložením zraněné osoby do vrtulníku letecké záchranné služby. Po dobu zásahu složek IZS byla komunikace I/11 zcela uzavřena. Na místě
jsme řídili provoz na komunikaci a poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou, leteckou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
26. 1. Dopravní nehoda osobního vozidla na střeše Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
narazilo do stromu a zůstalo na komunikaci na střeše. Zraněná osoba byla
mimo vozidlo, které jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla předána do její péče. Z důvodu unikajících provozních kapalin bylo vozidlo označeno a převráceno zpět na kola.
Potom jsme ho zajistili proti požáru a pomocí sorbentu zasypali uniklé provozní kapaliny. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo vozidlo
odtaženo navijákem ke kraji silnice.
Vozovka byla uklizena od trosek
z vozidel a uniklých kapalin. Poté
jsme spolupracovali s odtahovou
službou s naložením vozidla. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelce
nad Orlicí.
22. 1. Měření úniku plynu v budově MŠ Chleny
Jednotka byla povolána k zápachu plynu v mateřské školce. Po příjezdu
na místo události jsme provedli průzkum s personálem MŠ. Hlavní uzávěr
plynu byl vypnutý před naším příjezdem. Po příjezdu jednotky Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byly prostory budovy MŠ měřeny detekčními
přístroji. Žádné hodnoty a únik naměřen nebyl. Poté jsme se vrátili zpět
na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.

30. 1.
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20. 1. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Čestice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním osob. Jednalo se o nedobrždění vozidla, které zezadu narazilo do druhého. Po příjezdu na místo události byly všechny osoby mimo havarovaná
vozidla. Posádka zdravotnické záchranné služby KHK si do své péče vzala
dvě zraněné děti s maminkou a odvezla je na vyšetření do nemocnice.
Dětem jsme poskytli plyšové hračky. Vozidlo, které narazilo do jedoucího
před sebou, jsme zajistili proti požáru a řídili provoz na komunikaci č. I/11.
Po zadokumentování nehody Policií ČR byla komunikace uklizena od trosek
z havarovaných vozidel a provozních kapalin pomocí sorbentu. Nepojízdné
vozidlo jsme odtáhli mimo komunikaci. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
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19. 1. Pomoc při zvednutí starší ženy Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána ke zvednutí starší paní, která upadla na schodišti
v bytovém domě a manžel ji nemohl sám zvednout. Paní jsme zvedli, poskytli
předlékařskou pomoc a přenesli do bytu. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK si paní převzali do své péče a my jsme poté pomohli s jejím
transportem do sanitního vozidla. Potom jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.
17. 1. DN osobního vozidla na boku mimo komunikaci Proruby
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
narazilo do stromu a zůstalo na boku mimo komunikaci. Po našem příjezdu
k události již na místě zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a zdravotnická záchranná služba KHK, která měla v péči jednu zraněnou osobu. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme vozidlo převrátili
zpět na kola a zkontrolovali, zda neunikají provozní náplně. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
16. 1. Uvízlý kamion na komunikaci Záchlumí
Jednotka byla povolána k uvízlému kamionu v kopci, který bránil silničnímu
provozu z důvodu zasněžené a špatně sjízdné komunikace. Po našem příjezdu na místo události bylo zjištěno, že kamionu prasknul sněhový řetěz
na kole, a proto nemůže vyjet kopec. Za pomocí navijáku AV 14 z požární
stanice Rychnova nad Kněžnou byl kamion popotažen a komunikace byla
uvolněná. Na místě jsme řídili provoz na komunikaci. K události byla povolána správa a údržba silnic. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou.
16. 1. DN osobního vozidla a dodávky Tutleky
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla a dodávky. Jednalo se o čelní střet vozidel. Po našem příjezdu na místo události se dodávka
nacházela na boku v příkopě a osobní vozidlo mimo komunikaci na louce.
Řidič osobního vozidla byl mimo dopravní prostředek a po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme ho předali do jejich péče. V dodávce
zůstala přepravovaná postižená osoba na invalidním vozíku s řidičkou. Zraněnou osobu s invalidním vozíkem jsme vyndali z havarovaného vozidla
a předali do péče zdravotnické záchranné službě KHK. Řidičce jsme také
pomohli z vozidla zadními dveřmi z důvodu poškozených a zablokovaných
dveří u řidiče. Dále byla zajištěna vozidla proti požáru. Po zadokumentování
nehody Policií ČR byla dodávka za pomocí navijáku z cisternové automobilové stříkačky vyproštěna z příkopu mimo komunikaci a osobní vozidlo jsme
pomohli naložit na odtahovou službu. Na závěr byla komunikace uklizena
od trosek z havarovaných vozidel. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

SDH Kostelecká Lhota
SDH Kostelecká Lhota
SRĢiGá

KDY: 23.3.2018 oG0:00
.'(+RVWLQHF8+XEiONĪ
hXGED: COMBI
Vstupné: 100,- KĀ

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
Palackého náměstí 29
517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: rtic@kostelecno.cz
Web: www.rtic.cz
Telefon: 494 337 261, 724 367 861
Informace k akcím ve městě a okolí najdete v íčku,
na facebooku a webu.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–16:00

Sobota zavřeno

Neděle zavřeno

Březen k nám přinese
dvě významné hudební akce

12. 1. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v panelovém
domě, kde se nacházela nemocná osoba a nebyla schopná dveře sama
otevřít. Po našem příjezdu k události již byla na místě hlídka Policie České
republiky a Městská policie Kostelce nad Orlicí. Ve spolupráci s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme dveře otevřeli speciálním hydraulickým otevíráním. Osobu si vzala do své péče zdravotnická záchranná
služba KHK. Naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou
policií Kostelec nad Orlicí.

Tři špičkoví muzikanti z různých částí světa a zároveň i z různých hudebních
oblastí vás čekají 15. 3. na Novém zámku v Kostelci. Pod symbolickým názvem „Společné světy - tour 2018“ odehrají pouze několik málo koncertů
a jedno z vybraných míst je právě Kostelec. Jste zváni na mimořádný hudební
zážitek a setkání se známým českým rockovým houslistou Janem Hrubým,
s kalifornským folk-rockovým kytaristou a zpěvákem Jesse Ballardem a berlínským jazzovým saxofonistou Joe Kučerou. Koncerty připravené u příležitosti nadcházejících 70. narozenin Honzy Hrubého svým způsobem navazují
na společné hraní této trojice na německých pódiích počátkem 90. let.
Vstupenky jsou k dostání u nás v íčku.
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku
a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí
s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také
neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 oslovil fanoušky s vlastní
skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně připravil páté řadové album,
které přiveze, v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem
Martinem Valihorou, v rámci „Mezi vrcholy tour 2018“ do Pelclova divadla
v Rychnově nad Kněžnou 18. 3.
Vstupenky zajišťuje Pelclovo divadlo v Rychnově nad Kněžnou.

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz

Přejeme skvělé zážitky
Tomáš Sršeň
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Simona Wolfová, ředitelka
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SLOŽKY MĚSTA
Děti Základní školy Gutha–Jarkovského v Kostelci nad Orlicí Skála u nás
v knihovně při interaktivních dílnách Aljaška.

Městská knihovna

Fota: archiv Městská knihovna

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

c

dospělé oddělení

dětské oddělení

Po
St
Čt

Po
St
Pá

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Novinka! Audioknihy
Čtenáři, již je možné si v dospělém oddělení půjčovat audioknihy. Prosíme
však, při jejich vracení je nevhazujte do boxu na knihy. Mohlo by dojít k jejich
poškození. Děkujeme.
Skupina dětí z 3. C Skála
paní učitelky Tiché při práci na totemu
pobřežních indiánů Aljašky

Pozvánka na výstavu

Totem pobřežních indiánů Aljašky
jedné skupiny dětí z 2. C Skála
pana učitele Faltyse

Simona Kňourková
Srdečně vás všechny zveme
na

výstavu fotografií

Městská policie

Hany Esop
s názvem Aljaška.

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

Na výstavě naleznete i hmotné
exponáty.
Výstavu si můžete prohlédnout
do 29. 3. 2018.
Foto: archiv paní Hany Esop

Interaktivní dílny Aljaška

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

15:00–16:00
15:00–16:00

Děti Základní a Praktické školy v Kostelci nad Orlicí u nás v knihovně při
interaktivní dílně Aljaška.
HLEDÁM PRAVIDELNÉ A SPOLEHLIVÉ HLÍDÁNÍ
14 MĚSÍČNÍHO SYNA NA 1-2 ODPOLEDNE V TÝDNU (PO-PÁ)
OD LEDNA 2018 V KOSTELCI NAD ORLICÍ.
CENA DOHODOU. KONTAKT V REDAKCI.

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl
Prodejní doba: každý den
ráno
8:00–8:30 hod.
večer 18:00–18:30 hod.

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

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

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

Fota: archiv Městská knihovna
Skupina chlapců při malování totemu
pobřežních indiánů Aljašky

Totem pobřežních indiánů Aljašky
skupiny děvčat
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Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
9:30 (neděle)
8:00 (středa, sobota)
18:00 (úterý, čtvrtek, pátek)
VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Svatý týden v kostele sv. Jiří
25. 3. (neděle) 9:30
29. 3. (čtvrtek) 18:00
30. 3. (pátek) 18:00
31. 3. (sobota) 20:00
1. 4. (neděle) 9:30
2. 4. (pondělí) 9:30

KVĚTNÁ NEDĚLE – Svěcení ratolestí, pašije
ZELENÝ ČTVRTEK – Připomínka ustanovení eucharistie
VELKÝ PÁTEK – Památka Kristova umučení
BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční vigilie
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Všichni jsou srdečně zváni.
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Náboženská obec Církve
československé husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka: Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833,
telefon: 739 071 416, e- mail: naina@seznam.cz
Pastorační asistentka: Petra Šenková, bytem Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e- mail: senkovap@seznam.cz

Velikonoce aneb přežitá tradice?
Velikonoce jsou, jak všichni dobře víme, nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Před dvěma tisíci lety totiž dostaly svou formu právě Kristovou
smrtí a jeho následným zmrtvýchvstáním. Všechna starozákonní proroctví
o spáse byla naplněna v Ježíši Kristu Nazaretském, jehož jméno v hebrejštině
znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása.“ Byl to právě on, kdo položil svůj život, obětoval se a vzal na sebe veškeré hříchy lidstva, a to i s jejich důsledky,
jako je utrpení, bolest či smrt. Dlouho však mezi mrtvými nezůstal, třetího
dne, v neděli, byl vzkříšen. Svátek Velikonoc je oslavou právě vzkříšeného
Krista a značí spásu ve zrození do nového života, který otevírá možnosti už
během našeho pozemského putování.
Dnes se však původnímu významu tohoto svátku nepřikládá už taková váha.
V naší zemi je poměrně malé množství lidí, kteří se hlásí ke křesťanské víře,
a proto se Velikonoce nejčastěji spojují pouze s příchodem jara. Přispěla
k tomu samozřejmě i doba komunismu, kdy zde byly snahy o vymazání duchovního obsahu Velikonoc z povědomí lidí. Naštěstí byl celkem nedávno
také v Česku schválen Velký pátek jako státní svátek, konečně tedy slavíme
Velikonoce jako většina okolních evropských států. Ještě je třeba dodat, že
datum se řídí pokaždé prvním jarním úplňkem.
Když se nyní bavím s lidmi kolem sebe, pozoruji, jak se část těší na dny volna,
popíjení s přáteli nebo výslužku od sousedů. Ovšem další velká skupina (především ženská) vnímá Velikonoce jako zbytečný stres, velký jarní úklid, aby si
koledníci náhodou nepomysleli něco špatného. Je třeba hlavně nespálit beránka a nazdobit celý dům barevnými mašlemi. Jistě, už skoro nikdo nezdobí
okna květinovým vzorem pomocí seříznutého mýdla, ale ve spoustě domácností stále zůstává ta tradiční povinnost nabarvit nekonečné množství vajec,
u kterého většina z nás ztrácí nervy a vzývá jméno Boží.
Ovšem i přes všechny problémy se alespoň na čas všichni zastavíme, strávíme klidný a příjemný čas s blízkými a užijeme si prvního sluníčka. Myslím,
že právě to je hlavní důvod, proč si Velikonoce naplno užít a začít se těšit
už dnes.
Noemi Šimečková

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

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Karneval v Pobytovém středisku
Ve středu 31. 1. se u nás v dětském centru uskutečnil karneval. S dětmi jsme
se začali připravovat již v pondělí, kdy jsme vyráběli masky a dali se do zdobení dětského centra. Na karnevale se děti zapojily do soutěží o sladké ceny,
zahrály si hry a na závěr zatančily. Všechny masky byly odměněny potleskem a malou dobrotou. Děti odcházely nadšené, plné dojmů s úsměvem
na tváři.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí.
Administrátor sboru: farářka Mgr. Jiřina Kačenová,
Letohrad – Petříkov 201, tel.: 608 882 553
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
OD 1. 1. 2018 BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI V 9:45
V KOSTELE J. A. KOMENSKÉHO NA RABŠTEJNĚ,
KAŽDOU TŘETÍ NEDĚLI NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI.
BOHOSLUŽBY V BŘEZNU
30. 3. (pátek) 17:00
VELÝ PÁTEK
1. 4. (neděle) 9:45
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ S VEČEŘÍ PÁNĚ
Další informace na vývěsce u kostelíku.
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Foto: archiv Pobytové středisko

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Březen 2018

NEUNIKLO NÁM
Masopustní sobota v Kozodrách, Korytech a v Kostelecké Lhotě
Již třetí masopustní veselí maškar pořádaly místní lhotecké spolky SDH Kostelecká Lhota, Dámský klub Slavětína a TJ Sokol Kostelecká Lhota. Po vydařené
loňské akci se opět v sobotu 3. 2. v 10:00 na kozoderské návsi u kapličky sešlo na sedmdesát masek do průvodu i s doprovodem. Termín konání je odvozen
od prvního jarního úplňku, a je tedy každý rok různý.
Přítomný pan starosta František Kinský povolil dočasnou třídenní vládu nad obcemi Kozodry, Koryta a Kostelecká Lhota masopustnímu průvodu v čele
s Laufrem – biřicem. V průvodu masek s nazdobeným povozem taženým traktůrkem místního hospodáře nechyběli medvěd i s medvědářem, kobyla s Popelkou, slaměný, žid, bába s nůší, komtesy, smrtka, kat, jeptiška, býček, kominík, šašek, čarodějnice, ani doktor. To vše za doprovodu muzikantů, kteří zvali
k tanci a zábavě.
Maškary s hudbou a povozem obešly ves a zastavovaly se u jednotlivých stavení, kde zatančily. Účastnily se i děti, takové hodování a veselí si nemohly nechat
ujít. Průvod z Kozoder zastavoval v Korytech Na Plácku, u Hostince U Hubálků, u bývalého hostince U Benáků, u hasičské zbrojnice v Kostelecké Lhotě
a na dolním konci u rybníčku. Tam byla poražena kráva s býčkem, což symbolizuje konec tanečního a hudebního veselí a nastupuje postní období. Pro masky
bylo na těchto zastaveních připraveno bohaté pohoštění, za které patří všem
těm, kdo ho pro všechny připravili, obrovské poděkování.
Vyvrcholením masopustního veselí byla masopustní zábava se zabijačkovými
dobrotami ve lhotecké Hospodě U Hubálků s tancem všech sousedů. Celý masopustní den byl velmi povedený. Krásnou podívanou a naši tradici hodláme
zase za rok zopakovat. Přidejte se k nám i ostatní. Atmosféra této zimní radovánky byla nepopsatelná pro toho, kdo na ní chyběl.
- lfal -
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Letošní Tříkrálová sbírka se v Kostelci nad Orlicí uskutečnila v sobotu 6. 1.,
tedy na slavnost Tří králů. Z prostor Základní školy na Komenského ulici se
ráno rozešlo celkem devět kolednických skupinek. Je to historicky nejvyšší
počet od započetí této tradice, spojené s možností přispět na charitativní účely. Koledníci navštěvovali rodiny a zejména u starších osamělých lidí
a v rodinách s menšími dětmi byli přijímáni s emocemi, pro některé to byla
možná jediná návštěva v roce. Každému zazpívali tradiční koledu, většina navštívených přispěla menší či větší ﬁnanční částkou do sbírky. Do některých
částí Kostelce tak přišli koledníci poprvé nebo po více letech, některé skupinky obětavě obcházely až do pozdních odpoledních hodin, do jedné z pokladniček bylo možné tradičně přispět ještě v neděli po mši v kostele sv. Jiří.
Po městě se podařilo vybrat 41 473 Kč, což je nejvyšší dosud vybraná částka. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí
v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby
se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány,
u nás je využita v rychnovské Charitě, zejména na provoz tamního stacionáře
a na přímou pomoc rodinám, které se starají o své nemocné nebo postižené členy. Část prostředků pomůže dovybavit dílny Sdružení Neratov. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí
(např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane, jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Pokud k Vám letos koledníci nepřišli, bylo to dáno tím, že kolednické skupinky celý obvod města prostě nestihly obejít. Aby se příště dostaly všude,
bude nutné jejich počet dále zvyšovat. Radost navštívených za to rozhodně stojí.
Jiří Slavík

Informace o sdružení vlastníků
bytových jednotek v Kostelci nad Orlicí
Proškova 1377–79

Společenská odpovědnost je jednou z hlavních priorit
společnosti ŠKODA AUTO. V souladu s touto strategií
automobilka dlouhodobě podporuje lokální sportovní sdružení také v okolí závodu Kvasiny. V loňském roce obcím věnovala téměř 2 miliony korun
na zakoupení nového vybavení nebo úpravu prostor.
Společnost ŠKODA AUTO podporuje okolí závodu Kvasiny, a to zejména
v oblasti bezpečnosti, dopravy, zdravotního a sociálního zabezpečení, vzdělávání a volnočasových aktivit – především sportu.
Nejen do sportovních aktivit se společnost snaží zapojit také nově příchozí
pracovníky, a to včetně zahraničních. Pomocí projektu s názvem „Najdi si
svůj klub“ zprostředkovává svým zaměstnancům širokou škálu sportovního
vyžití. Podporu místních organizací zástupci společnosti ŠKODA AUTO vždy
projednávají s příslušnými starosty měst a obcí.
Městu Kostelec nad Orlicí přispěla společnost ŠKODA AUTO částkou 120 tisíc korun na provoz celkem sedmi sportovních oddílů.

Jako věkem nejstarší člen SVBJ bych rád vyjádřil poděkování i za některé
ostatní členy družstva naší předsedkyni paní Zuzaně Barvínkové, a to touto
cestou v kosteleckém Zpravodaji.
Byty v domě jsme koupili na základě privatizace bytového fondu od Města
Kostelec nad Orlicí. Dům byl bezplatně převeden na město od národního
podniku Elitex Týniště nad Orlicí, a to v dost špatném stavu. Od roku 1982,
kdy byl dům postaven, do něho nebylo skoro nic investováno. Vzhledem
k možnosti dokoupení bytů a domu a také zvolením nové předsedkyně paní
Zuzany Barvínkové jsme za jejího iniciativního přínosu provedli revitalizaci celého domu, to znamená výměny oken, zateplení pláště domu, střechy
a sklepů, výměnu dřevěných stěn u balkonů a jejich generální opravu.
Vzhledem k tomu, že za teplo a teplou vodu platíme celkem velké peníze,
tak opět paní Barvínková po dohodě a po odsouhlasení nájemníků iniciovala
a plně zařizovala výstavbu kotelny pomocí tepelných čerpadel, tak abychom
se plně osamostatnili od současné společné kotelny a tím podstatně snížili náklady na vytápění a teplou vodu. Pro tuto kotelnu byly uvolněny dvě
místnosti ve sklepních prostorách. Od ledna roku 2018 už je tato kotelna
v provozu.
Když bylo vyhláškou ministerstva umožněno instalovat i ve čtyřpatrových
domech výtahy, tak paní Barvínková nezaváhala a projednala toto s nájemníky. Nechala si to většinou odsouhlasit a pak už zajistila výstavbu tří výtahů,
a to v každém vchodě. Opět lze konstatovat, že výtahy jsou také od ledna
letošního roku v provozu a určitě to lidé ocení.
Musím však říci, že při zajišťování a realizaci neprobíhalo vždy vše bez problémů. Nezbývá nám jen paní Zuzaně Barvínkové poděkovat za její úsilí, které
těmto věcem věnovala ve svém volném čase a za celkem minimální odměnu.
Je to obdivuhodné, že toto vše zvládá ve prospěch nás bydlících. Mohu také
konstatovat, že máme jeden z nejvybavenějších a pěkných domů v Kostelci
nad Orlicí. Nemohu také opomenout, že městský úřad a jeho odbory paní
Barvínkové vycházely vstříc a nedělaly potíže při realizaci těchto změn.
Jen mně trošku vadí, že dva byty v domě patří městu, protože nebyly odkoupeny, a že naše SVBJ s nimi nemůže jako vlastník domu nakládat po svém.
Dokonce jeden byt 1+3 určitě není bytem sociálním i když jsme našimi opatřeními vylepšili jejich bydlení. Město nám na tyto akce nijak ﬁnančně nepřispělo, (tak jako kdysi přispívalo při opravách domů na náměstí), i když
jsme vylepšili vzhled města. Díky však za to, že nám město vychází vstříc při
našich realizacích.
Další vyjednávání paní Z. Barvínkové s městem se týká zeleně před domem,
tak aby se nám neprášilo na fasádu ze silnice. Bylo by též potřeba v současné
době rozšířit parkoviště pro auta, tak jak jsem již navrhoval v roce 1987 a pak
v roce 2004, kdy jsem reagoval na výzvu města o řešení dopravní situace.
V roce 2016 jsem opět jednal s tajemníkem města ohledně tohoto parkoviště
i dle předložených návrhů, které se nachází na městském úřadě (zatím je to
bezvýsledné). I o toto se již paní Z. Barvínková zajímá.
Přeji paní Zuzaně Barvínkové hodně zdraví, pevné nervy a pohody na všechno, co již pro dům udělala. Za většinu nájemníků SVBJ do dalších let vše
nejlepší, klidné společné žití a věcné jednání s městským úřadem.

Martina Gillichová, Tomáš Kotera

Václav Diviš

Podpora sportovních klubů na Rychnovsku
Společnost ŠKODA AUTO věnovala téměř 2 miliony korun na podporu
sportovních klubů na Rychnovsku

Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

KOSTELEC NAD ORLICÍ

NABÍDKA PRÁCE
ROZŠIŘUJEME TÝM O NOVÉ KOLEGY VE VÝROBĚ A DISTRIBUCI.
Pracoviště: Na Morávce 1057, Kostelec nad Orlicí
Pracovní doba: pondělí-pátek, jednosměnný provoz
Více informací na: 494 321 321, vaclavkrejsa@renovak.cz
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Veronika Šabatová (Zaňková)
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974

NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY
Malibu C 100% vegan.
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – březen 2018

Cirkus bude!

•

Pravidelné pondělní cvičení jógy bude opět zařazené do programu, a to od pondělí 19. 3. ve stejném
čase jako doposud. Lektor Jan Dlabal bude jistě
plný zážitků a nových poznatků z cest po slunné Indii a jiných dálavách. Slíbil, že se s námi o ně podělí.
Na začátku února jsme úspěšně zahájili Taneční kurzy pro páry. Tentokrát jsme otevřeli dvě úrovně, které se těší velké oblibě. Příznivci Tančíren nemusí zoufat. Příští Tančírna bude již v dubnu. A v měsíci březnu
po poslední lekci tanečních pro páry – výjimečně ve 21:00 (viz program).
Prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované vstupenky v dostatečném časovém předstihu – alespoň jeden týden před představením
(zejména s ohledem na vyprodaná představení). Aktuálně se těšíme na
nejbližší divadlo se spoustou vtipných historek z běžného života „Manželský čtyřúhelník“.
Nově připravujeme v rámci Kina (e–cinema) promítání v dopoledních
hodinách. Určeno bude především seniorům, ale i jiné věkové kategorie budou vítány. Více informací přineseme v příštím čísle vydání
Zpravodaje.

Na poslední březnovou neděli
máme pro děti a jejich nejbližší
připraveno představení artistické
skupiny Mistral.
Představení “Cirkus bude” spojuje
umění našich artistů do jednoho
komplexního představení. Můžete se těšit na všechny naše hlavní
členy, kteří Vás budou bavit svými výkony. Naši akrobaté Vám předvedou cviky v odvážných výškách. Kouzelník Vás překvapí neuvěřitelnou iluzí. Uvidíte
fakíra, který se nebojí ohně ani ostrých střepů. Artista, který na svém těle
dokáže roztočit neuvěřitelný počet obručí. Samozřejmě nechybí ani klaun,
který mezi jednotlivými vystoupeními pobaví nejen děti. Celé představení je
pak završeno ohnivou show.

Filmový festival Expediční kamera má v letos již devátý ročník. Je to největší
cestovatelská a outdoorová akce v České (i Slovenské) republice. Tento projekt přináší do celkem více než dvou set měst nejlepší ﬁlmy o přírodě, sportu
a extrémních výkonech. Některé z nich Vám nyní představím.
Který ﬁlm bude letos Váš favorit?

Back to Heights (Česká republika 2017)
Někdy stačí jeden špatný krok, jedno špatné rozhodnutí. Jedná mylná úvaha.
Anička si při skalním přeskoku poranila kolena a následovala nedobrovolná
pauza v tréninku. Začínat znovu je těžké fyzicky i psychicky a první kroky
na slackline po úrazu bolí. Proto vyráží do Maroka hledat zapomenutou odvahu a balanc. Mezi červenými skalami, v poušti na úpatí písečných dun,
před nechápavými zraky místních - tam všude se i s celým týmem procházejí
ve výškách na lajně tenké tak, že často není ani vidět. Film o hledání rovnováhy tam nahoře i v životě.

•

•

•

Dug Out (Velká Británie 2017)
Na vodu radši na Vltavu nebo na Sázavu? A nebo třeba Amazonku? Dva
dlouholetí kamarádi - Benjamin Sadd a James Trundle – se rozhodli pro tu
třetí možnost. A to pěkně od základů. Vydali se do nitra ekvádorské džungle
a s pomocí domorodých indiánů si vyrobili vlastní loď. Dug out je nejpůvodnějším druhem lodě. Je vytesaná z jediného kmene a první zmínky o takových plavidlech jsou staré více než 8 000 před n. l. Ve ﬁlmu uvidíte, jak se dva
mladíci poperou s výrobou lodě, s nevyzpytatelnými podmínkami deštného
pralesa a nebo s hrozbou ponorkové nemoci.
Oddaný (Norsko 2017)
Více než 70% povrchu země je pokryto
vodou. Není divu, že nás láká se podívat
pod vodu. Někomu stačí obrázky, někomu
plavecké brýle, ale někoho to táhne dál.
Jacques de Vos je podmořským fotografem, který tráví většinu času freedivingem
s kosatkami. Toto zvíře s přezdívkou zabiják
je ve skutečnosti velmi sociálním tvorem,
který není pro člověka nebezpečný. Jacques se stal odborníkem na vyhledávání kosatek a pár vteřin plavání mezi nimi se pro něj stalo něčím, bez čeho
nemůže být. Norská expedice pro něj byla dosud nejúspěšnějším výletem
za těmito zpívajícími kráskami.

Artistickou show CIRKUS BUDE!
Uvedeme na Rabštejně v neděli 25. 3. od 15:00.
Vstupné je 95 Kč. Děti do 12 let 65 Kč.

Anna Kuchařová
Absolvovala architekturu na ČVUT v Praze a její kariéra v tomto oboru se slibně
rozjížděla. A potom se zamilovala do kluka, který se věnoval chození na slackline. Za pár let na to se z koníčka stává i práce. Anička se s pomocí projektu
Slackline Academy snaží tento sport zlegalizovat v celé republice, učí ho pro
veřejnost i na školách, organizuje expedice, přednášky a žije si tak svůj sen.
Filmový festival Expediční kamera bude probíhat na Rabštejně v pátek
16. 3. od 17:30. Občerstvení je zajištěno. Jste srdečně zváni!

Teória šťastia (Slovensko 2017)
Poetický ﬁlmový příběh o kontrastu generací. Bývalý lezec a opravdový horal
Ľubo Rybanský se po letech vrací pod mohutné Vtáčniku. V 70. letech tu
s kamarádem Rudou Pravdou trávili všechen svůj čas, vymýšleli nové linie
a stavěli nové cesty. Přesto jejich jména na pamětní tabuli úplně chybí. Nedocenění může mrzet i na sklonku života, ale zklamání vyváží setkání s mladým lezcem Peterem Kuricem, který se zrovna chystá lézt Ľubovu legendární
cestu Dračí kout, první vylezenou cestu v oblasti.
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Syn Stanislava Zindulky a komedie na Rabštejně?
Herec Stanislav Zindulka si velmi pochvaloval kostelecké divácké publikum, když vystupoval na rabštejnských prknech před třemi lety. Tentokrát k nám zavítá
hra, kterou napsal jeho syn, Jakub Zindulka. Jako herec je sám Jakub Zindulka zvlášť přesvědčivý v rolích snaživých úředníků, roztržitých intelektuálů, zraněných, odmítnutých nápadníků či ambiciózních, dravých mužů, dychtících po moci. A jaká komedie vznikla z jeho pera?
Hru Manželský čtyřúhelník napsal a režíroval známý český herec Jakub Zindulka. Ztřeštěná divadelní komedie vypráví o tom, co může způsobit jedna sázka
uzavřená během bujarých oslav nového roku. „Námět na hru napadl herečku Danu Homolovou, která chtěla příběh o tom, jak rozdílně myslí muži a ženy. A jak mě
napadla ta zápletka? To už nevím, nápady přicházejí, když chtějí,“ vysvětlil se smíchem autor a režisér Jakub Zindulka.
Manželé Juklovi se přátelí s manželi Tupými. Díky množství vypitého alkoholu opadnou zábrany a začnou se otevírat ošemetná témata soužití vztahu muže se
ženou, kdy ženy si stěžují, že muži jsou líní a nepozorní a muži si stěžují, že se ženy nedají pochopit. Vše vyústí v zajímavou výměnu manželů.
Ve hře se představí Michaela Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus a Daniel Rous. Pokud výjimečně některý z herců onemocní, pohotově je schopen je
nahradit právě Jakub Zindulka. „Myslím, že jsem schopný zahrát obě dvě role, když jsem je napsal nebo aspoň doufám,“ okomentoval své případné hostování
Zindulka.
Herci hru hrají již třetí rok a mají za sebou vystoupení ve spoustě měst. „Máme za sebou už více jak 110 repríz, takže už nemáme trému z textu a hraní si jenom
užíváme. Protože se hry už nebojíme, tak máme možnost si navzájem klást jeden na druhého různé pasti a to mě vždycky moc baví,“ řekl herec Martin Kraus.
Pod taktovkou Jakuba Zindulky vznikla již další hra - Tchýně na zabití, ve které má opět roli Martin Kraus „Je to taková lehce duchařská komedie. Já osobně ji
nazývám - poetickou komedií o smrti,“ uzavřel Zindulka. Třeba se s touto hrou setkáme v příští rabštejnské divadelní sezóně…

NĚCO O HERCÍCH …

NOVÝ ZÁMEK

Dana Homolová
Po studiu herectví na DAMU nastoupila angažmá
v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně, kde vytvořila desítky hlavních rolí, převážně komediálních.
Hostovala v HDK, v ABC, v Ypsilonce, v Divadle
J. K. Tyla. Objevila se v muzikálech (Chicago,
Pomáda), vystupuje často v zábavných TV pořadech. Hrála např. ve ﬁlmech Mravenci nesou
smrt, Playgirls, Waerloo po česku či Bestiář. Je
majitelkou Fanny Agentury.

Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Galerie Kinský otevřena i ve všední dny mimo pondělí.

Daniel Rous
Po Státní konzervatoři v Praze hrál ve VČD v Pardubicích, pak v Černém divadle Jiřího Srnce
a v Činoherním klubu. Hostoval v HDK, v Kalichu,
v Rokoku nebo ABC. Má trvalejší zázemí v Divadle na Fidlovačce (Tramvaj do stanice Touha, Eva
tropí hlouposti...). Je stálým hostem MD v Mostě.
Má na kontě řadu TV seriálů (Pojišťovna štěstí,
Ordinace v růžové zahradě, Kriminálka Anděl...).
Věnuje se také dabingu.

Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Honza Hrubý na zámku ve čtvrtek 15. 3. od 19:00

Michaela Badinková
Absolvovala herectví na Státní konzervatoři
v Bratislavě a na DAMU. Hrát začínala v Divadle
Andreje Bagára v Nitře a v Loutkovém divadle
v Žilině. Po angažmá v muzikálu Pomáda přesídlila do Prahy a v nyní hraje v Divadle Na Fidlovačce.
Role ve ﬁlmu Jak básníci neztrácejí naději byla výrazným obratem v její umělecké kariéře. Učitelku
Lenku Drápalovou ztvárňuje v TV seriálu Ulice
od roku 2005.

Zveme vás na ojedinělé setkání tří špičkových muzikantů z různých částí
světa a zároveň i z různých hudebních oblastí. Pod symbolickým názvem
„Společné světy - tour 2018“ odehraje pouze několik koncertů u nás
a v Německu známý český rockový houslista Jan Hrubý s kalifornským folk-rockovým kytaristou a zpěvákem Jesse Ballardem a berlínským jazzovým
saxofonistou Joe Kučerou.
Koncerty, připravené u příležitosti nadcházejících 70. narozenin Honzy Hrubého, svým způsobem navazují na společné hraní této trojice na německých
pódiích počátkem 90. let. Pro české posluchače to bude koncertní premiéra
a zároveň ojedinělá příležitost, kterou by si nikdo neměl nechat ujít!
Koncert proběhne v Zrcadlovém sále ve čtvrtek 15. 3. od 19:00. Vstupenky
zakoupíte v kosteleckém informačním centru nebo na místě před koncertem.

Martin Kraus
Vystudoval JAMU v Brně. Byl členem činohry Divadla na Vinohradech, spolupracuje s divadlem
v Řeznické. Kromě divadelních prken jej můžete
vidět v mnoha ﬁlmech (Dračí doupě, Kouzla králů, Kanadská noc, Duch nad zlato...) a TV seriálech (Ulice, Vyprávěj, Cesty domů, Ach, ty vraždy!,
Svatby v Benátkách...)

Jasníková
Foto: MUDr. Petr Sedláček

Fota: archiv SK Rabštejn

Nenechte si ujít divadlo Manželský čtyřúhelník!
Čeká Vás večer plný vtipu a překvapivých situací se skvělými výkony herců.
Na mnoha místech sklízí ovace ve stoje.
Čtvrté představení rabštejnské divadelní sezóny je komedie
„Manželský čtyřúhelník“ a bude na Rabštejně v neděli 18. března od 19 hodin.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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V Novém zámku zahajujeme
na Velký pátek
Zámeckou sezónu v letošním roce zahájíme
v Novém zámku již v pátek 30. 3..
Co jsme pro vás hned na úvodní prodloužený
velikonoční víkend připravili?
V prvé řadě to bude, po zimě naleštěná, upravená a novými kousky doplněná zámecká expozice
Život v biedermeieru s nádhernou velikonoční
výzdobou, kterou vytváří zámecká zahradnice
a ﬂoristka Andrea Vanická.
Ve stejný den, tedy v pátek 30. 3. bude zpřístupněn v Galerii Kinský 5. Salon východočeské fotograﬁe a v neděli si můžete přijít poslechnout
Slavnostní velikonoční koncert.
Jasníková

Slavnostní velikonoční koncert
V neděli 1. 4. na Boží hod velikonoční jsme pro vás připravili jedinečné hudební setkání se sopranistkou Janou Šrejma Kačírkovou.
Její koloraturní soprán má stříbřitou lehkost, hbitost i pružnost
a Jana Šrejma Kačírková ho dokáže rozvinout do dramatické síly.
Není náhodou, že je tato operní pěvkyně nositelkou již dvou Cen
Thálie a mnoha dalších ocenění. Působí nejen na českých divadelních pódiích, ale vystoupila i na řadě významných mezinárodních
i českých festivalů.
Více informací naleznete na hps://www.janasrejmakacirkova.com/
Jsme velmi potěšeni, že máme možnost vám představit tuto mladou pěvkyni v Novém zámku. Jana Šrejma Kačírková vystoupí v neděli 1. dubna od 19 hodin v Zrcadlovém sále za doprovodu klavíristy
Zdeňka Klaudy a zazpívá skladby W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Pucciniho, A. Dvořáka a dalších.
Vstupenky na koncert lze zakoupit v kosteleckém informačním centru, případně před koncertem v Novém
zámku. Sledujte naše webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace stavu předprodeje.
Jasníková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v březnu
Dne 16. 2. jsme se rozloučili s maminkou
70 let oslaví

Hajerová Pavla

Gizelou Macháňovou.

75 let oslaví

Jirušková Jana
Přeslička Jaroslav
Tomeš František
Urban Milan

80 let oslaví

Žižka Josef

Děkujeme všem touto cestou za projevenou
účast a podporu v těžkých chvílích i tichou
vzpomínku, kterou jste jí věnovali.
Dále děkujeme za péči MUDr. J. Boháčové
a MUDr. T. Klejmovi, jež pomohla mamince
udržet kvalitu života až do jejího odchodu.

85 let oslaví

Hronešová Dagmar
Říčařová Marie

90 let oslaví

Myšák Miroslav
Pešková Věra

97 let oslaví

Kameníková Jiřina

Dcery Jaroslava Blažková a Olga Pinkasová

... a lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal.
Stromy rostou a kytky stále voní,
jen ten, kdo zažil, porozumí.

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

Dne 6. 3. uplynulo již 19 smutných let,
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný syn, manžel, tatínek, bratr a strýc

pan Ladislav Petrák.

Jublilejní svatby

S láskou vzpomínají maminka, manželka, děti a sestry s rodinami.
50 let zlatá svatba Zdeňka a Jan Mikešovi
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli

Večer, když slunce zemi opouštělo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo …
Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
Už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Drahomíra Limmlová

* 1923

Zdeněk Esperák

* 1932

Radomír Martinec

* 1970

Jaroslava Krupková

* 1959

Gizela Macháňová

* 1926

František Vávra

* 1925

Josef Rohlena

* 1933

František Dvořák

* 1926

Karel Kašpar

* 1939

Martina Kovaříčka.

Miroslav Beneš

* 1952

Martine, máme Tě hluboko ve svých srdcích
Vzpomínají rodiče a bratr

Dne 23. března si s bolestí a smutkem
připomeneme nedožité 30. narozeniny
našeho syna

* 23. 03. 1988
† 22. 06. 2011

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Drážo, děkujeme!
Koncem ledna nás navždy opustila naše dlouholetá cvičitelka Dráža Limmlová. Ani jsme ji nestačily pozvat na naše další sokolská posezení, jichž se vždycky ráda účastnila. Pravda, bylo jí 95 let, ale duchem byla až do posledních týdnů stále v obraze.
Zajímala se o naše sokolská cvičení, nácviky na akademie i na sokolské slety. Mnohokrát, i když jí nohy už pořádně nesloužily,
mezi nás přišla alespoň si popovídat, posedět, dozvědět se něco z našich sokolských činností.
Vzpomínáme na její cvičební hodiny, které po dlouhá léta energicky, přesně a srozumitelně vedla. V nich nám nejen protáhla
tělo, ale i předala mnoho životních moudrostí, zajímavostí a rad. Vždycky nás byla plná tělocvična.
My, které jsme do jejího cvičení chodily a jimž vštípila lásku a potřebu cvičit a protahovat tělo, na ni s láskou budeme dlouho
vzpomínat. Je toho ještě hodně, za co bychom jí měly a chtěly poděkovat.
Tak to cítí všechny, které ji měly rády a ve kterých zanechala nezapomenutelné sokolské zážitky.
JH

Vítání občánků
Dne 10. 2. se jako tradičně uskutečnilo Vítání nových občánků našeho města. Slavnost proběhla
v Obřadní síni městského úřadu a nové občánky
přivítala paní Iva Jelínková, členka zastupitelstva
města. K příjemné atmosféře přispěli svým vystoupením žáčci mateřské školy. Maminky dostaly malou kytičku a pro dětičky připravilo město
malý dárek.
BYLI PŘIVÍTÁNI TITO OBČÁNCI
Eliška Červená
Anežka Dragounová
Matyáš Hloušek
Nela Poláková
Klára Bubnová
Barbora Molnárová
Tomáš Zakouřil
Lukas Kaleja
Viktorie Šmídková
Martin Vodák.

UPOZORNĚNÍ
V návaznosti na zákon
č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů
prosíme rodiče,
kterým se narodilo miminko
a budou mít zájem
zúčastnit se vítání občánků,
aby se dostavili na matriku
Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí,
kde jim budou sděleny
bližší informace.
Děkujeme za pochopení.
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn–program březen-duben

17. 3. (sobota)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00, 19:00
Sedmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě).
18. 3. (neděle) 10:00 NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Salónek na Rabštejně.
18. 3. (neděle) 19:00 DIVADLO: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Komedie – Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry
ve stejném výrobním podniku. Co se stane, když na Silvestra dojde mezi
manželskými páry k zajímavé sázce? Hrají Dana Homolová, Martin Kraus,
Michaela Badinková, Daniel Rous. Vstupné: 190–265 Kč v předprodeji/290 Kč
na místě.

1. 3. (čtvrtek) 16:00
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý čtvrtek.

19. 3. (pondělí) 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Pravidelně každé pondělí.

1. 3. (čtvrtek) 16:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18.00 a čtvrtek v 16:00.

20. 3. (úterý) 10:00–17:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodejní výstava poskytovatelů sociálních služeb – přijďte udělat jarní radost
sobě i ostatním. Pořádá SPCCH z. o. Kostelec nad Orlicí.

1. 3. (čtvrtek) 17:30
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Pravidelně
každý čtvrtek v 17:30: Základní a 18:30: Pokročilí a kruhový trénink.

22. 3. (čtvrtek) 13:00 ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
2. kolo zápisu do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2018. Zápis
probíhá od 13:00 do 16:00 v Divadelní kavárně na Rabštejně.

2. 3. (pátek) 10:00
POŘAD PRO ŠKOLY – MASARYK
Promítání ﬁlmu pro střední školy – Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí.

23. 3. (pátek) 17:00, 19:00
TANEČNÍ PRO PÁRY
Osmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě).

2. 3. (pátek) 20:00
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Tradiční ples plný zábavy v přátelské atmosféře. K tanci a poslechu hraje
skupina COMBI. Předtančení taneční skupina z Hradce Králové. Občerstvení
zajištěno. Předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici, tel.: 778 407 150.
3. 3. (sobota)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00, 19:00
Pátá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné
(i jednotlivě).
4. 3. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost – Divadelní kavárna.
4. 3. (neděle) 14:00

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

9. 3. (pátek)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00, 19:00
Šestá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné
(i jednotlivě).
10. 3. (sobota) 20:00

PLES DÍTĚ V SRDCI
(2. ROČNÍK)
Ples s krásnou výzdobou. K tanci a poslechu hraje skupina KOPLAHO BAND.
Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně. Nadace Dítě v srdci děkuje za Vaši podporu zakoupením vstupenky.
Vstupné: 190 Kč.
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23. 3. (pátek) 21:00
RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Pro absolventy kurzu Taneční pro páry i pro širokou veřejnost. Přijďte si zatančit a pobavit se!
25. 3. (neděle) 15:00 POŘAD PRO DĚTI: CIRKUS BUDE
Cirkusové představení určené pro nejmenší diváky a jejich nejbližší. Vystoupí
artistická skupina Mistral z Liberce pod vedením Tomáše Havla.
27. 3. (úterý) 18:00
MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši.V salónku na Rabštejně.
8. 4. (neděle) 19:00
DIVADLO: PERFECT DAYS
Romantická komedie - Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně
všechno: prosperující ﬁrmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou
matku. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních
pár let. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a další. Vstupné: 190–320 Kč
v předprodeji/340 Kč na místě.
13. 4. (pátek) 18:00

BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ
– VEČER SCÉNICKÉHO TANCE
Baletní představení tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a Tanečního souboru VoTo pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové.
Host: houslový soubor pod vedením p. Heleny Čepelkové. Vstupné: 50 Kč.
20. 4. (pátek) 19:00
RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Vstupné dobrovolné.
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28. 4. (sobota) 9:00

BURZA SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ A FILATELISTŮ
– 20. ROČNÍK
Celorepublikové setkání skautských sběratelů. Burza ﬁlatelie, knih, pohlednic, odznaků, …

15. 3. (čtvrtek) 10:00 ZOUBKY
Dentální hygiena pro nejmenší s Danielou Dragounovou, DiS.
19. 3. (pondělí) 10:00

VÝROBA MORANY

Květen
ZÁBAVNÝ POŘAD: JOSEF DVOŘÁK
klubový pořad se známou osobností u příležitosti závěru divadelní sezóny
2017/2018 – herec, moderátor a bavič Josef Dvořák. NordProduction Praha.

21. 3. (středa) 10:00

VYPOUŠTĚNÍ MORANY
Sraz před Cvrčkem.

22. 3. (čtvrtek)

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Zdobení kraslic voskem a madeirováním.

13. 6. (středa) 19:00
DIVADLO: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
One woman show - laskavá komedie věnovaná od irské autorky všem, kteří
nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy bravurně vytvořila Eliška
Balzerová. Představení je v jejím repertoáru již 14 sezón s obrovským úspěchem. Hrají: Eliška Balzerová.

Kino Rabštejn – E-cinema
2. 3. (pátek) 10:00

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

11. 3. (neděle) 17:00
PRO DĚTI (JARNÍ PRÁZDNINY): EMOJI VE FILMU
Emoji ve ﬁlmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho
mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole,
ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy.
Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene…. Animovaný/
dobrodružný/komedie. USA 2017. Vstupné 80 Kč.
16. 3. (pátek) 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL - EXPEDIČNÍ KAMERA
Největší cestovatelský a outdoorový ﬁlmový festival u nás a na Slovensku.
Vydejte se společně s námi na dobrodružné výpravy plná překvapivých situací a poznejte další místa naší planety. Občerstvení během večera zajištěno.
Vstupné 100 Kč, sleva studenti a důchodci 70 Kč.
28. 3. (středa) 19:00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných ﬁlmů a časově
předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Hlavní postavou je majitel noblesního
kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Oo Bock a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života. Přichází zlom
po únorovém komunistickém puči... Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geislerová a další.
Drama/komedie. Česko/Slovensko/Polsko 2017. Vstupné 80 Kč.
11. 4. (středa) 19:00
MILADA
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se
dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937–1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často
ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Drama/komedie/romantický. Česko/Slovensko/Polsko 2017. Vstupné 80 Kč.

Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498)
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Program doprovodných akcí na březen
1. 2. (čtvrtek) 9:00

FINANČNÍ GRAMOTNOST

5.–11. 3.

JARNÍ PRÁZDNINY – ZAVŘENO

14. 3. (středa) 16:30

PLETENÍ POMLÁZEK
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DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Jarní prázdniny v DDM
O jarních prázdninách kroužky v DDM nebudou, na akce se musí děti zvlášť
přihlásit; informace a přihlášky na webu nebo v DDM do 28. 2., příp. do naplnění kapacity akce.
5. 3. (pondělí) 8:32–14:00
HOKEJ PRO KLUKY, BRUSLENÍ PRO HOLKY
Sraz účastníků v 8:20 v Kostelci na náměstí. Předpokládaný návrat v 14:00.
Cena 150 Kč/os. (doprava, vstupné na zimní stadion, oběd). Možnost půjčení
bruslí za 30 Kč na místě. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039.
Kapacita 15 dětí.
5. 3. (pondělí) 9:00–15:30
POJEĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
Odjezd v 9:15 vlakem do Hradce Králové - návštěva Přírodovědného centra.
S sebou: jídlo a pití na celý den, 100 Kč (jízdenka, vstup, kapesné). Pro předem přihlášené – omezený počet účastníků. Vedoucí: Drahomíra Paulusová,
tel. 773 781 162. Kapacita 15 dětí.
6. 3. (úterý) 9:05–13:28
VESELÉ DOPOLEDNE V BAZÉNU RK
Sraz účastníků v 8:55 na náměstí v Kostelci. Společně pojedeme autobusem
do Rychnova nad Kněžnou. V bazénu budeme od 10:00 do 12:00. Zaplaveme
si, vyzkoušíme atrakce, zrelaxujeme. Cena 150 Kč/os. S sebou plavky, ručník
a svačinu (ve vestibulu bazénu možno zakoupit občerstvení). Přihlašovat se
mohou pouze plavci! Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek tel. 777 483 039. Kapacita 15 dětí.
6. 3. (úterý) 8:30 – 15:30
KUCHAŘSKÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI
Pro všechna děvčata i chlapce, kteří se rádi pletou kolem sporáku a kuchtí.
Dílnička pro děti od 1. do 4. tř. Přezůvky a oblečení s sebou. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
7. 3. (středa) 8:00

VÝLET DO PRAHY DO DOPRAVNÍHO SÁLU
DOPRAVNÍ FAKULTY ČVUT
Pojeďte s námi vlakem do Prahy. V plánu je prohlídka Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického, kde si budete moci prohlédnout velké
železniční modelové kolejiště obsluhované skutečným zabezpečovacím
zařízením. Nahlédneme do sálu, který slouží studentům VŠ při výuce technologie řízení železniční dopravy. Procházka Prahou a lanovkou na Petřín
do Zrcadlového bludiště. Sraz v 8 hodin na vlakové zastávce Kostelec. Návrat
v 17:44 hodin. Vedoucí akce: Hladká, Paulusová, Urban. Cena: 350 Kč.
7. 3. (středa) 9:00–12:00
DOPOLEDNE S FLORBALEM
Pro všechny, kteří mají rádi tuto kolektivní hru. Vyzkoušíme si tréninková cvičení, střelbu na brankáře, nájezdy i samotnou hru. S sebou sportovní oblečení, sálovou obuv, kdo má i svoji ﬂorbalovou hůl, pití, svačinu. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.
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8. 3. (čtvrtek) 7:55–16:07
LYŽE, SNB, SANĚ – HURÁ NA NĚ
Výlet za sněhem do Deštného v Orlických horách. Nutné vlastní vybavení
(lyže, snowboard, saně, boby). Odjezd v 7:55 Kostelec náměstí, návrat 16:07
Kostelec nám. Cena pro sáňkaře 200 Kč/os (doprava, oběd). Cena pro lyžaře
a snowboardisty 500 Kč (doprava, vlek, oběd). Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Petra Hladká, tel. 777 483 039. Kapacita 20 dětí.
8. 3. (úterý) 8:30–15:30
HRAJEME SI S KAMARÁDY
Hry, soutěže a tvoření v DDM. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, svačinu a pití. Oběd zajištěn. Cena: 80 Kč. Vedoucí akce: Drahomíra Paulusová,
tel. 773 781 162.
8. 3. (čtvrtek) 8:30–14:00
JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Zveme žáky ZŠ na šachový turnaj. S sebou: přezůvky, svačinu a pití. Cena: 30 Kč.
Vedoucí akce: Ing. Pavel Hadač, tel. 731 880 064.
1., 15. a 22. 3. (čtvrtek)
KERAMIKA – TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vhodné pro mládež a dospělé.
Poplatek 80Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
12., 19. a 26. 3. (pondělí) 17:00–18:30, 13. a 27. 3. (úterý) 17:00–18:30
KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
Keramické tvoření s tématikou Velikonoc. Vhodné pro mládež a dospělé.
Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
13., 20. a 27. 3. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
16:00–17:00
Příležitost ke společnému tvoření a relaxaci při práci s keramickou hlínou.
Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová
17. 3. (sobota) 15:00–17:00
WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE
Přijďte si vyzkoušet kouzlo závěsné akrobacie (akrobacie na zavěšené šále).
Kapacita max. 6 účastníků. S sebou: sportovní oblečení – nejlépe upnuté
tričko (delší rukáv) + tepláky/legíny. Hala Jungmannova Kostelec nad Orlicí.
Cena: 250 Kč. Vedoucí: Veronika Bachtíková. Rezervace mob. 773781161.
20. 3. (úterý) 17:00–18:30
DRÁTOVÁNÍ
Jarní tvoření z drátků. Zápichy, dekorace, drátované kraslice. Vhodné pro
mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
23. 3. (pátek) 16:00–18:30
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Přihlásit se můžete přímo v DDM nebo na tel. 773 781 162 do 15.3. Po předchozí domluvě zajistíme požadovaný rozměr. Cena 80 Kč + spotřebovaný
materiál. Vedoucí: Bc. Daniela Mrázová.

Velikonoční prázdniny
29. 3. (čtvrtek) 8:30–15:30
VELIKONOČNÍ TRADICE V DDM
Pečení a zdobení medových perníčků, velikonoční kraslice a jiné jarní dekorace. Přihlášky na webu nebo v DDM. Poplatek 80 Kč, v ceně oběd. Vedoucí:
Drahomíra Paulusová
29. 3. (čtvrtek) 9:00–12:00
FLORBALOVÝ TURNAJ DRUŽSTEV
Přihlášky na webu nebo v DDM. Kde: Hala Jungmannova. Poplatek 90 Kč.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.
29. 3. (čtvrtek) 18:00

CESTOVATELSKÉ VYPRÁVĚNÍ
– EKVÁDOR,
CESTA PŘÍRODNÍ MOUDROSTI
Ekvádor je země protknutá rovníkem, tvořená třemi speciﬁckými oblastmi –
pobřežím Tichého oceánu na západě, horským masívem And tvořícím centrální oblast a východní částí, ve které se rozprostírá ve své plné síle Amazonská
džungle. O své zážitky a zkušenosti z opakovaných cest do Amazonie se s vámi
podělí Honza Dlabal. Vstupné dobrovolné.
30. 3.–1. 4. (pátek–neděle)
SOUSTŘEDĚNÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU
Intenzivní předzávodní příprava v OB. Trénink mapování v lesích v Bělči nad
Orlicí. Cena 1000 Kč/dítě (ubytování, plná penze). Vedoucí: Ing. Viktor Hladký,
Mgr. Petra Hladká.
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29. 3. (čtvrtek) 13:00–15:00

KRUHOVÝ TRÉNINK
– POJĎ SI OTESTOVAT FYZIČKU
Přijďte si vyzkoušet kruhový trénink, otestovat fyzickou sílu, obratnost
a rychlost zábavnou formou. S sebou: sálovou obuv, sportovní oblečení, pití.
Kde: Sokolovna. Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.

ZUŠ F. I. Tůmy
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 320 355
E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz
20. 3. (úterý) 17:00
Koncertní sál školy.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

22. 3. (čtvrtek)17:00
KONCERT MARTINA NOSKA
Koncert studenta Klavírní interpretace na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně. Koncertní sál školy.
27. 3. (pátek) 16:00
SLAVNOSTNÍ KYTAROVÝ KONCERT
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí.

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
17. 3. (sobota) 7:00
Z VÁCLAVIC DO ČESKÉ SKALICE
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd
7:15 do Václavic. Trasa nenáročného výletu: Václavice, Provodov, Šeřeč, Kleny,
les Dubno, kemp Rozkoš, Česká Skalice. Návrat vlakem. Délka trasy: 10 km.
Vedoucí akce: Radka Krtičková.
31. 3. (sobota) 7:00
Z NYMBURKU DO PODĚBRAD
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd
7:15 do Nymburka. Trasa nenáročného výletu: Nymburk valy, náměstí, zdymadlo, proti proudu Labe ke zdymadlu Poděbrady, náměstí, kolonáda, nádraží.
Návrat vlakem. Délka trasy: 12 km. Vedoucí akce: Oo Šabart.

Nový zámek
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Galerie Kinský otevřena i ve všední dny mimo pondělí.
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno
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Program akcí v sezóně 2018
15. 3. (čtvrtek) 19:00

KONCERT JAN HRUBÝ,
JESSE BALLARD A JOE KUČERA

30. 3. (pátek)

ZAHÁJENÍ SEZÓNY A OTEVŘENÍ ZÁMKU
– VELIKONOČNÍ VÍKEND

30. 3. - 3. 6.
Galerie Kinský

5. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE

1. 4. (neděle) 19:00
SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT
Jana Šrejma Kačírková – soprán za doprovodu klavíristy Zdeňka Klaudy.
28.–29. 4.

VÝSTAVA NARCISŮ

25. 5. (pátek) 19:00
ŠUMNÁ DIVOKÁ ORLICE
Setkání s Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem. Šumná Orlice – akce
ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí.
8. 6.–2. 9.
Galerie Kinský

PETR BAMBOUSEK
– BAREVNÝ SVĚT ZVÍŘAT

23. 6. (sobota) 18:00
SVATOJÁNSKÉ HOUSLOHRÁTKY
Vítězové a nejlepší účastníci 60. Ročníku mezinárodní Kocianovy houslové soutěže.
25. 8. (sobota)

NOVOZÁMECKÁ NOC

1. 9. (sobota) 14:00
SWING FESTIVAL NA ZÁMKU
8. ročník oblíbeného setkání s hudbou i přáteli, letos opět s řadou překvapení.
7. 9.–21. 10.
Galerie Kinský

VE ZNAMENÍ TŘÍ DEKLARACÍ
NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
KOSTELECKA

14. 9. (pátek) 19:00
KONCERT TRIO MARTINŮ
Hudební festival F. I. Tůmy – akce ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí.
22. 9. (sobota) 12:00
FOOD FESTIVAL
3. ročník gastronomického festivalu - sobotní odpoledne s jídlem, hudbou
a přáteli (i čtyřnohými).
27. 10. (sobota) 14:00
SVATEBNÍ VELETRH
Výjimečná událost, svatba, si zaslouží výjimečnou péči při přípravě i realizaci.
22.– 23. 12. 17:00, 19:00

VÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Aktuality a informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/

Plesová sezona

Různé
23. 3.–25. 3. (pátek–neděle) 18. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
9:00–17:00
– SVÁTKY JARA
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice ve spolupráci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou pořádají
v areálu výstaviště v Častolovicích výstavu Velikonoce svátky jara.
Pro návštěvníky bude připraveno:
• úplně nová aranžérie ve stylu staročeských tradic, řemesel, zvyklostí
a strašidel,
• práce na starém hrnčířském kruhu s nožním pohonem a výrobou různých hliněných nádob a předmětů,
• činnost při paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání ubrusů a prostírání, háčkování a výroba krásného patchworku,
• malování, tepání a zdobení kraslic, výroba předmětů z dřevité vaty
a z papíru, foukání skleněných ﬁgurek a ozdob,
• výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva, korku a dalšího přírodního
materiálu, ukázka zdobení a malování perníků,
• staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách se
symboly velikonočních svátků, různé české kroje,
• ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty spolu s novodobými velikonočními velkopekárenskými výrobky,
• veliká kolekce všech jarních květin – cibulovin v bohaté aranžérii se
sklem a různou ozdobnou a užitkovou keramikou,
• soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý 2 dny před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude 25. 3.,
• v prodeji bude vše ve spojitosti s Velikonocemi a zahrádkářskými potřebami, dále květiny, zeleninová sadba, okrasné stromky a bohaté občerstvení, parkování zdarma.
Bližší informace na telefonu 721 311 719 a na www.zahradkari.com
30. 3.–1. 4. (pátek–neděle)
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
13:00–17:00
Červený kříž Vrbice zve na velikonoční výstavu, kterou můžete zhlédnout
v sále Obecního domu ve Vrbici. Vystaveno bude velké množství kraslic zdobených různými technikami, velikonoční aranžmá, košíky, pomlázky a různé
tradiční výrobky vážící se ke svátkům jara. K vidění budou také staré mlýnky
a kořenky. Zakoupit si zde můžete velikonoční perníčky a hrnkové květiny.
V neděli 1. dubna proběhne od 14:00 zahájení turistické sezóny u rozhledny
Vrbice.
11.–12. 5.
KOSTELECKÝ MAJÁLES 2018
Srdečně zveme všechny příznivce rock „n“ rollu, punku a hardcoru na oslavy jara, které se budou konat na městském koupališti v Kostelci nad Orlicí.
Na akci vystoupí bezmála 20 hudebních skupin různých žánrů z osmi zemí
Evropy. Za zmínku určitě stojí maďarští THE SILVER SHINE, kteří dobývají svět
v žánru rockabilly, nebo italští punkeři THE DEFECTIVES. Myslíme si, že každý
návštěvník zde najde svůj oblíbený hudební žánr. Vstupné na oba dny je 280 Kč.
Odkaz na facebook: www.facebook.com/events/1496618727059750/

10. 3. (sobota) 20:00
PLES DÍTĚ V SRDCI (2. ROČNÍK)
Ples s krásnou výzdobou ve SK Rabštejn. K tanci a poslechu hraje skupina KOPLAHO BAND. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na
Rabštejně. V ceně vstupenky za 190 Kč je zahrnuto půlnoční občerstvení. Ples se
koná pod záštitou Ing. Vladimíra Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje a pod záštitou Františka Kinského, starosty Kostelce nad Orlicí. Peníze
budou použity na výrobu memoryboxů. Více na stránkách www.ditevsrdci.cz
2. 3. (pátek)
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Hasičský sbor České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí město Vás srdečně zve
na tradiční hasičský ples, který se koná v sále SK Rabštejn. K poslechu a tanci hraje skupina COMBI. Předprodej vstupenek od 12. 2. v hasičské zbrojnici pondělí
až pátek v době 8:00–14:00, nebo po telefonické domluvě na číslo 778 407 150.
23. 3. (pátek) 20:00
HASIČSKÝ BÁL
SDH Kostelecká Lhota Vás srdečně zve na bál, který se uskuteční v hostinci
U Hubálků. K tanci a poslechu hraje hudba COMBI. Vstupné 100 Kč. Prodej
vstupenek od 1. 3. v informačním centru v Kostelci nad Orlicí.
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Informace k zápisu do 1. třídy
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům
předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 4. 4. od 14:00
hodin do 17:00 na pracovišti Komenského.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2018.
Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a rodný list pro případnou kontrolu. Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.
Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném
místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.
DĚTI MLADŠÍ
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června
2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které
k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Důležité:
V případě, že se zákonný zástupce nemůže v daném termínu dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 494 323 442) a dostavit se v termínu
náhradním, to je 18. 4. ve 14:00.

Před představením jsme měli možnost navštívit podzemí ND, kde jsou umístěny základní kameny.
Děti byly nadšené i z malované opony K. Hynaise a obdivovaly obrovský
lustr, který váží 2 tuny. Během dvou přestávek jsme si prohlédli lunety od M.
Alše, obdivovali jsme malby Fr. Ženíška a také jsme vystoupali na střechu
ND, kde nás uchvátil nádherný pohled na večerně osvětlenou Prahu.
Byl to krásně prožitý den a zážitky z představení a z divadla v nás budou ještě
dlouho doznívat.
L. Neubauerová

Za zvířátky do Filharmonie
Hradec Králové
V sobotu 27. 1. jsme s mladšími žáky naší školy navštívili Filharmonii v Hradci
Králové. Tentokrát to byl hudební výlet za zvířátky.
Odpolední představení, které bylo určeno pro rodiče a děti, moderoval pan
Lukáš Hurník. Pan Lukáš Hurník velice krásně představil dětem jednotlivé
nástroje a ukázal jim spolu s hráči Filharmonie, jak je možné ztvárnit zvířátka
prostřednictvím hudby. Radostí pro děti jistě bylo i to, že si mohly s Filharmonií zasoutěžit a vyhrát sladkou odměnu.

Podrobné informace jsou zveřejněny na www.zskostelec.cz.
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

ZUŠ F. I. Tůmy
Zájezd žáků tanečního oboru
do Národního divadla v Praze
Se žáky tanečního oboru ZUŠ v Kostelci nad Orlicí jezdíme pravidelně
na velká baletní představení.
V posledních čtyřech letech jsme navštěvovali Národní divadlo v Brně, protože do Prahy bylo prakticky nemožné sehnat vstupenky. V letošním roce je
Národní divadlo v Brně v rekonstrukci, a tak jsem opět zkusila zavolat do ND
v Praze. K mému velkému překvapení se mi povedlo nejen sehnat vstupenky
na večerní představení, ale zároveň nám byla poskytnuta i velká sleva, protože jsme školní zájezd. To v minulosti nikdy nebylo.
A tak jsme v sobotu 13. 1. jeli do ND do Prahy. Na programu byl balet Sněhová
královna.
Příběh o kruté královně, která očarovala chlapce Káje pomocí jednoho malého střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě, kde není
místo pro lásku. Baletní verzi pohádky H. CH. Andersena vytvořil anglický
choreograf Michael Corder na hudbu S. Prokoeva. Představení nás uchvátilo nejen obdivuhodnými výkony tanečníků (Alina Nanu, Marta Drastíková a Matěj Šust) ale i oslnivou a třpytivou výpravou. Například jen kostým
Sněhové královny byl osázen více než třiceti tisíci kusy kamenů českého
křišťálu.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Březen 2018

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Hudební pohádku Sergeje Prokoeva Péťa a vlk v podání Filharmonie Hradec Králové provázel slovem známý herec pan Miroslav Táborský. Velice
příjemné byly pro děti i veselé obrázky, které se k hudební pohádce promítaly na plátno.
Děti odjížděly z představení spokojené a věříme, že se do Filharmonie Hradec Králové opět brzy vydáme.
Jana Polnická

WWW.PRIMAVYDELEK.CZ
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
Výlet do Tonga o pololetních prázdninách

DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Turnaj ve střelbě z nerf pistole
O pololetních prázdninách 2. 2. se pro děti konal NERF turnaj, kterého se
zúčastnily 4 čtyřčlenné týmy.
Výsledky turnaje:
1. místo: OPIČÁCI
2. místo: LEGENDARY BOYS

3. místo: VÉVÉČKA
4. místo: MAJSNEŘI

Foto: archiv DDM Kamarád

Poděkování patří rozhodčím Janu A. Dostálkovi a Richardu Janšovi za kontrolu dodržování pravidel NERF turnaje.

Fota: archiv DDM Kamarád

Škola lyžování a snowboardingu 2018
Škola lyžování a snowboardingu je pro letošní rok opět u konce. Pět lednových a únorových víkendů na horách uteklo jako voda. V letošním roce se s DDM
na hory vypravilo 62 dětí, takže se jezdilo v sobotu i v neděli. Děti byly bezva, věřím, že se jim na horách líbilo. Na čas strávený sportem na čerstvém vzduchu
budou jistě všechny rády vzpomínat. Děkuji prima instruktorům, kteří se dětem s trpělivostí věnovali.
Tak zase za rok: ŠKOLE LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU SKOL!
Foto: archiv DDM Kamarád
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Závody ve slalomu
sobota 3. 2. , sjezdovka Šerlišský mlýn
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ SE UMÍSTILI:
Lyžařky starší:
1. místo Kateřina Štěpánková
2. místo Denisa Hamerská
3. místo Anna Nunvářová

Lyžaři mladší:
1. místo Vojtěch Páleník
2. místo Dominik Dohnal
3. místo Václav Dvořák

Lyžaři mladší:
1. místo Soﬁe Kundrátová
2. místo Nikol Juričáková
3. místo Klára Katzerová

Snowboardistky starší:
1. místo Barbora Mudruňková
2. místo Marie Doležalová
3. místo Lucie Hušková

Lyžařky nejmladší:
1. místo Kateřina Izáková
2. místo Lucie Štěpánková
3. místo Justýna Merhautová

Snowboardistky mladší:
1. místo Martina Jusková
2. místo Nikol Langerová
3. místo Nela Merhautová

Lyžaři starší:
1. místo Matěj Štandera
2. místo Jakub Kalous
3. místo Petr Behan

Snowboardisté:
1. místo Martin Skalický
2. místo Matěj Hladký
3. místo Daniel Skalický

Foto: archiv DDM Kamarád, zleva: Dominik Dohnal, Vojtěch Páleník, Václav Dvořák

Závody ve slalomu
neděle 4. 2., sjezdovka Šerlišský mlýn
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ SE UMÍSTILI:
Lyžaři starší:
1. místo Magda Bakešová
2. místo Adéla Mikulecká
3. místo Monika Hostinská

Snowboard starší:
1. místo Jakub Langr
2. místo Ondřej Slovák
3. místo Eliáš Konvalinka

Lyžaři mladší:
1. místo Nicol Pešková
2. místo Lucie Divišová
3. místo Žaneta Pešková

Snowboard mladší:
1. místo Martina Frejvaldová
2. místo Lucie Hloupá
3. místo Matyáš Langr

Připravujeme
táborové léto 2018
TÁBOR V ORIENTANČÍM BĚHU
2.–6. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Máte rádi přírodu, pohyb, les? Pak je tento tábor přesně pro Vás.
Budeme běhat, učit se s buzolou a trénovat myšlení.
Tábor je určen pro děti, které nemají žádné zkušenosti s orienťákem, i pro zkušené orientační běžce.
TANEČNÍ TÁBOR MAŽOREKTY A ROZTLESKÁVAČKY
9. 7.–13. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou a s třásněmi? Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně od 8 do 16 hodin.
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU
9. 7.–13. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity.
POBYTOVÝ TABOR V HÁJEMSTVÍ U DVORA KRÁLOVÉ
15. 7.– 28. 7. (13 dní) – pobytový tábor
Píše se rok 1872, 2. 10. v londýnském Reformním klubu se právě
schází pár anglických gentlmanů. Jedním z nich je bohatý, samolibý
bankéř Pan Salliven. V rukou drží plátek novin, ve kterém stojí, že železniční trať v Indii je konečně dostavěna a nově otevřena. Redaktor,
který článek napsal, tvrdí, že nyní lze procestovat svět za 80 dní. Saliven prohodí pár pochybných slov o nesmyslnosti splnění redaktorovy hypotézy. Galantní hrdý Phileas Fogg nabídne Sallivenovi sázku,
že procestuje svět za 80. Vítěz této sázky vyhraje 50 000 dolarů.
Podaří se Foggovi splnit jeho nabídku? Do jakých zemí zavítá? Bude
cesta pohodlná a klidná, jak se Fogg domnívá? Vydejte se s námi
na cestu plnou dobrodružství, nástrah a nebezpečí. Pojďme společně
splnit sázku Philease Fogga a vyhrát tak 50 000 dolarů. Ubytování:
ve stanech s podsadou, strava 5x denně.
VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ TÁBOR PRO 1. – 4. TŘÍDU ZŠ
16.–20. 7. (5 dní) – příměstský tábor: TÁBOR PLNĚ OBSAZEN
Pojdťe s námi navštívit různé planety, setkat se s mimozemšťany, vytvořit vesmírnou loď. Tábor plný pohybu, her, výletů a soutěží. Tábor
bude probíhat denně od 8 do 16:00 hodin.
KERAMICKÝ TÁBOR
23. 7.– 27. 7. – pobytový tábor
FANTASY TÁBOR
23. 7.– 27. 7. – pobytový tábor
TÁBOR JUDO
29. 7. –18. 8. (20 dní) – pobytový tábor
Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí
přežití v přírodě.
Pobyt v přírodě, tábornické dovednosti, trénování technik JUDA,
sport, hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi, soutěže a celotáborovka plná legrace.
SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
6. 8.–10. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové
aktivity. Cyklistika, plavba po řece na raech a kánoích, vysoké lanové překážky, plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách
apod.
NERF TÁBOR
13. 8.–17. 8. (5 dní) – příměstský tábor: TÁBOR PLNĚ OBSAZEN
Pojďte s námi vyrazit s NERFkou do terénu! Těšit se můžete na hry
jako obkličování pevnosti, boj o totem, časovaná puma či přestřelky.

Foto: archiv DDM Kamarád
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TÁBOR U MOŘE
6. 7.–15. 7. (10 dní) – pobytový tábor
Pobytový tábor v Itálii u moře.
Pojeďte s námi relaxovat, slunit se a řádit ve vlnách. Děti by měly
být plavci, bez zdravotního omezení. Na tábor je nutné se přihlásit
a uhradit jej nejpozději do 31. 3. Nutná předchozí táborová zkušenost!
TANEČNÍ ZUMBA TÁBOR
20. 8. – 24. 8. (5 DNÍ) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a ZUMBA tance.
Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00.
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2.–4. TŘÍDU
20.–24. 8. (5 dní) – příměstský tábor: TÁBOR PLNĚ OBSAZEN
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity.

Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498)
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Březen ve Cvrčku
Měsíc březen nám začíná jarními prázdninami, a tak se nám prostor pro doprovodné programy ve Cvrčku značně zúžil. Následující tři týdny po prázdninách budou tedy nabité akcemi.
Nejprve se musíme naučit, nebo aspoň připomenout, jak se pletou pomlázky,
abychom, my ženy a dívky, byly vybavené na holčičí koledu. Hned potom přijde
do Cvrčka dentální hygienistka, aby dětem ukázala, jak si mají čistit zoubky. Samozřejmě podá o čištění zubů informace i maminkám a zodpoví jejich dotazy.

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

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

Skaut
Betlémské světlo 2017
Betlémské světlo pro nás začalo již 18. prosince, kdy jsme se
vydali tradičně do Chocně k jednomu z několika vlaků, který rozvážel světlo po celé republice. Tentokrát tedy výprava
čítala pouhé tři členy a cestu si zjednodušila použitím auta.
Světlo pak čekalo u Námořníka ve sklepě za oknem na hlavní střediskovou
akci, která se koná již tradičně den před Štědrým dnem.
Chtěli jsme roznášení světýlka alespoň trošku obměnit, a tak jsme sbírali nápady. Jedním z těch dobrých byl nápad našich rangers, abychom na náměstí
vánoční pohodu se světýlkem vylepšili vánočním punčem a perníčky. Nápad
se nakonec povedlo realizovat pouze zčásti. Místo punče se na náměstí objevila várnice s čajem. Ale i ta přišla některým návštěvníkům k chuti a byli
jsme za nápad a chuť čaje pochválení. Co se povedlo zrealizovat 100% bylo
nasazení skautských tvarem perníčků. Ty upeklo při přátelském setkání střediskové vedení a perníčky pak byly vybaveny všechny skupinky a část jich
zůstala u čaje na náměstí.
23. prosinec vyšel na sobotu, a tak jsme začátek, který letos propagovaly
i oﬁciální letáčky na plakátovacích plochách, dali na 9 hodin. Prostor u kašny
se rychle zaplnil členy střediska a my jsme se rozdělili do 5 skupin, které se
záhy rozešly do všech koutů našeho města potěšit světlem naše blízké. A jak
už bývá skoro tradicí, zapomněli jsme udělat na náměstí společnou fotku.

Fota: archiv MC Cvrček

Další program opět souvisí s jarem a Velikonocemi. Budeme s dětmi vyrábět
Moranu, kterou pak doneseme k řece, aby nám zima už deﬁnitivně skončila
a začalo jaro. Ke konci měsíce budeme velikonočně tvořit, tj. hlavně zdobit
kraslice různými technikami, jako např. madeirováním, voskem apod.
Do toho všeho budeme samozřejmě s dětmi zpívat, tančit, cvičit, běhat
a prolézat přes naše nové překážky a hlavně si děti do sytosti užijí náš bazének
s míčky a horolezeckou stěnu, které se těší mimořádné oblibě. A pro nejmenší budou i v tomto měsíci každý čtvrtek připraveny masáže miminek a pro
těhotné máme i těhotenské cvičení a předporodní průpravu (na tyto akce je
potřeba se předem objednat, protože kapacita je omezená: tel: 603 185 498).
Všechny akce Cvrčka jsou samozřejmě přístupné i nečlenům a rádi mezi
sebe přivítáme nové děti a jejich
rodiče!
Andrea Kocourková
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Foto: archiv Skaut
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Na náměstí jsme zůstali ve čtyřech a starali jsme se o to, aby všichni příchozí
odešli s plápolajícím betlémským světlem. Ti, co neměli svoji svíčku, dostali
od nás již hotovou. A většinu jsem navnadili i na čaj s perníčkem. Děti, které si
přišly pro světýlko s rodiči, si pak mohly
vyrobit svoji malou vánoční lucerničku.
Skvělou vánoční atmosféru zažily ale
i děti, které chodily po městě. Jedna
skupinka např. donesla na přání pána,
který je zastihl na náměstí, světlo až
domů k vánočnímu stromečku.
Foto: archiv Skaut
Betlémské světlo pak svoji kosteleckou
vánoční pouť zakončilo v kostele sv. Jiří, kde ho předali skauti a skautky
na Štědrý den při ranní bohoslužbě.
Všem, kteří se v průběhu vánoc o udržení tohoto krásného zvyku přičinili,
bych chtěl poděkovat.
Jiří Granát, Junák Kostelec

Střediskové setkání 26. 1.
V pátek jsme se místo našeho lomu sešli v promítacím sále (integračním centru) základní školy. Pozváni byli jak všichni členové, tak i jejich rodiče a další
příznivci našeho střediska.
Na programu bylo promítání našich vzpomínek na uplynulý rok 2017 prostřednictvím fotograﬁí, které pořídili vedoucí oddílů. A to od nejmladších
vlčat a světlušek, přes skauty a skautky až po naše rovery a klub rodinného
skautingu. Fotek bylo mnoho a čas nám rychle plynul.
Foto: archiv Skaut

Krmení zvěře 27. 12.
Většina z nás se od Štědrého dne krom dárků oddává i dobrému jídlu. Po
třech svátečních dnech je dobré si ale dát pauzu. V našem středisku máme
na tohle výborný recept, a to je krmení zvěře.
27. prosince se vždy najde pár z nás, kteří připraví i nějaké laskominky pro
lesní zvěř a sejdou se v lomu, aby se vydali na tradiční místo u lesa nad Lhotou, kde ozdobíme dobrotami cíp lesa a pak si jdeme zahrát naše v těchto
místech oblíbené hry.
Letos se s námi na tuhle svěží procházku vydali i skauti z Chorvatska, kteří tu
letos tráví vánoční svátky. Šli s námi i někteří rodiče, kteří se ochotně připojili
k našim hrám.
Přestože jsme byli v lese, tak první hrou byl stařičký tetris. Vlčata a světlušky běhaly pro jednotlivé tvary vystříhané z papíru a nosily je skautům a
skautkám, kteří plnili hrací plochu. Vedoucí pak v lese hlídali, aby vlčata a
světlušky neměly tak snadnou práci při běhání.
Druhou hrou pak byla oblíbená „chytráci“ – hra mezi stromy, které sloužily
jako domečky. Vlčata a světlušky se snažili dostat se díky těmto domečkům
k obodovaným stromům a skauti a skautky se snažili je chytit ve chvíli, kdy
se stromů domečků nedržely.
Tak ještě jednou zvířátkům dobrou chuť a nám další krásnou vzpomínku.

Protože toto setkání bylo ve slavnostním duchu, využili jsme ho i oceněním jednoho z dlouholetých členů střediska, který se již více než osm let
stará pečlivě o technické zázemí našeho střediska a tábořiště. Tím je Michal Malátek Jerry a prostřednictvím Námořníka převzal medaili díků, což
je jedno z celorepublikových skautských vyznamenání. Abychom ho mohli
Jerrymu předat, dostal jako dárek od střediska ještě nový skautský kroj.
V tom jsme Jerryho tedy už dlouho neviděli, takže doporučuji zhlédnout
fotograﬁe.
Toto setkání byl takový zkušební první ročník, ale věříme, že se povedl a sejdeme se zase za rok, až budeme vzpomínat na úžasné zážitky z roku 2018.
Ještě jednou díky všem za účast a za vytvoření krásné atmosféry.
Jiří Granát, Junák Kostelec

Jiří Granát, Junák Kostelec

Foto: archiv Skaut, krmení zvěře
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SPCCH

Dámský klub Slavětína
Vás zve na 2. ročník soutěže v pečení

Co je u nás nového?
Dne 1. 2. proběhlo setkání členů ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí. Sešli jsme
se v Klubu seniorů „Pohoda“ a zavzpomínali na akce, které se uspořádaly
v minulých letech. Pan Pavel Uhlíř nám pouštěl videa, která při těchto příležitostech natočil. Atmosféra setkání byla velmi přátelská. Škoda, že vzhledem
k chřipkám a špatnému počasí se nás sešlo málo. Děvčata měla připravena
bohaté občerstvení: zákusky, které sama upekla…
Jen chci říci, že těchto setkání, nebo akcí se mohou zúčastnit i občané, kteří
mají zájem o dané téma, které máme právě na programu. Rádi bychom přivítali nové členy. Jezdíme na zájezdy, pořádáme kulturní akce, odborné přednášky. Větší akce se pořádají ve Sdruženém klubu Rabštejn, nebo po dohodě
v zasedací místního městského úřadu.
Srdečně zveme na tuto akci všechny členy svazu a jejich přátele 1. 3. oslavy
MDŽ. Sejdeme se v Klubu seniorů „Pohoda“ v 15:30. K příjemné pohodě nám
zazpívají členky Smíšeného pěveckého sboru Orlice.
Blanka Matějusová,
předseda svazu ZO SPCCH

O NEJLEPŠÍ
LHOTECKOU BUCHTU
A SLANÉ PEČIVO
4. 3. od 15:00 v Hostinci U Hubálků
UPEČTE ŘEZY, DORTÍČKY, BUCHTY, BÁBOVIČKY,
SLANÉ ZÁVINY, TYČINKY, SUŠENKY…

přineste výrobek od 14:00 do 14:30.
PŘIJĎTE OCHUTNAT, VYBERTE NEJLEPŠÍ

Během odpoledne promítání co přinesl loňský rok
„Dámského klubu“.
Vstupné 20 Kč.

Členské známky pro rok 2018
Oznamujeme všem našim členům, že jsou již členské známky pro rok 2018
a je možno si je zakoupit každé úterý v klubovně SPCCH v Klubu senioru
Pohoda v čase 14:00–16:00.
Anna Mohrová,
hospodářka

PŘEDPLAŤTE SI

Jediné noviny v regionu Orlických hor.
Jsme s vámi již téměř 60 let.
Regionální zpravodajství pohledem čtenářů,
nasloucháme lidem.
Součástí novin je sportovní příloha o regionálním sportu.
Noví předplatitelé získají ZDARMA první výtisk.
Ke každému vydání obdržíte
ZDARMA magazín TV Pohoda v hodnotě 10 Kč.
Každé úterý dodání až do schránky – poštovné ZDARMA.

IDEÁ
L
DÁ R N Í
k na
roze EK
- Kyslíkové ošeření pleti
- Speciální masky

n
svát inám,
či Vá ku
noců
m.

Předplatné Orlického týdeníku:
Orlický týdeník + TV Pohoda
20 Kč
Roční předplatné:
1 020 Kč
Půlroční předplatné:
520 Kč
Čtvrtletní předplatné – SIPO: 260 Kč

- Parafínové zábaly rukou

Kosmetické
služby

- Kolagenové ošetření očí
- Zeštíhlení pasu a břicha
apod.

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

Při OBJEDNÁNÍ na měsíc ÚNOR a BŘEZEN
od nás získáte DÁREK.
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A-PRESS s.r.o, Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Tel.: 494 533 933, E-mail: info@orlickytydenik.cz
Dárkové poukazy na předplatné k zakoupení v redakci Orlického týdeníku.
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SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

SK Klackaři

VÝZVA – Muži, pojďme cvičit!

Klackaři vstoupili do sezóny 2018 zlatem

Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí zahájila nácvik sletové skladby mužů na XVI. všesokolský slet, který se bude konat první červencový týden v Praze na stadionu Slavie ve vršovickém „dolíčku“.
Nevím, jestli je to náhoda nebo tak dobře promyšleno, že slet „vyšel“ právě
na „osmičkový rok“, tak významný v novodobé historii našeho národa. Jak důstojněji než svým sletem by mohli Sokolové vzdát hold 100. výročí vzniku Československé republiky, do jejíž historie se tak nesmazatelným písmem zapsali.
Rovněž si nejsem jist, jestli bychom našli v republice naší, malé, středoevropské, druhou takovou jednotu, která by se mohla pochlubit tím, že má
ve svých řadách autory sletové skladby mužů a to ne ledajaké, ale hned čtyřnásobné! I pro ten letošní slet vzešla skladba mužů z autorské dílny zdejších
kosteleckých rodáků Václava Pavelky a Františka Dosedly za spoluautorství
Martina Matury a Jindřicha Vrbenského (hudba). A tak po Chlapácích, Chlapácích II a Reminiscenci nastupují Borci s podtitulem: Muži cvičí staletími.
Protože Sokol nikdy nebyl uzavřeným společenstvím vyvolených, ale přístupný a otevřený všem vyznavačům zásady, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch,
dovoluji si jménem výboru kostelecké jednoty Sokola vyzvat všechny zájemce – muže ve věku od 0 (obrazně) do 100 let k účasti na nácviku a samozřejmě
i na vlastním všesokolském sletu v Praze. Členství v Sokole není podmínkou.
Věřím, že nabídnuté možnosti využijí, po vzoru lupenické jednoty, i další
z blízkého a třeba i vzdálenějšího okolí (o nácvik a účast na sletu projevili
zájem členové sokolských jednot z Týniště nad Orlicí, Hradce Králové, Smiřic,
dokonce i z Jičína(!) a chybět nemůže ani „skalní sokol“ Láďa Hejtmanský
z Králík). Tak, chlapi, proč toho nevyužít, když to máme „pod nosem“- doma!
Vedoucím nácviku samozřejmě nemůže být nikdo jiný než nejpovolanější z povolaných – sám autor Vašek Pavelka. Nácviky budou probíhat v termínech podle domluvy ve zdejší sokolovně. Přihlásit se a bližší informace můžete získat
na telefonu 603 221 058 (Fr. Siegl). Pro někoho to možná bude jen další „zářez“
v řadě, pro někoho však účast na takové akci, prožití na vlastní kůži opravdové
sletové atmosféry, může být neopakovatelným zážitkem na celý život.
Bratři, se sokolským: Tužme se! Vás vyzývám: Na značky! A těším se na vás!

Již potřetí Klackaři vyrazili na přípravný turnaj
žáků do 13 let do nafukovací haly v Praze Joudrs.
I v tomto roce nastaly v družstvu změny odchodem starších hráčů a příchodem mladších z kategorie coachballu. Naším cílem na turnaji bylo
prověřit sestavu. Do haly se sjelo 10 družstev.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin.
V prvním zápase Klackaři vyzval Locos Břeclav.
Hned v první směně jsme vytvořili velký tlak
na pálce a získali 3 body ve směně. Zbytek zápasu jsme již kontrolovali skóre 12:2. Do druhého zápasu ve skupině nás vyzval známý soupeř
Trhové Sviny. Naši hráči na začátku zápasu chybovali jak na pálce, tak
i v obraně. Soupeř pomalu přidával bod po bodu. V půlce utkání Klackaři
již prohrávali 8:0. Výborným tlakem na pálce v posledních dvou směnách
otočili skóre na 9:8 pro Klackaře. Třetí zápas byl v této skupině nejtěžší.
Nastoupili jsme proti Žralokům z Ledenic. Klackaři se ujali vedení 3:1. Zápas byl vyrovnaný až do poslední minuty zápasu, kde Klackaři uhájili těsnou výhru 3:2.
Druhý den Klackaři nastoupili v posledním zápase skupiny proti hráčům
z Chomutova . Naše obrana byla perfektní. V tomto utkání se dařilo na pálce.
Další výhrou v posledním zápase Klackaři postoupili do ﬁnále, kde se potkali s domácím družstvem Joudrs 1. Zápas začal mohutným útokem našich
hráčů. Po dvou směnách Klackaři vedli 7:0. Zdálo se, že máme zápas pevně v rukou. V půlce hrací doby přišlo zranění a my museli vystřídat. Soupeř
vycítil šanci a zaútočil. Klackaři si vybrali pověstnou směnu a obdrželi šest
bodů ve směně. Skóre bylo tedy 7:6 pro nás. Na poslední dvě směny utkání
se sestava vrátila k základu. Do poslední chvíle zápasu nebylo rozhodnuto
o vítězi turnaje. Konečný výsledek zápasu byl 9:6 pro Klackaře a tím i první
místo v turnaji.
Turnaj opravdu dobře prověřil hru v obraně a odpalování z nadhozu. Velké
poděkování patří řidičům a rodičům, kteří doprovázeli děti na turnaj.

František Siegl, za výbor TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Stanislav Fajgl
Foto: archiv SK Klackaři
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Table tenis
Historický úspěch kostelecké stolnětenisové mládeže
Ani přes zimu se kostelecká stolnětenisová mládež neuchýlila k zimnímu spánku a dále pokračovala
v rozběhnuté sezoně, která se zejména krajskými přebory již pomalu přiblížila k vrcholu.
Vůni úspěchu předznamenaly chvályhodné výkony našich kluků na mladším žactvu v Dobrém. Nejvíce z nich zazářil David Mejtský, věkově ještě nejmladší žák, a to když předvedl nepředstavitelné.
V kategorii s až o 4 roky staršími protihráči si připsal neuvěřitelných 5 výher. A polovině publika tak
nezbývalo nic jiného než nevěřícně kroutit hlavou.
Výborně si také počínali naši kluci ve složení Jakub Lipenský, Filip Dubský a Lukáš Petr v několika
zápasech v okresní soutěži mužů. Nejen že se nezalekli, ale dokonce dokázali překvapit i ostřílené
borce, kteří za sebou mají letité zkušenosti.
Historický výsledek pak zrežíroval Lukáš Petr na krajských přeborech mladšího žactva, na turnaji, kde
se každoročně sjíždí to úplně nejlepší z celého kraje. Svým doposud nevídaným výkonem si v soutěži
jednotlivců vybojoval třetí místo a tím pádem možná i vstupenku na Mistrovství České republiky.
Jedná o jeden z největších úspěchů mládežnického kosteleckého stolního tenisu vůbec.
Jako oddíl pevně věříme, že tyto milé zdary jsou jenom špičkou jinak ještě velkého ponořeného ledovce, jenž postupně bude odkrývat maximální nasazení a nekonečnou píli.
oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí

Medailový Lukáš Petr se svým spoluhráčem Vojtěchem
Zavackým. Foto: archiv Table tenis

SKI KLUB Kostelec nad Orlicí
Závody ve sjezdovém lyžování a snowboardu 2018
Třetí únorová sobota patřila ukončení lyžařské školy 2018. V sobotu 17. 2. byl na závěr lyžařské školy uspořádán závod ve sjezdovém lyžování. Závodu se
zúčastnilo 84 lyžařů a 9 snowboardistů.
Účastníci byli rozděleni do několika kategorií. Oceněni byli nejen první tři z každé kategorie, ale i ostatní. Každý závodník si domů na památku odvezl
medaili s emblémem a drobnou cenu.
Děti předvedly opravdu krásný výsledek s maximálním výkonem svých schopností.
Výsledky ze závodů najdete na www.skikostelec.cz nebo na www.facebook.com/groups/skiklubkostelec/.
Putovní pohár pro letošní rok získal Svátek Martin s nejrychlejším časem 00:29,78, který zajel v druhém kole.
Tímto bych ráda poděkovala všem účastníkům lyžařské školy, rodičům, instruktorům a ostatním pomocníkům, bez kterých by nebylo možné lyžařskou
školu uskutečnit. Poděkování patří také ﬁrmám Motosport Kopecký Kostelec nad Orlicí, Hračkářství BAHA Kostelec nad Orlicí, ﬁrmě STIL Trade, s. r. o.
a Elektromontáže Votroubek, s. r. o. za sponzorské dary.
Za SKI KLUB Kostelec nad Orlicí BB
Fota: archiv Ski klub
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Poděkování
TJ Sokolu Kostelec nad Orlicí
Oddíl gymnastiky děkuje vedení TJ Sokol za zakoupení gymnastického koberce pro naše tréninky. Tento 2 metry široký a 12 metrů dlouhý gymnastický pás je nezbytný pro bezpečný nácvik gymnastických prvků, skupinových
akrobacií, skoků i dalších rozšiřujících pohybových aktivit, které na tréninku
využíváme. Velmi si tohoto daru vážíme a věříme, že bude dlouho a dobře
sloužit nejen našemu oddílu, ale také ostatním oddílům TJ Sokol.

V ZRCADLE ČASU
Výzva
Hledáme žijící potomky čs. válečného pilota RAF
Rudolfa Ptáčka, rodáka z našeho města. Britové by rádi
získali kontakt na jeho potomky. Předpokládáme, že je
chtějí pozvat na oslavy 100 let od založení RAF, které
se budou mimo jiné konat i ve Wiganu, jehož obyvatelé zakoupili Spitﬁre, na kterém létal Rudolf Ptáček.
Pokud máte povědomost o příbuzných, tak kontaktujte prosím paní Šárku
Slezákovou, Organizačně-správní odbor, Městský úřad Kostelec nad Orlicí,
e-mail: sslezakova@muko.cz, tel. 725 099 614.

Za oddíl gymnastiky Lucie Ryšková a Radka Přibylová
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Ptáček Rudolf 19. 4. 1918–28. 3. 1942
Narodil se v rodině náčelníka kosteleckého Sokola a majitele obchodu s kůžemi. Po absolvování měšťanky mu otec zemřel, a tak odešel do Zvolenu
na Slovensku, kde se učil cukrářem. Brzy odešel a dostal se do školy leteckého dorostu v Prostějově, kde získal kvaliﬁkaci letce - polního pilota. Na jaře
1940 se dostal do Francie, kde byl přecvičen na nové stroje. Zúčastnil se zde
operačních letů. Po sestřelení byl zařazen k 43. britské stíhací peruti, tam byl
vyznamenán Čs. válečným křížem 1939. Koncem července 1941 byl převelen
k 222. britské stíhací peruti RAF. V lednu 1942 sloužil u 602. britské stíhací
peruti. S ní podnikl v březnu bojový let na území Francie a z plnění úkolu
se již nevrátil. Po své smrti obdržel 3. Čs. válečný kříž 1939. V r. 1991 byl „in
memoriam“ povýšen do hodnosti plukovníka.
Šárka Slezáková
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DDM Kamarád
Fotoreportáž z dětského karnevalu ve Sdruženém klubu Rabštejn, který se konal 18. 2. 2018.

Foto: Jan A. Dostálek
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UZÁVĚRKA DUBNOVÉHO VYDÁNÍ 9. 3.Zpravodaj
2018

Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org

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

SBÍRKU ŠATSTVA
7. dubna 2018
Vìci, které nám pomáhají!
J
Letní a zimní obleèení - dámské, pánské,
nepoškozené)
ánské, dìtské (použitelné,
(použi
J
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
1 m2
tìrk záclony,
zácl y, látky
lát - minimálnì
m
J
Boty (nepoškozené),páry svázané
aby se neztratily
é nebo
o spojené
spo é gumièkou,
gumièko
gu
ov é, deky
J
Pøikrývky a polštáøe péøové a vatované,
liè varné konvice, fény
fén ...)
J
Drobné elektrické spotøebièe (žehlièky,
plyšovýc
J
Hraèky - nepoškozené a kompletníí vèetnì plyšových
J
Knihy

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

Stany, koberce, matrace L
Lyžaøské potøeby, poškozené a obnošené boty L
Nebezpeèný odpad (lednice, televizory, sporáky, poèítaèe) L
Veškerý nábytek, jízdní kola, koèárky L
nádobí, sklenièky, porcelán L

Vìci prosím zabalte do igelitových pytlù èi krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteèní v sobotu 7. dubna 2018 od 8 do 11 hodin
v prostorách Hasièské zbrojnice – mìsto, ulice Pøíkopy
a ZŠ Na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 491 524 342.

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!
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