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REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU

Rekonstrukce atletického stadiónu
Na podzim minulého roku jsem se zúčastnil mimořádné události. Na atletickém stadiónu byla odhalena pamětní deska sportovního nadšence, zakladatele a budovatele Stadiónu mládeže, kosteleckého rodáka pana Jindřicha
Falty. Při následném posezení s pamětníky se vzpomínalo nejen na osobu
pana Falty, ale hlavně na jeho nadšení, vůli a entuziasmus, se kterým před
50 lety společně s mladými sportovci stadion budoval. Mezi nadšená slova
se ale, tu a tam vetřela i slova stesku, že stadión zestárl, a že sportovní dorost,
kromě skvělého fotbalového oddílu, ubývá.
Domnívám se, že ke steskům není důvod. Naopak, z rozhodnutí vedení
města a po schválení zastupitelstvem, byla již v době, kdy budete číst tyto
řádky, zahájena rozsáhlá rekonstrukce celého areálu Stadiónu mládeže.
Celková cena modernizace byla vyčíslena v rozpočtu na více jak 30 miliónu korun. Dle mého to bude opravdu velkorysá akce. Co všechno se změní
a na co vše nové se můžeme těšit? Plochy pro atletické disciplíny budou
pokryty umělým povrchem. Zaniklé budou obnoveny. Trávník fotbalového
hřiště vyměněn, zřízeno zavlažování. Současně vznikne i tréninkové hřiště
s umělým trávníkem, opravena bude tribuna, dále vzniknou i další objekty
jako boulderová stěna, skate park a další a další vylepšení a modernizace.
Jak vše dopadne, uvidíme na podzim tohoto roku, kdy plánujeme slavností
otevření. Abyste si dovedli představit, jak bude Stadion mládeže po rekonstrukci, jak věřím, vypadat, předkládáme vám některé z vizuálů plánované
realizace. To co jsem měl možnost, stejně jako vy vidět, mě utvrzuje v tom,
že naše město bude mít nádherný sportovní stánek, který si zcela a po právu
zaslouží.
František Kinský, starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
Z pracovního kalendáře
•

•

•

•

•
•

Den 13. 2. byl v diáři místostarosty T. Kytlíka i zástupců obcí okresu Rychnov nad Kněžnou vyhrazen pro setkání na téma sociálních služeb. Zástupci Královéhradeckého kraje představili strategii pro tuto oblast na období 2018 až 2026 a ve vazbě na očekávané dopady demograﬁckého vývoje byla nejčastěji
skloňována témata: péče o seniory, principy a vývoj ﬁnancování sociálních služeb a dopady chybějícího dostupného bydlení do sociálních služeb.
Rozšíření kamerového systému a vytipování vhodných lokalit pro případné úsekové měření rychlosti v Kostelci nad Orlicí bylo důvodem setkání starosty
F. Kinského a obou místostarostů T. Langra a T. Kytlíka dne 15. 2. se zástupci Policie ČR (dopravní inspektorát RK a obvodní oddělení Kostelec nad Orlicí)
a velitelem MP.
Ve středu 21. 2. se v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí uskutečnila pravá česká zabijačka. Toto netradiční přání klientů
Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata splnili zaměstnanci Škoda Auto Kvasiny. Celou akci zahájil
J. Černý, ředitel závodu Škoda Auto Kvasiny a paní P. Blažková, vedoucí pečovatelské služby. Akce se zúčastnili i zástupci města Kostelec nad Orlicí v čele
s místostarostou T. Kytlíkem.
Na čtvrteční dopoledne 22. 2. si ve svém diáři vyhradil starosta F. Kinský a místostarosta T. Kytlík pro schůzku s představiteli Královéhradeckého biskupství
a kostelecké římskokatolické farnosti. Ústředním tématem jednání byla otázka budoucího vlastnictví hřbitova a zájmu města odkoupit či směnit vybrané
pozemky v majetku církve.
Téhož dne se místostarosta T. Langr zúčastnil prezentace s názvem Drogová scéna na Kostelecku v roce 2017, která proběhla na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí pod vedením referentky odboru sociálních věcí B. Kovaříčkové.
Dne 28. 2. přijal místostarosta T. Kytlík redaktorku Českého rozhlasu Hradec Králové J. Kudyvejsovou.Ve svém vystoupení připomněl veřejnou sbírku
na obnovení sochy T. G. Masaryka před Obchodní akademií v Kostelci nad Orlicí.
vedení města

Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
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ze dne 5.2.2018
schvaluje
smlouvu o dílo na akci Stavební úpravy č.p.
1473 Kostelec nad Orlicí -III.ETAPA se společností PS - STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech
1444, 547 01 Náchod IČ: 28858531.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec
nad Orlicí - III.ETAPA se společností CPH
s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29,
IČ: 44264038.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI
a k výkonu činnosti koordinátora BOZP
na akci Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec
nad Orlicí III.ETAPA pro společnost CPH
s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29,
IČ: 44264038.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Atletický stadion Kostelec nad Orlicí
dle přílohy.
smlouvu o dílo se společností ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Krchleby 2,
IČ: 48173215 na zabezpečení prohrnování
místních komunikací v zimním období 20172018 v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
dle přílohy.
nabídku č. 1 pana xxxx jako vítěze nabídek
na prodej pozemku parc. č. 2765 - trvalý
travní porost o výměře 1.800 m v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, zapsaný na listu vlastnictví
č. 10001 a vedený u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou.
pořadník na přidělení bytu č. 21 v čp. 1453
v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
5.4.2017.

•

licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2018_858 se spolkem OSA - Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z.s., se sídlem 160 00 Praha, Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997.

•

•
•

•

•

souhlasí
s vypracováním znaleckého posudku na ocenění pozemku parc. č. 5/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 55 m a pozemku parc.
č. 1049/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m, to vše v kat. ú. Kostelecká Lhota.
se žádostí Spolku Lungta, se sídlem 110 00
Praha 1, Dlouhá 2 o připojení města Kostelec nad Orlicí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne
10.3.2018.
s poskytnutím vyhledávací studie Kostelec
nad Orlicí, návrh variant obchvatu silnice
I/11 a to pro účely poskytování studie jakožto
podkladu pro ostatní subjekty - obce, úřady, soukromé osoby žádající dle zákona č.
106/1999 Sb. apod.

•

•

•

•
•

•

•

vyhlašuje
konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova
1411.
ze dne 19.2.2018
schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
2765 - trvalý travní porost o výměře 1 800 m
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem xxxx.
smlouvu o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo: Z_S24_12_8120060052 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035.
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•

•

smlouvu o právu provést stavbu Kostelec
n.O. - náhrada TS RK_0613 se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem
405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 24729035.
přiložené cenové kalkulace tepla a TUV za rok
2017 pro bytový dům čp. 1456 v ulici Rudé armády a bytový dům čp. 1453 K Tabulkám a cenovou kalkulaci tepla za rok 2017 pro dům čp.
69 na Jiráskově náměstí v Kostelci nad Orlicí.
seznam žadatelů o domovní kompostér, se
kterými bude následně uzavřena smlouva
o výpůjčce a darování dle přílohy.
smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.:
320090119057 s provozovatelem distribuční
soustavy, společností GasNet, s.r.o., se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96,
IČ: 27295567.
kupní smlouvu se Střední školou zemědělskou a ekologickou a středním odborným
učilištěm chladící a klimatizační techniky,
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Komenského 873, IČ: 60884690.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI
v Domě s pečovatelskou službou, Frošova
č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí dle předlohy.
smlouvu o dílo na akci Výstavba a oprava
komunikace Tyršova, Kostelec nad Orlicí se
společností Stavo&Sachs Kukleny s.r.o., se
sídlem 500 02 Hradec Králové, Honkova 272,
IČ: 25918681.
nájemní smlouvu na pronájem prostoru kanceláří o celkové podlahové ploše 64,52 m2
umístěných v zadní traktu v 1. NP budovy čp.
985 v ulici Dukelských hrdinů v Kostelci nad
Orlicí s Občanským sdružením Cvrček-mateřské centrum, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Příkopy 530, IČ: 26578620 na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2018.
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•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

nájemní smlouvu na pronájem prostoru kanceláře o výměře 35,5 m2 umístěné v 1. NP
budovy čp. 38 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí s Hanou Zakouřilovou, se
sídlem 517 43 Potštejn - Brná 55, IČ: 02541203
na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2018.
nájemní smlouvu na pronájem prostoru kanceláře o výměře 35,5 m2 umístěné v 1. NP budovy čp. 38 na Palackého náměstí v Kostelci
nad Orlicí s Občanským poradenským střediskem, o.p.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Veverkova 1343, IČ: 25916360 na dobu
neurčitou s účinností od 1.4.2018.
nájemní smlouvu na pronájem prostoru kanceláře o výměře 35,5 m2 umístěné v 1. NP
budovy čp. 38 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí s Aufori, o.p.s., se sídlem
500 02 Hradec Králové, Habrmanova 163/3,
IČ: 01582241 na dobu neurčitou s účinností
od 1.4.2018.
darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého
daru ve výši 4 500 Kč s panem xxxx.
darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého
daru ve výši ve výši 8 000 Kč s paní xxxx.
podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném
jarmarku v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy konaného
dne 15. 9. 2018.
servisní a materiálovou smlouvu číslo
42533050 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., se sídlem
628 00 Brno, Žarošická 13, IČ: 00176150.
organizační směrnici - Organizační řád Městského úřadu Kostelec nad Orlicí s účinností
od 1.4.2018.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_18_1172890
na rok 2018 z dotačního programu A na podporu sociálních služeb deﬁnovaných v zák.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Královéhradeckém
kraji v roce 2018 pro Pečovatelskou službu
Kostelec nad Orlicí ve výši 2 807 800 Kč s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_18_4531517
na rok 2018 z dotačního programu A podporu sociálních služeb deﬁnovaných v zák.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Královéhradeckém
kraji v roce 2018 pro Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí ve výši
351 020 Kč s Královéhradeckým krajem, se
sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245.
roční účetní závěrku a zlepšený výsledek hospodaření za rok 2017.
převod zlepšeného výsledku hospodaření
za rok 2017 ve výši 95 791,71 Kč do rezervního
fondu.

•

•
•

•

•

•

4

nesouhlasí
s poskytnutím ﬁnančního daru za práci pro
obec pro každého člena volební komise, který se účastnil obou kol volby prezidenta republiky 2018 dle předlohy.

•

•
•

•

•

•

•
souhlasí
se zřízením věcného břemene práva chůze
a jízdy na pozemku parc. č. 1210/1 a parc. č.
1210/2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí za cenu
2 000 Kč pro paní xxxx.
s uspořádáním tradiční akce Kostelecká pouť
v termínu od 13.4.2018 do 15.4.2018 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí spolkem
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, se sídlem

517 41 Kostelec nad Orlicí, Masarykova 1399,
IČ: 26640490 s tím, že atrakce budou najíždět na Palackého náměstí nejdříve ve středu •
večer dne 11.4.2018.
s vytavením parkovacích karet na období březen až září 2018 včetně za cenu 150 Kč pro FO
jako rezidenty ulic Na Lávkách, Pod Branou
a Riegrova a za cenu 300 Kč pro PO a FO podnikající se sídlem v dané lokalitě.
•
s umístěním pamětní plakety na budovu č.p.
987 v ulici Mánesova v Kostelci nad Orlicí.
s vystavením objednávky na archeologické
práce v rámci rekonstrukce ulice Na Lávkách,
Pod Branou a Riegrova v Kostelci nad Orlicí •
ve výši 326 700 Kč včetně DPH Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, se
sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, IČ: 00371149.

•

jmenuje
členem grantové komise pro vyhodnocení
předložených žádostí do dotačních programů
na základě pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na rok
2018 a individuálních žádostí pana Tomáše Alta.
ze dne 5.3.2018
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.
č. 2345/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 131 m2 včetně budovy čp. 1457 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí
pozemku parc. č. 2345/17, pozemku parc. č.
2345/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 539 m2 včetně budovy bez čp./če (jiná
stavba), jež je součástí pozemku parc. č.
2345/24 a dále části pozemku parc. č. 2345/40
- ostatní plocha o výměře 614 m2, vše v kat. ú.
Kostelec nad Orlicí s Miloslavem Kaplanem,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 27, IČ:13221108 na dobu určitou
do 31.3.2023 s účinností od 1.4.2018 s možností opce na dalších 5 let.
příkazní smlouvu na výkon činnosti TDI
a koordinátora BOZP na akci Výstavba
a oprava komunikace Tyršova, Kostelec nad
Orlicí se společností M Projekt CZ s.r.o., se
sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. listopadu,
IČ: 03508544.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti
TDI a koordinátora BOZP na akci Výstavba
a oprava komunikace Tyršova, Kostelec nad
Orlicí pro společnost M Projekt CZ s.r.o., se
sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. listopadu,
IČ: 03508544.
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě
s pečovatelskou službou, Frošova čp. 1414
v Kostelci nad Orlicí se společností KERSON
spol. s r.o., se sídlem 517 93 Dobré, č.p. 80,
IČ: 45536040.
příkazní smlouvu na výkon činnosti TDI
na akci Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI
v Domě s pečovatelskou službou, Frošova čp.1414 v Kostelci nad Orlicí s Michalem

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Novákem, 549 23 Mezilesí, Mezilesí 90,
IČ: 87825848.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI
na akci Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI
v Domě s pečovatelskou službou, Frošova čp.1414 v Kostelci nad Orlicí s Michalem
Novákem, 549 23 Mezilesí, Mezilesí 90,
IČ: 87825848.
příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Stavební úpravy a Rekonstrukce
ZTI v Domě s pečovatelskou službou, Frošova
čp.1414 v Kostelci nad Orlicí s Michalem Novákem, 549 23 Mezilesí, Mezilesí 90, IČ: 87825848.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci Stavební úpravy
a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou
službou, Frošova čp.1414 v Kostelci nad Orlicí
s Michalem Novákem, 549 23 Mezilesí, Mezilesí 90, IČ: 87825848.
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Atletický stadion Kostelec nad Orlicí se společností
Linhart spol. s r.o., se sídlem 250 01 Brandýs
nad Labem Stará Boleslav, Lhotecká 820,
IČ: 47052121.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci Atletický stadion Kostelec nad Orlicí
se společností CPH s.r.o., se sídlem 110 00
Praha 1, Petrská 29, IČ:44264038.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI
a k výkonu činnosti koordinátora BOZP
na akci Atletický stadion Kostelec nad Orlicí
pro společnost CPH s.r.o., se sídlem 110 00
Praha1, Petrská 29, IČ:44264038.
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí se společností
MARHOLD a.s., se sídlem 530 06 Pardubice,
Motoristů 24, IČ: 15050050.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí se společností CPH s.r.o., se sídlem 110 00
Praha 1, Petrská 29, IČ:44264038.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI
a k výkonu činnosti koordinátora BOZP
na akci Komunitní centrum Kostelec nad
Orlicí pro společnost CPH s.r.o., se sídlem
110 00 Praha1, Petrská 29, IČ:44264038.
smlouvu o dílo na akci Opravy a stavební
úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova 156,
Kostelec nad Orlicí se společností Václav Daněk, se sídlem 517 01 Solnice, Nábřeží 195,
IČ: 41250257.
příkazní smlouvu na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na akci Opravy a stavební
úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova ulice
čp. 1572, Kostelec nad Orlicí se společností
IRBOS s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Čestice 115, IČ: 25933094.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI
a koordinátora BOZP na akci Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova
ulice čp. 1572, Kostelec nad Orlicí se společností IRBOS s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Čestice 115, IČ: 25933094.
smlouvu o dílo na akci Výměna pískových
ﬁltrů a příslušenství na koupališti v Kostelci nad Orlicí se společností POOLAKCENT
s.r.o., Svépravická 424/4, 149 00 Praha 9
IČ: 06167667.
výpůjční řád Městské knihovny Kostelec nad
Orlicí doplněný o pravidla půjčování audioknih, používání boxu na vracení knih a nové
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•

•
•

•

•

ceníky České pošty na zasílání meziknihovní
výpůjční služby dle přílohy.
Spisový a skartační řád Města Kostelec nad
Orlicí s účinností od 1.4.2018.
organizační směrnici Sociální fond - statut
sociálního fondu s účinností od 5.3.2018 dle
přílohy.
zvýšení odpisového plánu pro rok 2017.
ceník Technických služeb, organizační složky města Kostelec nad Orlicí s platností
od 1.4.2018, dle přílohy.
souhlasí
s kontaktováním všech majitelů pozemků
v kat. ú. Kostelecká Lhota s informací o plánované pozemkové úpravě.
s vystavením objednávky na vypracování mimořádné mostní prohlídky, diagnostiky a statického výpočtu na akci Lávka přes Divokou
Orlici, Kostelec nad Orlicí společnosti MDS
Projekt s.r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto,
Försterova č.p. 175, IČ: 27487938.

•

•

•

•

•

•

s vystavením objednávky na vybavení a stavební práce ve stravovacím pavilonu v Kostelci nad Orlicí v celkové částce 550 613 Kč
včetně DPH společnosti Hilbert Interiéry
s.r.o., se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín, Pobřežní 249/46, IČ: 28661133.
s další spoluprací se společností COMA s r.o.,
se sídlem 572 01 Polička, Masarykova 8 a cenou 300 Kč/m za přípolož kabelového vedení
technické infrastruktury v městském výkopu.
s vypracováním geometrického plánu pro
oddělení části pozemku parc. č. 2348/1 v kat.
ú. Kostele nad Orlicí.
s vypracováním znaleckého posudku na pozemek parc. č. 2348/9 a geometrickým plánem oddělené části pozemku parc. č. 2348/1
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
s pořízením dvou maket, modelu pohřebiště
a řezu mohylou pro výstavu archeologických
nalezišť ve městě Kostelec nad Orlicí.
s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši
5 000 Kč na organizaci hudebního festivalu

•

•

•

Majáles 2018 konaného ve dnech 11.5.2018
12.5.2018 Kosteleckému undergroundovému klubu, z.s., Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Stradinská 349.
s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši
2 000 Kč na činnost spolku Bílý kruh bezpečí, z.s., se sídlem 150 00 Praha 5, U Trojice
1042/2, IČ: 47607483.
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí spol. s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova
1003 s vyplacením čtvrtletní a roční odměny
v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy jednatele.
ve funkci valné hromady s pořízením traktorového navijáku za cenu 174 203,70 Kč vč.
DPH společnosti Městské lesy Kostelec nad
Orlicí spol. s.r.o. dle cenové nabídky společnosti FOREST MERI s.r.o., 625 00 Brno Starý
Lískovec, Kroupova 102a v příloze.

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

•

ze dne 26.2.2018
schvaluje
kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
1330 - trvalý travní porost o výměře 360 m
v kat.ú. Vyhnánov s městysem Doudleby nad
Orlicí, se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí,
Dukelská 68, IČ: 00274909.
smlouvu o bezúplatném převodu majetku
č.j. UZSVM/HRK/251/2018-HRKH - pozemku
parc. č. 976 - zahrada o výměře 1416 m v kat.
ú. Kostelec nad Orlicí s Českou republikou
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem 120 00 Praha 2, Nové
Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111.
směnnou smlouvu na pozemek parc.č. 2648/1
zahrada, o výměře 534 m v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí za pozemek parc. č. 1726 - zahrada
o výměře 534 m v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
s xxxx.
směnnou smlouvu na dva pozemky s garáží
parc. č. 2348/4 a parc. č. 2348/5 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 38 m za dvě nové
garáže na pozemcích parc. č. 2346/5 a parc. č.
2346/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m včetně 2/6 pozemku parc. č. 2346/4 ostatní plocha, jiná plocha k oběma garážím,
všechny v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s manželi
xxxx.
směnnou smlouvu na pozemek s garáží
parc. č. 2348/6 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 19 m za novou garáž na pozemku
parc. č. 2346/8 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m s 1/6 pozemku parc. č. 2346/4
- ostatní plocha, jiná plocha ke garáži, oba
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s manželi xxxx.
směnnou smlouvu na pozemek s garáží
parc. č. 2348/8 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 19 m za novou garáž na pozemku
parc. č. 2346/10 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m s 1/6 pozemku parc. č. 2346/4
- ostatní plocha, jiná plocha ke garáži, oba
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s manželi xxxx.
směnnou smlouvu na pozemek s garáží
parc. č. 2348/7 - zastavěná plocha a nádvoří

•

•

•

•

•

•

•

o výměře 19 m za novou garáž na pozemku
parc. č. 2346/9 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m s 1/6 pozemku parc. č. 2346/4
- ostatní plocha, jiná plocha ke garáži, oba
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s paní xxxx.
darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého
daru na pořádání akce 27. Setkání Kostelců
s městem Kostelec nad Černými lesy, se sídlem 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Náměstí Smiřických 53, IČ: 00235474.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí číslo
ID 6/2018 s obecně prospěšnou společností
Regionální turistické a informační centrum,
o.p.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
I. J. Pešiny 39, IČ: 26011531.
měsíční odměnu členům komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k městu Kostelec nad Orlicí
ve výši 8.700 Kč předsedovi komise a ve výši
5.900 Kč členovi komise dle přílohy č. 1.
souhlasí
se zrušením předkupního práva na pozemky
parc. č. 1216/2 - orná půda o výměře 599 m,
parc. č. 1216/3 - orná půda o výměře 468 m
a parc. č. 1216/5 - orná půda o výměře 505 m
v kat. ú. Kostelecká Lhota.
se zrušením předkupního práva na pozemky
parc. č. 1216/1 - orná půda o výměře 2591 m
a parc. č. 1216/4 - orná půda o výměře 1483 m
v kat. ú. Kostelecká Lhota.
s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
976 - zahrada o výměře 1416 m v kat. ú. Kostelec nad Orlicí ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem 120 00 Praha 2, Nové
Město, Rašínovo nábřeží 390/42 do majetku
města Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38.
se směnou pozemku parc. č. 2648/1 - zahrada
o výměře 534 m v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
za pozemek parc. č. 1726 - zahrada o výměře
534 m v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s xxxx.
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se směnou 5 starých garáží na pozemcích
parc. č. 2348/4-8 za nové garáže na pozemcích parc. č. 2346/5,6 a pozemcích parc. č.
2346/8-10 s 1/6 pozemku parc. č. 2346/4 ostatní plocha, jiná plocha ke každé garáži,
všechny v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
se zrušením směny pozemku parc. č. 657/19
- orná půda o výměře 3.474 m v kat. území
Kostelecká Lhota.
nesouhlasí
se zrušením předkupního práva na pozemek
parc. č. 2282/3 - trvalý travní porost o výměře
68 m a pozemek parc. č. 2295/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1571 m oba
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
s prodejem pozemku parc. č. 2282/3 - trvalý
travní porost o výměře 68 m a pozemku parc.
č. 2295/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1571 m, oba v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí družstvu Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, se sídlem Tutleky 10, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČ: 00128597.
s odkoupením pozemků parc. č. 1216/2 - orná
půda o výměře 599 m, parc. č. 1216/3 - orná
půda o výměře 468 m a parc. č. 1216/5 - orná
půda o výměře 505 m v kat. ú. Kostelecká Lhota za odhadní cenu 318.000 Kč od paní xxxx.
se směnou pozemku parc. č. 657/19 - orná
půda o výměře 3.474 m v kat. území Kostelecká Lhota za pozemky parc. č. 231/10 - trvalý
travní porost o výměře 1927 m a parc. č. 231/2
- trvalý travní porost o výměře 116 m, oba
v kat. území Kostelecká Lhota se společností
ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krchleby 2, IČ: 48173215.
volí
pana Ing. Tomáše Diblíka, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 206, do funkce
přísedícího u Okresního soudu v Rychnově
nad Kněžnou na další volební období.
Výtah: Ivana Hrabinová, asistentka vedení města
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Starosta města Kostelec nad Orlicí
zve občany města

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,

Sběr kovů prostřednictvím
zvonových kontejnerů

Město Kostelec nad Orlicí obdrželo v roce 2017 na základě vydaných Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v platném znění, neinvestiční dotaci celkem ve výši 777 230 Kč (účelový znak
14137), která byla využita v plné výši na úhradu sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu ve městě Kostelec nad Orlicí.

Město Kostelec nad Orlicí pokračuje
v rozšiřování sběrné sítě tříděných odpadů. Tím je od dubna i sběr kovových
obalů prostřednictvím zvonových kontejnerů šedé barvy.
Do kontejnerů patří např. plechovky
od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů,
ostatní kovové obaly a ostatní drobné
kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení například plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Kontejnery byly umístěny v ul. Proškova (za prodejnou potravin), ul. Čermákova
(sídliště U Váhy), ul. Barákova (sídliště), Skála (náměstíčko), Kostelecká Lhota
dolní (hasiči), Kozodry (náměstí). Pokud bude sběr kovů efektivní, postupně
budou šedé kontejnery po městě přibývat.

Ing. Lenka Sedláčková, vedoucí ekonomického odboru

M. Černohorská, Odbor správy majetku města

které se uskuteční

v sále SK Rabštejn v pondělí 23. 4. 2018 od 16:00 hodin.

Informace o dotaci MV ČR

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou DUBEN–KVĚTEN 2018. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 4. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

14. 4. MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 954,
Rychnov nad Kněžnou
608 382 500

28. 4. MDDr. Andělová Jana
Jana Pitry 448,
Opočno
731 980 112

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

15. 4. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

29. 4. MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445,
České Meziříčí
734 324 600

7. 4. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
494 621 665

21. 4. MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

8. 4. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
602 514 715

22. 4. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
775 22 4093

1. 5. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244,
Vamberk
721 200 244

Počítačový kurz pro seniory
Vážení, je Vám 60 a více let a chcete se naučit pracovat s počítačem, komunikovat s blízkými pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu a nevíte, jak na to?
Pro Vás máme nabídku vzdělávacích kurzů pro seniory, které povede zkušený lektor,
a vše, co se dozvíte, si také ihned vyzkoušíte.
KURZ JE URČEN PRO ZAČÁTEČNÍKY ČI MÍRNĚ POKROČILÉ ZÁJEMCE, KTEŘÍ SI
CHTĚJÍ ROZŠÍŘIT ZNALOSTI V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ PC, ALE DOZVÍTE SE TAKÉ
NAPŘ., JAK SE BEZPEČNĚ POHYBOVAT NA INTERNETU, JAK SDÍLET FOTOGRAFIE
S PŘÁTELI ČI JAK NAKUPOVAT NA SLEVOVÝCH PORTÁLECH.
Podzimní počítačový kurz bude plně hrazen z rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí.
V případě Vašeho zájmu lze připravit dva kurzy, a to pro začátečníky i pro mírně pokročilé. Kurz je určen maximálně pro 8 osob a bude rozdělen na 4x2 vyučující hodiny, tak aby
byl možný individuální přístup.
Předběžně se můžete přihlásit na Odboru sociálních věcí u pí Kovaříčkové, a to nejdéle
do 20. 4., nebo elektronicky: bkovarickova@muko.cz, kde uveďte jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, telefon a zda máte zájem o kurz pro začátečníky
či pokročilé.

Upozornění – přemístění agend
Organizačně – správní odbor Městského úřadu Kostelec
nad Orlicí informuje občany, že s účinnosti od 9. 4. 2018
dojde k přemístění agend občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a přestupkové agendy
z budovy A městského úřadu, tj. Palackého náměstí čp.
37 do budovy B, tj. Dukelských hrdinů čp. 985, a to
agendy občanských průkazů z místnosti A103 do B005
agendy cestovních dokladu z místnosti A102 do B004,
agendy evidence obyvatel z místnosti A205 do B003
agendy přestupků z místnosti A102 do B002.
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.,
Vedoucí organizačně-správního odboru

Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí
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KLUB SENIORŮ POHODA
Křehká krása krajky

Život je román, který si píše každý sám!

Tradice paličkování krajky v našem regionu má kořeny
již od roku 1642. Z té doby pochází nejstarší písemná
zmínka, která je v archivních pramenech uvedena v souvislosti se šlechtičnou Grambovou. Ta se zasloužila o zavedení výroby krajek na základě belgických vzorů, krajky se výlučně vyráběly
po domácku.
V roce 1889 byla ve Vamberku založena krajkářská škola, na které bylo v první
polovině 20. století zapsáno ročně až 50 žákyň.
Úvodem by to stačilo. Proč je řeč o krajce, která proslavila na mnoha místech světa právě naše území? Odpověď je prostá, jednoduchá. Po Velikonocích, v úterý 10. 4. v 14:30 se klubu všem zájemcům představí naše tři
skvělé krajkářky. V rámci cyklu KDO JE KDO usednou ke svým herdulkám
paní Milena Limmlová, Mgr. Blanka Zárubová a Vlasta Vaňková. Členky
našeho klubu, které ovládají ty nejkrásnější vzory, paličky v rukou a jejich fantazie dokáží vytvořit krásné květiny, šperky nebo i skvělé zápichy
do květináčů. Všichni obdivujeme jejich um, trpělivost a nápaditost jejich
vzorů. Ostatně díky paní Zárubové zdobí naši společenskou místnost nejen paličkované znaky Kačenčiny pohádkové říše i Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, květiny, ale i znak našeho kubu POHODA. Velikonoční
ani vánoční svátky si už ani nedovedeme představit bez jejich výrobků.
Kytičku z paličkované krajky (a rýmovník k tomu) si odvezl v loňském roce
ze svého vystoupení pro členy klubu i pan Václav Postránecký, významný
herec a moderátor Receptáře.
Naše krajkářky rozdávají kolem sebe radost a jejich umění je dokladem, že
začít se může v každém věku, když nechybí vůle a trpělivost. Moc jim fandíme a přejeme jim z celého srdce hodně inspirace, tvůrčí nápady a taky hodně
nadšených příznivců. V neposlední řadě také pevné zdraví.

Rádi bychom se naučili v tom románu číst, odhalit radosti a zkušenosti druhých, objevovat a také
pochopit ty druhé. Proto jsme se
rozhodli, že pootevřeme dveře
a pozveme k nám do klubu Na slovíčko zajímavé osobnosti, které žijí
kolem nás. Mají talent, jsou skromní, mají rádi lidi, pro které vytváří
neskutečné hodnoty. Svojí tvorbou
i činností obohacují život druhých,
vychovávají si své nástupce a jsou
si jistí, že není větší škody než promarněný ztracený čas. Neuzavírají
se před světem do své ulity, nebojí
se riskovat a vždy je potěší uznání
druhých.
Celý cyklus KDO JE KDO odstartuje
v úterý 13. 3. od 14:30 ve společenské místnosti klubu paní HANA
ESOP. V tomto roce měla velkou
příležitost se prezentovat výstavou fotograﬁí z pobytu na Aljašce
a následnou besedou v Městské
knihovně. Zájem byl veliký, a tak
by bylo až trestuhodné nepožádat
členku našeho klubu, aby svým
vyprávěním nepřiblížila dobu, kdy se svým manželem žila víc jak dvanáct
let na Aljašce. Jaká byla cesta z Trutnova do neznáma, jak jí vše pomáhalo
v tvorbě... protože ona je totiž i skvělá výtvarnice a nutno dodat, že velmi
skromná, stále v pohodě, usměvavá. Budeme se těšit na její vyprávění a už
teď pravidelní návštěvníci úterních setkání s přáteli připravují na klubu písemně dotazy. Za všechny vybírám jeden: „Zajímaly by mě vztahy a soužití
lidí (sousedské, rodinné) na Aljašce v porovnání se soužitím u nás“.
Věřte, že se všichni na její vyprávění těšíme. I vy jste srdečně zváni.
Miroslava Nováková

Naše paní Jiřinka Kameníková

Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

Pokud máte zájem, budete v úterý 10. 4. od 14:30 v klubu vítáni. Vstup je
zdarma a my všechny tři vyzpovídáme za Vás, abyste se dozvěděli třeba
o tom, kdy začaly paličkovat, co jim dělá největší radost a jaké ještě chystají
novinky ve své tvorbě.
M. Nováková
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Všichni ji máme rádi, všichni ji obdivujeme, je to naše „sluníčko“ klubu. Vždy
je v pohodě, usměvavá, milá, prostě
pravá DÁMA.
Téměř nevynechá žádnou klubovou
akci, nechybí na výletech, besedách,
každé úterý přijde mezi „své lidičky“.
Také nikdy nevynechala možnost zúčastnit se relaxačního cvičení, deseti
lekcí pod „taktovkou“ zkušené cvičitelky paní Ireny Pechové.
Je to naše paní Jiřinka, která 9. 3. oslavila skvělých 97 roků!
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdravíčka, spokojenosti
a pohody!
A víte, co ještě obdivujeme? Paní Kameníková nejen skvěle vaří, peče a spolu
s mladší dcerkou Jiřinkou se vzorně starají o venkovní zahrádku. Ta potěší
nejedno oko i duši kolemjdoucího, na okraji Povidlova. A že to mezi maminkou i dcerou jiskří láskou a pohodou, to snad ani není potřeba zdůrazňovat.
Však mladší Jiřinku znáte jako sestřičku paní doktorky Ježkové. Vždy milá,
ochotná a připravená pomáhat, jak jen bylo potřeba. Děkujeme!
Za všechny klubové „Pohodáře“ přeji paní Jiřince i celé její rodině radost
a úsměv pro každý nový den!
Míša Nováková, vedoucí klubu
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poděkování za podporu terénních služeb
Dne 21. 2. předal Ing. Jiří Černý, ředitel závodu Škoda Auto a.s. Kvasiny paní
Pavlíně Blažkové, pověřené vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí do užívání vozidlo Škoda Octavia. Symbolické předání klíčků od vozu
proběhlo za účasti RNDr. Tomáše Kytlíka, místostarosty Města Kostelec nad
Orlicí, Bc. Evy Markové, vedoucí odboru sociálních věcí a paní Běly Kovaříčkové, koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb.
Již v průběhu roku 2017 řešila pečovatelská služba problémy spojené s nedostatečným počtem služebních vozidel. Pracovníkům sloužila pro jejich
práci 2 vozidla, která nemohla dostatečně zabezpečit a pokrýt požadované
a nabízené služby. Byli limitováni zejména při poskytování dovozů klientů
do města, na nákupy, k lékaři nebo při doprovodu na úřad. Dále vznikaly
časové ztráty při dojezdech do domácností klientů. Počet vozidel negativně
ovlivňoval možnosti a dostupnost pečovatelské služby. Jedním z hlavních
cílů bylo rozšíření vozového parku.
Koncem roku 2017 proběhlo společné jednání zástupců Škoda Auto a.s.
Kvasiny a Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí, kterého se zúčastnili také
zástupci zřizovatele. Na této schůzce byla ze strany společnosti Škoda Auto
a.s. nabídnuta pečovatelské službě pomoc poskytnutím služebního vozidla
pro účely zajišťování sociálních služeb. Oﬁciálně bylo vozidlo Škoda Octavia
předáno do užívání dne 21. 2.

Foto: archiv Pečovatelská služba

Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat společnosti Škoda Auto a.s.
za podporu našich sociálních služeb poskytnutím vozidla, které bude Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí využívat při zajišťování terénních služeb
zejména v Kostelci nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí a Častolovicích.
Pavlína Blažková, pověřená vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí

Tradiční česká zabijačka pro klienty Pečovatelské služby
Dne 21. 2. se v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí uskutečnila pravá česká zabijačka. Tento zážitek si mohli klienti pečovatelské služby doslova vychutnat díky zaměstnancům Škoda Auto Kvasiny.
Ti v předvánočním čase uspořádali dobrovolnickou sbírku a prostřednictvím
získaných ﬁnančních prostředků se rozhodli v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata splnit toto netradiční přání klientů Pečovatelské
služby Kostelec nad Orlicí.
Zdárný průběh akce zajišťovali a panu řezníkovi asistovali zaměstnanci Škoda Auto paní Mgr. Lada Doležalová a pan Mgr. Jakub Jedlinský. Pracovnice
pečovatelské služby zajistily výzdobu prostor, něco sladkého k zakousnutí,
bohatou tombolu a potřebný servis pro všechny hosty. Před 10:00 se ve vestibulu domu s pečovatelskou službou začali shromažďovat hosté, sešlo se
jich bezmála padesát. Klientům z města a okolních obcí pečovatelská služba
zajistila svoz a odvoz včetně potřebného doprovodu.
Celou akci zahájil pan Ing. Jiří Černý, ředitel závodu Škoda Auto a. s. Kvasiny a paní Pavlína Blažková, vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí.
Oﬁciálního zahájení se zúčastnili i zástupci města Kostelec nad Orlicí v čele
s místostarostou města panem RNDr. Tomášem Kytlíkem. Poté již mohla vypuknout pravá zabijačková zábava. Ke skvělé atmosféře přispěli i muzikanti
– Duo Peremský Rygger.
Ve zcela zaplněných prostorách vestibulu se zpívalo, ale i tančilo. K obědu
se podával ovar, hosté mohli ochutnat jitrnici, došlo i na pivko a štamprlíčko
na zahřání. Další zabijačkové pochoutky tlačenka, jitrnice, prejt a zabijačková polévka byly formou výslužky rozvezeny všem klientům pečovatelské
služby následující den.

Součástí akce byla také tombola se zajímavými cenami. Hlavní výhru, vstupenku pro dvě osoby na prohlídku s majitelem zámku, věnoval pan František Kinský, dále si výherci mohli odnést medovník, obraz, květiny, svíčky,
kalendáře, keramiku, různé upomínkové předměty, výrobky klientů Centra
denních služeb Domovinky a mnoho dalších. Losy do tomboly obdržel každý
host zdarma. A jelikož dobro má plodit dobro, bude výtěžek získaný z dobrovolných příspěvků za losy použit na splnění dalšího přání našich klientů, a to
zajištění zdravotního cvičení.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří tuto akci realizovali a podíleli se na její přípravě. Celá akce byla klienty velmi pozitivně přijata a hodnocena. Mnozí z nich, někteří i po delší době, měli možnost alespoň na chvíli
zapomenout na zažité stereotypy, dopřát si změnu prostředí, přijít na jiné
myšlenky a setkat se svými vrstevníky a známými.
Fota: zadní přeobal zpravodaje
Ing. Jaroslava Hlavsová, sociální pracovnice,
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí

Foto: archiv Pečovatelská služba
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ

POZVÁNÍ DO REGIONU

SDH Kostelec nad Orlicí - město
RTIC

Zásahy jednotky požární ochrany
21. 2.

Střet motocyklu s osobním vozidlem
Vamberk
Jednotka byla povolána ke střetu motocyklu
s osobním vozidlem. Řidič motocyklu při výjezdu z kruhového objezdu nezvládl řízení a narazil
do boku osobního vozidla. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala
jednotka Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policie ČR. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme začali s ošetřením zraněného řidiče motocyklu.
Po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK jsme asistovali s uložením zraněné osoby do vakuové
matrace a jejím transportem do sanitního vozidla. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Po dobu
zásahu složek IZS byla komunikace
č. I/11 zcela uzavřena. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR.
22. 2. Požár odsávání v průmyslové hale Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru
odsávání v průmyslovém podniku
Federal Mogul. Po našem příjezdu
k události byli zaměstnanci evakuováni již mimo zasažený objekt
před příjezdem JPO. Provedli jsme
rozvinutí dopravního vedení B
s rozdělovačem a dvěma útočnými
proudy C do budovy a jednoduchý
útočný proud C s vodou. Začali
jsme ochlazovat a likvidovat požár izolace a odsávání v hale. Dále jsme zasažený prostor odvětrávali přetlakovou ventilací a byla otevřena okna. Spolupracovali jsme u zásahu s ostatními jednotkami PO. Na hašení požáru uvnitř
odsávání bylo použito vysokotlaké hasicí zařízení COBRA a dva útočné proudy C s těžkou pěnou. Další jednotky rozebíraly a hasily odsávání na střeše
budovy. Byl ještě proveden průzkum, zda se uvnitř budovy nenachází žádný zaměstnanec, to se nepotvrdilo. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že
do večerních 20:00 budeme provádět kontrolu požářiště. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkami PO, vyšetřovatelem požáru,
zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

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

Otevírání cyklosezony 2018
Rok se s rokem sešel, blíží se jaro
a s ním čas na provětrání bicyklů
všeho druhu. Dovolujeme si vás
proto pozvat k účasti na již třináctém ročníku akce „Otevírání cyklosezony“ a přivítejme tak společně
jaro na kolech, tentokrát dne 21. 4..
V letošním roce se cílem našeho
výletu stane kouzelné údolí Dřízna v Přepychách. Místo obklopené
lesy, s neuvěřitelně silnou atmosférou, kde teče pramen, který, dle pověstí, nikdy nevysychá. V údolí stojí
kaple s oltářem Panny Marie Lurdské, přilehlou stráň lemuje křížová
cesta, do skály je vytesán Boží hrob.
Místo návštěvníky jakoby vítá, můžete v něm přemýšlet, posedět v altánku, opéct si buřty v připraveném
ohništi. V každém koutě je na co se
dívat, co obdivovat.
U příležitosti akce pro vás bude
v údolí připraveno občerstvení
z dílny místního pana hostinského, živá hudba či nezbytné losování o ceny.
Registrace na akci začíná v 8:00 v informačním centru, v devět hodin pak
odstartujeme.

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň
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Fota: archiv RTIC

Přijeďte pobejt do míst, kde nenajdete civilizaci ani elektřinu, ale spoustu
podobně naladěných lidí, přírodu a jaro ve své nejkrásnější podobě.
Těšíme se na vás
RTIC
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SLOŽKY MĚSTA
Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

dospělé oddělení

dětské oddělení

2005 1. Místo v kategorii kniha pro děti a mládež jako celek
Zlatá stuha, Praha
2006 3. Místo v kategorii krásná literatura
Nejkrásnější české knihy `05, Památník národního písemnictví, Praha
2007 3. Místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy `06, Památník národního písemnictví, Praha
2008 2. Místo v kategorii knihy pro děti
Nejkrásnější české knihy ` 07, Památník národního písemnictví, Praha

Po
St
Čt

Po
St
Pá

DÍLNY A WORKSHOPY
Od roku 2006 vede dětské výtvarné dílny pro děti
Bechyně, Praha, Bratislava, Brno

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:

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

c

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Pozvánka na výstavu
Srdečně vás všechny zveme
na výstavu ilustrací
oceňované ilustrátorky

Michaely Kukovičové.
Prohlédnout výstavu si můžete
v měsíci dubnu a květnu 2018.
Michaela Kukovičová *1968
Vystudovala ateliér animace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
kde v současné době pracuje jako asistentka v ateliéru ilustrace a graﬁky.
Věnuje se knižní a časopisecké
ilustraci, animaci a režii videoklipů
a krátkých ﬁlmů, ilustruje pro www
stránky. Vede dětské výtvarné dílny
(Praha, Brno, Bratislava, Varšava,
Bukurešť, Vídeň...). Spolupracuje
s graﬁckým studiem REDESIGN.
Knížky vydává v nakladatelství Baobab, Akropolis, Labyrint, Albatros.
Její práce znovuoživují poetistický i pop-artový způsob zacházení s nalezeným materiálem, a přitom jsou hravé a často překvapivé.
Michaela Kukovičová sbírá ceny v soutěžích Nejkrásnější kniha roku, Zlatá stuha.
h p://www.baobab-books.net/michaela-kukovicova
PROJEKTY
1996 Mezinárodní festival animovaných ﬁlmů, Stu gart, Německo
1998 Mezinárodní projekt Absolut Panushka, Santa Monica, USA
1998 spolupráce na ﬁlmu Jiřího Barty „Ibn Ba uta“
2007 ilustruje pro dětský časopis ABC
2008 výtvarné vedení projektu dětské knihy „Un dragon malheureux“
francouzské lyceum, Praha
OCENĚNÍ
1998 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘97, Památník národního písemnictví, Praha
1999 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘98, Památník národního písemnictví, Praha
2005 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘04, Památník národního písemnictví, Praha
2005 3. místo v kategorii knihy pro děti
Nejkrásnější české knihy ‘04, Památník národního písemnictví, Praha
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VÝSTAVY
1993 Liberec kresby
1994 Praha, Chodovská tvrz, kresby, tisky
2003 Liberec, Městská knihovna, ilustrace
2005 Praha, Veletrh knihy, ilustrace Praha, Dům umění,
čeští ilustrátoři dětských knih
2006 Praha, Galerie u Prstenu, absolventi atelieru J. Barty
2006 Japonsko, putovní výstava české ilustrace
2007 Bratislava, České kulturní centrum, výstava ilustrátorů naklad. Baobab
2007 Praha, Francouzský institut, ilustrace (společ. s J. Petrovou)
2007 Moskva, nakladatelství Baobab a jeho ilustrátoři
BIBLIOGRAFIE (jen první vydání)
Drijverová Martina: Moje miminko, 1994
Havlová Soňa: Jak to všechno zvládnu, 1994
Schwabenthan Sabine: Dívky, 1994
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 6, 1997
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 7, 1998
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 8, 1998
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 9, 1998
Černá Olga: Kouzelná baterka, 2004 /Zlatá stuha/
Holá Lída: New Czech Step By Step, 2004
Lem Stanislav: Marťan, 2005
Kukovičová Michaela: Hledej barvu, 2005
Herzog Ane e: Lililinda Superhvězda, 2006
Hubková Zora: Angličtina pro nejmenší, 2006
Hrnčíř Pavel: Komínek & Budíček, 2007
Holá Lída: Czech Express 1, 2, 2007
Ježková Alena: Prahou kráčí lev, 2008
Ježková Alena: Řecké báje, 2009
Hrnčíř Pavel: 12 her pro děti a dospělé, 2010
Simona Kňourková

Městská policie
MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny: pondělí
středa

15:00–16:00
15:00–16:00
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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
1. 4. (neděle) 9:30
2. 4. (pondělí) 9:30

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

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

Brambor zasázených na Svatého Marka,
bude v září plná jamka
Marek, jméno na první pohled relativně nevýrazné, ale pokud se na 25. 4.
podíváme poněkud detailněji, poodhalíme tak řadu zajímavostí.
Nejprve však k osobnosti svatého Jana Marka jako takové. Jednalo se o jednoho z tvůrců evangelií, a to konkrétně nejkratšího evangelia podle Marka.
Už jen podle této skutečnosti můžeme usoudit, že se jedná o postavu velice
významnou ve svátcích církevního roku. Legenda pokládá Svatého Marka
za patriarchu alexandrijského a taktéž, což je velmi zajímavé, za zakladatele
křesťanství v Africe. Traduje se totiž, že se roku 68 právě na africkém území
podrobil mučednické smrti. Roku 828 však dva benátští kupci vyloupili Markův hrob v Alexandrii. Posléze údajně jeho ostatky ukryli pod náklad vepřového masa, jen tak totiž byli schopni převést je přes celnici bez kontroly.
Důvodem totiž bylo pohrdání místních muslimů právě vepřovým masem.
Jejich plán se zdařil a Markovy ostatky mohly být uloženy do benátské baziliky, dnes známé pod jménem Bazilika sv. Marka. Důležité je však upozornit
na fakt, že ostatky byly v tehdejších dobách velice významným sociálním
pojivem. Na místa, kde byly uloženy, se přijížděli podívat poutníci z různých
koutů světa (situace se dodnes nezměnila, pouze se z poutníků stali turisté).
Taktéž se díky jejich přítomnosti zvyšoval počet obyvatelstva ve městech.
Svatý Jan Marek se proto později stává symbolem Benátek.

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
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI
V 8:30 V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).
BOHOSLUŽBY V DUBNU
1. 4. (neděle) 8:30
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
15. 4. (neděle) 8:30
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

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 A DUBNU
30. 3. (pátek) 17:00
VELÝ PÁTEK
1. 4. (neděle) 9:45
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
LIKONOČNÍ
S VEČEŘÍ PÁNĚĚ
Další informace na vývěsce u kostelíku.

Dnes se každoročně na den 25. 4. v Benátkách konají průvody, logicky na Náměstí sv. Marka. Účastní se jich nejvyšší církevní hodnostáři, čelní představitelé města a významní umělci. Součástí oslav je také vystoupení, kdy se
část občanů převleče do červené a část do zelené barvy a vytvoří svými těly
obraz poupěte červené růže, který je viditelný zejména z ptačí perspektivy. Je
tak činěno proto, že od počátků těchto průvodů muži dávali ženám červené
poupě růže zvané bocolo. Podle toho byl i průvod nazván Festa del Bocolo.
Závěrem už jen nezbývá nic jiného, než zdůraznit všem zahrádkářům, aby právě
25. 4. nezapomněli vysadit brambory, protože pranostiky přece nikdy nelžou.
Noemi Šimečková

Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

Veronika Šabatová (Zaňková)
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974
Solárium 6 Kč, minimální permanentka 100 min.
NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY
Malibu C 100% vegan.
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POBYTOVÉ STŘEDISKO
Vystoupení pro seniory
Ve čtvrtek 8. 3. se vydaly děti z dětského
centra Pobytového střediska na návštěvu
seniorů v domě s pečovatelskou službou.
Vystoupení dětí bylo ve znamení přicházejícího jara a blížících se Velikonoc.
S velkým nasazením děti předvedly písně
a básně, které se naučily za krátký pobyt
v České republice. Po vystoupení se děti
se seniory odebraly do prostoru Domovinky, kde si pak společně zahrály deskoFoto: archiv Pobytové středisko
vé hry a užily si příjemně strávené chvíle.
Vystoupení se moc líbilo a my máme radost, že se dětem podařilo kosteleckým seniorům zpestřit jedno slunečné
odpoledne. Navázali jsme tak na tradici našeho dětského centra ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou
a těšíme se na další setkání, které proběhne opět v dubnu.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

NEUNIKLO NÁM
Karneval v Kostelecké Lhotě
Nevíme od kdy se počítá tradice, ale náš dětský karneval byl už šestý.
Již od 14:00 se začali, v neděli 25. 2. , scházet rodiče s dětmi do Hostince
U Hubálků v Kostelecké Lhotě. V 15:00, kdy karneval začal, jich tam bylo už
přes 200. Tančila, soutěžila a dobře se bavila spousta krásných masek. Volbu
těch nejhezčích jsme nakonec vzdali, protože nikdo nedokázal určit tu nejlepší. Tančily děti, rodiče se bavili, balónky létaly sálem a občas i bouchaly.
Nás potěšili i někteří rodiče, kteří také přišli v maskách.
Doufáme, že se tam všem líbilo, a na příští rok se těší Kostelecký okrašlovací
spolek, Pro Junior a Hostinec U Hubálků.
Dana Bečičková a Blanka Miklová za KOS Kostelec nad Orlicí

Foto: archiv Karneval Kostelecká Lhota
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Jiří Lejsek oceněn na republikové konferenci Klubu lodních modelářů
Jiří Lejsek, vysokomýtský rodák, byl oceněn na republikové konferenci Klubu lodních modelářů v Hradci Králové 10. 2.
za celoživotní činnost v modelářství.
Do roku 1985 žil ve Vysokém Mýtě, kde krom vlastní modelářské činnosti vedl i patnáct let kroužky mladých modelářů,
jak leteckých, tak lodních. Organizoval soutěže leteckých modelářů na letišti Orličanu, kam se sjíždělo až víc jak 150
modelářů, byl sportovním komisařem. V lodním modelářství pořádal v Mýtě řadu soutěží, jak na plovárně, tak na rybníku
Chobot.
Od roku1986 žije v Kostelci nad Orlicí. Zde uspořádal i dvě velké výstavy lodních modelářů, jednak v sále Rabštejna
(v r. 2000) a v oranžeriu zámku Častolovice (2004), další pak v rodném městě v Regionálním muzeu a sálu Kulturního domu.
Byl mezinárodním rozhodčím lodního modelářství a rozhodoval na řadě MS a ME jak v ČR, tak v zahraničí.
V letech 1990–1998 byl předsedou KLoM ČR a poté až do roku 2017 tajemníkem.
V roce 1998 obdržel z rukou prezidenta světové organizace lodních modelářů Naviga pana Franze Hochbauera vyznamenání Čestnou jehlu Naviga.
Předsednictvo KLoM ČR mu přeje zdraví a stálý zájem o modelářství, o kterém v průběhu celého života pravidelně publikuje v odborných časopisech.
Zdenka Dostálová, místopředsedkyně KLoM ČR

10. března se na Rabštějně konal již druhý ples neziskové organizace Dítě v srdci
Je sobota ráno. Děti mě doma už tři dny vídají jen večer, nevařím... Ještěže se stará manžel.
Kolegové Petr a Lída vozí na Rabštejn tombolu, kterou jsme několik týdnů předtím sháněli. Máme téměř
tři sta cen, mezi nimi i tři pobyty na Tenerife pro čtyřčlennou rodinu od M&M REALITY.
Je to velké lákadlo pro mnohé a velmi často rozhodující bod v otázce, zda na ples jít či nejít…
Marcela je doma a peče. Chystá rakvičky, věnečky a jednohubky pro hudbu a vystupující.
KOPLAHO BAND známe už dlouho, jsou sázkou na kvalitu a jistotu. Spolu s Tenerife jsou pro hodně lidí
hlavním důvodem, proč na ples vyrazit.
Nově večer přivítáme také děti ze základní školy z Borohrádku, kroužek akrobatické gymnastiky. Říkají si
Gumídci a vede je pan učitel Hurdálek.
V jednu hodinu zjišťuju, že nikdo nezajistil žíněnky pro tohle vystoupení... Na poslední chvíli volám
na všechny strany a nakonec se díky ochotě a vstřícnosti několika lidí daří zajistit jejich zapůjčení v Sokolovně... Doufám, že tím jsem vyčerpala hlavní dávku adrenalinu pro dnešní den.
Kolem 18. hodiny přijíždím na místo činu. Firma Mishula, které jsme svěřili výzdobu sálu, je v plném
nasazení. Přijíždí KOPLAHO BAND a téměř v tu samou chvíli i Gumídci.
Za chvíli dorážejí i manželé Marxovi z TAK DANCE KROK, připraveni zatančit ukázky standardních tanců.
Jsou to profíci a všechny nás o tom za chvilku přesvědčí.
Začínají chodit první plesaři.
Jsem unavená jako blázen, tak akorát jít si lehnout a ne zahajovat ples.
Ve dvacet hodin je sál již téměř zaplněn, zpětně jsme se dopočítali přes 150 lidí.
Beru si prášek na bolavou hlavu, hladím svoje bříško s miminkem a vstupuju na jeviště.
Zahajuji ples a vítám Gumídky. Jejich vystoupení bylo vskutku ohromující. Z pozice zdravotní sestry vidím
mnoho potencionálních úrazů během vystoupení. Děti to ale zvládají naprosto bravurně a bez karambolů.
Na tombolu se tvoří fronta ve dvojstupu, zatočená od podia až ke dveřím…
Musím je poprosit o prostor pro Marxovy, náš vynikající taneční pár. Jejich vystoupení jsme dostali darem a bylo nádherné.
Přichází Petr a čte zdravice od pana Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, a od pana hraběte Františka Kinského, našeho starosty. Oba totiž
převzali záštitu nad plesem, ale bohužel se nemohli osobně zúčastnit.
A pak už se tančí, zpívá a raduje.
Dole pod schodištěm je nástěnka s fotograﬁemi z naší činnosti. Vědomi si toho, že všichni se jdou hlavně bavit, jsme fotograﬁe volili velmi opatrně.
Schody září svíčkami, které vedou návštěvníky plesu až na Balkon Duchů. Zde měli možnost zakoupit si vstupenky ti, kdo nechodí tancovat, ale chtěli podpořit Dítě v srdci. Sešlo se překvapivé množství
příspěvků.
O půlnoci zasedáme všichni ke svým stolům s pohoštěním.
Využívám této chvíle a děkuji svým milým kolegům a kolegyním. Bez nich a jejich obětavé práce bych si o celém projektu perinatální paliativní
péče včetně plesu mohla nechat leda tak zdát.
Jsou vylosované hlavní ceny. Mezi účastníky jsou
i tací, co dali za losy dva tisíce, protože prostě
chtěli vyhrát… Ples vrcholí. Rozhlížím se po sále.
Vidím svůj tým, rodinu, známé i neznámé. Konečně mám čas zatancovat si s manželem.
Domů přijíždím ve tři hodiny ráno, unavená, spokojená.
Snad i ostatní měli tenhle pocit, když se vraceli.
Děkuji vám všem za podporu, ať již ﬁnanční, konkrétní hmotnou nebo prostě jen obyčejně lidskou
a hřejivou. Budeme se na vás těšit na našem dalším plese.
Alena Peremská, ředitelka
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Duben 2018
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – duben 2018

Taneční pro páry

•

Úspěšně jsme zakončili Taneční
pro páry. Všichni absolventi si
taneční krásně užili a naučili se
mnoho nových ﬁgur a kreací. Během osmi lekcí lektor Mgr. Josef
Solár z Rychnova nad Kněžnou
naučil tanečníky jak standardní, tak i latinskoamerické tance.
V tanečních kurzech pro dospělé vládne přátelská atmosféra, při níž tanec
baví dámy i pány, (kteří se v některých případech přihlásili ne úplně dobrovolně). Je to několik večerů, které si s partnery vyhradíte pro sebe, vyrazíte
do příjemné společnosti a bonusem je, že se zdokonalíte v tanci.
V letošním roce byly otevřeny dvě úrovně – bronzová (mírně pokročilí) a stříbrná (pokročilí). V bronzové úrovni se hlavně vylepšovaly kroky, do základních sestav se přidávaly zajímavé vazby. Ve stříbrné úrovni již přichází na řadu
vazby složitější nebo tance méně obvyklé jako Paso doble nebo Salza.
Příští rok opět předpokládáme otevření dvou úrovní. Předpokládáme, že
úrovně se budou v letech střídat a to včetně základní úrovně.
Od dubna opět přichází pravidelné Rabštejnské tančírny nejen pro zopakování tanců, ale i pobavení se a užití si hezkých večerů v kamarádské
atmosféře. Konkrétní termíny (1x měsíčně) naleznete vždy v programu
SK Rabštejn na jiném místě zpravodaje nebo na našich webových stránkách
www.skrabstejn.cz.

•

•

•

•

Do letošního podzimního Kurzu tance a společenského chování pro mládež přijímáme už pouze
chlapce. Více informací získáte v Divadelní kavárně
na Rabštejně nebo na www.skrabstejn.cz.
Prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované vstupenky v dostatečném časovém předstihu – nejpozději jeden týden před konáním představení (lépe 14 dní před datem konání). S ohledem na četná vyprodaná
představení je o místa v hledišti velký zájem. Děkujeme za pochopení.
Aktuálně se těšíme na nejbližší divadelní komedii Perfect Days.
Přibližně v polovině února proběhl na Rabštejně tradiční „Dětský karneval“ na téma Havaj. Zúčastnilo se ho spousta dětí v nápaditých maskách.
Za veselého dovádění při rytmických písničkách velmi hbitě nedělní odpoledne všem na karnevale uběhlo.
Náš nejznámější biotronik Tomáš Pfeiﬀer předvedl na Rabštejně koncem
února hru na Vodnářský zvon při koncertě s názvem „Společná věc“. Přítomné diváky v průběhu koncertu provázel osobně rovněž mluveným
slovem a obrazem parabolická projekce.
Do posledního místa vyprodané hlediště při divadelní komedii „V Pařízi bych tě nečekala, tatínku“ doslova řinčelo smíchy. Na rabštejnských
prknech se opětovně představil skvělý Petr Nárožný ve společnosti Jana
Šťastného, Martina Sochora, Jany Malé a dalších.

20. celorepubliková burza
skautských sběratelů a filatelistů
V druhé polovině dubna se
na Rabštejně uskuteční jubilejní 20. setkání skautských
sběratelů. Je to celorepubliková akce a sejdou se zde skauti
z mnoha různých koutů naší
republiky (a mnohdy i ze zahraničí…).
Na sále budou vystavovat a vyměňovat svoje sbírky známek,
skautských předmětů, pohlednic, knih a dalších zajímavých předmětů. Ale nejdůležitější je zde příjemná
přátelská atmosféra shledání a kamarádství.
Jubilejní 20. ročník celorepublikové burzy skautských sběratelů a ﬁlatelistů se uskuteční na Rabštejně v sobotu 28. 4. od 9:00.

Jazzmani na Rabštejně
Každé jaro se na Rabštejně koná jazzový
koncert z cyklu Jazzmani na Rabštejně.
Pravidelně vítáme významnou hudební
osobnost jazzové scény. Vzpomeňme
kupříkladu na držitele Grammy Randyho Breckera (který je mj. kmotrem
našeho loga společně s AMC Triem).
Letos dojde k malé změně. Proč? Letošní jazzový zážitek nás totiž čeká až v prosinci. Sejdeme se s další ze světových
hudebních osobností. Skvělému rabštejnskému publiku se představí jazzový
zpěvák zvučného hlasu i jména – slovenský Peter Lipa. Těšíme se na všechny
milovníky kvalitní jazzové melodie v prosinci na Rabštejně!
Další informace o připravovaném jazzovém večeru přineseme v příštích
zpravodajích.
Vánoční koncert z cyklu Jazzmani na Rabštejně s Peterem Lipou se bude
konat v neděli 9. 12.
14

Josef Dvořák v klubovém pořadu
Je již tradicí, že na konci divadelní sezóny na Rabštejně uvádíme zábavný –
klubový pořad. Jeho hlavní myšlenkou
je odměnit naše diváky. A to bezprostředním setkáním našich návštěvníků
se známými osobnostmi z oblasti nejen divadla, ale i ﬁlmové branže apod.
V loňském roce nás navštívil Vlastimil
Harapes s Uršulou Klukovou a bylo to
velmi zajímavé a vtipné setkání.
Letošním hostem bude herec, moderátor, divadelní ředitel Josef Dvořák. Ten
vyrůstal v Kadani a na začátku své kariéry působil v Kladivadle v Ústí nad
Labem. Nejvíce se však zapsal do duší diváků jako herecký partner Jiřího Suchého a Jitky Molavcové v divadle Semafor. Později (v 90 letech) založil svou
vlastní divadelní společnost.
Další zajímavosti o Josefu Dvořákovi a klubovém pořadu přineseme v příštím
Zpravodaji.
Josef Dvořák vystoupí na Rabštejně 18. 5. od 20 hodin. Držitelé divadelního
abonmá mají na tento pořad slevu.

Divadlo Perfect days
Perfect days, romantická komedie
nejen o ženách a nejen pro ženy. Tak
by mohl znít perfektně výstižný podnadpis divadelní hry, která Vás čeká
na rabštejnských prknech v dubnu.
V této hře se představí také jedna držitelka Thálie. Viz medailónky níže.
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, kdy
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se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potenciální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá
absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká?
Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když
je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce
spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí. Romantická
a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická
klišé. Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá
něco úplně jiného, než si plánujeme.
Režie tohoto představení se ujal Petr Kracik. Po hudební stránce se představení ujal Milan Svoboda.
Medailónky herců
Všichni, kdo představení viděli se shodují, že se Lenka Vlasáková v hlavní
roli doslova „našla“. Do puntíku jí sedne a diváci si užijí jak vtipné situace,
tak melancholické okamžiky. Lenka Vlasáková prošla ve své kariéře Spolkem
Kašpar, Divadlem Rokoko a nyní hostuje na několika pražských pódiích. Lenka Vlasáková je držitelem Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli

za ﬁlm Lea. Není bez zajímavosti, že jejím životním partnerem je Jan Dolanský, kterého uvidíte v roli Brendana.
V další roli vystoupí již zmíněný Jan Dolanský. Ten vystudoval herectví
na Pražské konzervatoři, kterou ukončil v roce 1997. Svou kariéru zahájit
v Divadle Komedie a v současné době je členem činoherního souboru Národního divadla v Praze. Je uznávaným a často obsazovaným dabérem (např.
Bilbo Pytlík). Také hraje v mnoha seriálech - např. Ohnivé kuře nebo Rapl.
Petra Jungmanová hraje v této komedii roli Alice. Vystudovala obor muzikálového herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Hned
po škole byla obsazena do několika velkých hereckých rolí. Za postavu Harry v muzikálu Babylon (autoři Stanislav Moša a Vladimír Merta) obdržela
prestižní cenu Thálie v kategorii opereta, muzikál. Kromě herectví se věnuje
dabingu, moderování a také charitativní činnosti.
V dalších rolích se Vám představí Dana Syslová, Vilém Udatný a Jan Hofman.
Páté představení rabštejnské divadelní sezóny je komedie „Perfect Days“
a bude na Rabštejně v neděli 8. 4. od 19:00.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

NOVÝ ZÁMEK
Výstava narcisů, 28.–29. 4.

Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/

Nový zámek vás zve na poslední dubnový víkend, kdy pro vás připraví pěstitel pan Adolf Papáček ve spolupráci s paní Drahomírou Zářeckou a zámeckou ﬂoristkou, paní Andreou Vanickou, tradiční výstavu narcisů. Příroda nám
v posledních letech nebyla příliš nakloněna, a tak se např. v uplynulém roce
výstavu uspořádat nepodařilo. Letos věříme, že se počasí bude chovat vstřícně a my vás pozveme do prostor Nového zámku zhlédnout velké množství
variant této půvabné jarní květiny. Vzhledem k předchozím zkušenostem vás
upozorňujeme na možnost, že termín výstavy bude upraven, sledujte tedy
webové stránky Nového zámku www.zamekkostelecno.cz, kde vás budeme
o případných změnách informovat.
Ivona Jasníková

OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Nový zámek Vás v dubnu zve na výstavy
5. Salon východočeské fotografie, 30. 3.–3. 6. 2018



První letošní výstavou v Galerii Kinský
bude 5. Salon východočeské fotogra     
ﬁe, jehož hlavním pořadatelem jsou

$%&$&'$&(&)%*+
Volné sdružení východočeských fo*7)I J%4
tografů, z.s. Hradec Králové a Impuls
Hradec Králové, centrum podpory
uměleckých aktivit.
V regionu východních Čech, stejně jako v celé ČR, mají dnes fotografové možnost prezentovat své
práce na samostatných autorských
či klubových výstavách nebo na výstavách pořádaných v rámci nejrůznějších fotografických soutěží
a přehlídek. Chyběla zde však reprezentativní přehlídka poskytující
souhrnný přehled aktuální tvorby východočeských fotografů. V roce
2005 se proto poprvé pořádal Salon východočeské fotografie. Přehlídka
se opakuje víceméně po třech letech. Toto trienále se zvolna stává tradicí.
V letošním roce proběhne již pátý ročník a jeho účastníci budou vystavovat v Galerii Kinský Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Výstava bude
přístupná již se zahájením sezóny. O velikonočním víkendu a v dubnu během víkendů bude otevřena od 10:00 do 17:00, v květnu denně kromě
pondělí od 9:00 do 17:00.
Ivona Jasníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v dubnu

Jublilejní svatby

Hodek Zdeněk
Kaplanová Marie
Kudibalová Marie
Kudláčková Jiřina
Mánková Věra

50 let zlatá svatba Alena a Josef ČIHÁKOVI
Jiřina a Vítězslav KUDLÁČKOVI
Marie a Bohumil HOSTINSKÝCH

75 let oslaví

Brožová Hannelore
Kytlík Petr

Z našich řad odešli

91 let oslaví

Lepšík Jaroslav

70 let oslaví

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

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Zdeňka Dostálová
Eva Mádlová
Ing. Vladimír Bečka
Ladislav Panuš
Ing. Jan Klusáček
Vladislav Řezníček

* 1944
* 1963
* 1937
* 1937
* 1928
* 1937

Dagmar Hudousková
Augustin Hejčl
Květoslava Maděrová
Věra Pešková
Marie Miklová

* 1933
* 1947
* 1928
* 1928
* 1934

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým
za projevy soustrasti,
květinové dary
a doprovod na poslední cestě
mého milovaného manžela

Zdeňka Esperáka

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 25. 4. uplyne smutných 5 let,
co nás navždy opustila naše milovaná
babička, sestra a maminka
paní Jaroslava Machačová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme...

Vzpomínáme na své blízké
Větší bolestí na světě není,
než žal z náhlého rozloučení.
Dne 1. 4. 2018 vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny
našeho drahého tatínka a dědečka

Dne 28. 4. uplyne pět smutných let,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček

pana Karla Kouta

pan Jaroslav Jiruška
Bolest v našich srdcích stále zůstává.

Za tichou vzpomínku děkuji
dcery s rodinami.

V životě jsou chvíle,
kdy vám někdo tak moc chybí,
že byste ho chtěli vyjmout ze svých snů
a skutečně obejmout.
Dne 6. 4. uplyne rok,
kdy nás navždy opustil
pro nás ten nejlepší muž
pan Zdeněk Zezulka
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Nikdy nezapomeneme.
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Vzpomínejte s námi.
Manželka Jaroslava a dcery s rodinami.

V podvečer prvního máje
uplyne jeden dlouhý rok,
kdy nás již toliko ve snech a vzpomínkách
provázela po klikatých cestách života
naše milovaná maminka, babička
a manželka
paní Hana Flídrová
Nikdy nezapomene na její úsměv a starostlivost.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.
Zarmoucená rodina.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Duben 2018

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
čtvrtek: 8:00–12:00 13:00–15:00

úterý: 8:00–12:00
pátek: 8:00–12:00

13:00–15:00
středa: 8:00–12:00 13:00–16:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn–program duben–květen
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.

25. 4. (středa) 18:00 JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Smíšený pěvecký sbor Orlice a dětské pěvecké sbory při ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí pořádají jarní koncert a srdečně vás všechny zvou.

1. 4. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.

27. 4. (pátek) 18:30
STAVĚNÍ MÁJKY PŘED RABŠTEJNEM
Slavnostní postavení březové májky s ozdobnými stuhami společně s dětmi
a jejich nejbližšími v průvodu s hudebním doprovodem.

3. 4. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18:00 a čtvrtek v 16:00.
5. 4. (čtvrtek) 16:00
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý čtvrtek.
5. 4. (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.

28. 4. (sobota) 9:00

BURZA SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ A FILATELISTŮ
– 20. ROČNÍK
Tradiční celorepublikové setkání skautských sběratelů a příznivců ﬁlatelie.
Burza ﬁlatelistických známek, knih, pohlednic, odznaků, … a všeho dalšího
ke skautingu. Vstupné: 50 Kč.
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.

Pá 6. 4. (pátek)
AKADEMIE
dopoledne
Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí.

18. 5. (pátek) 20:00
ZÁBAVNÝ POŘAD: JOSEF DVOŘÁK
Klubový pořad se známou osobností u příležitosti závěru divadelní sezóny
2017/2018 – herec, moderátor a bavič Josef Dvořák se svým hostem Janem
Burdou, redaktorem Rádia Plus. NordProduction Praha.

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. 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.

9. 4. (pondělí) 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.

Kino Rabštejn – E-cinema

13. 4. (pátek) 18:00

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.

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.
14. 4. (sobota) 9:00

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
– z.o. ČRS Kostelec nad Orlicí

16. 4. (pondělí)
POŘAD PRO ŠKOLY
8:15, 10:00
– CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA
Hudebně výchovný pořad pro školy – určeno pro mateřské a základní školy
(I. a II. st.) v programu „Putování s muzikou“.
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.
23. 4. (pondělí) 16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

24. 4. (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 Divadelní kavárně na Rabštejně.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Duben 2018

22. 4. (neděle) 17:00 PRO DĚTI: ESA Z PRALESA
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát
nejlepším kung-fu mistrem na světě. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu
známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a spravedlnost. Animovaný/dobrodružný/ rodinný, Francie 2017. Vstupné 80 Kč.
6. 5. (neděle) 19:00
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných ﬁlmů a časově
předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Příběh rodiny majitele zahradnictví
se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. Nápadník je romantickou komedií
o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Komedie/drama/
romantický, Česko/Slovensko/Polsko 2017. Vstupné 80 Kč.
Připravujeme do kina: NÁDECH PRO LÁSKU, BAJKEŘI, pro děti: PŘÍŠERÁKOVI
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Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Masáže kojenců a cvičení těhotných: čtvrtek odpoledne
(na tyto akce je potřeba se objednat na tel.: 603 185 498)
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Program doprovodných akcí na duben
4. 4. (středa) 16:30
Promítání z cesty.

FILIPÍNY NA KOLE

11. 4. (středa) 16:30
NÁRAMKY KUMIHIMO
Výtvarná dílna s Jitkou Berkovou.
18. 4. (středa) 10:00

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY

25. 4. (středa) 10:00

ČARODĚJNICE PRO NEJMENŠÍ

Programy vznikly za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí.
Děkujeme!

7., 14., 21., 28. 4. (sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, les, sport pro celou rodinu. Účast na závodech východočeského poháru v OB. Vedoucí: Mgr. Petra Hladká, Ing. Viktor Hladký.
10. 4. (úterý) 17:00–18:30
TIFFANY SKLENĚNÉ VITRÁŽE
Zhotovení jednoduchých vitráží z barevných skel dle vlastních návrhů nebo
hotových šablon. Dílna pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč + materiál.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
13. 4. (pátek) 16:00–18:30
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Hedvábný šátek nebo šál dle vlastní fantazie. Přihlásit se můžete přímo v DDM
nebo na tel. 773 781 162 do 14.4. Po předchozí domluvě zajistíme požadovaný
rozměr. Cena 80 Kč + spotřebovaný materiál. Vedoucí: Bc. Daniela Mrázová.
20. 4. (pátek) od 16:00
PATCHWORK
Další dílna patchworku. Přijďte si vyzkoušet zajímavou technika šití a skládání látek do vzorů. Nutno předem nahlásit na tel.: 773 781 162. Změna termínu
možná. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Soňa Burdychová.
24. 4. (úterý) 17:00–18:30
SMATOVANÝ ŠPERK
Dílna pro mládež a dospělé. Šperky tvořené technikou smaltování na plotýnce nebo v pícce. Nutno předem nahlásit na tel. 773 781 162. Cena 80 Kč +
spotřebovaný materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
27. 4. (pátek) od 17:00
ČARODĚJNICE S DDM KAMARÁD
Rej čarodějnic v Hasičské zbrojnici Kostelec nad Orlicí. Čeká vás volba „MISS
ČARODĚJNICE a NEJ ČARODĚJE“, čarosoutěže, čarosalon, občerstvení zajištěno. S sebou koště, masku a špekáčky na opečení.
27. 4. (pátek) od 19:00
ZDOBENÍ MÁJKY PŘED SK RABŠTEJN
Zdobení májky barevnými stuhami. Symbolikou lidové tradice stavění máje
je přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání.

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz
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.
3., 10., 17. a 24. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
16:00–17:00
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi z keramické hlíny. Poplatek 50 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
9., a 23. 4. (pondělí)
KERAMIKA pro volně příchozí
17:00–18:30
Volné tvoření z keramické hlíny a drátu. Vhodné pro mládež a dospělé.
Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
12. 4. (čtvrtek) 18:00
INDIE - CESTA SEBEPOZNÁNÍ
Starobylá Indie je zemí, kde vše, co si dokážeme představit, je možné. Je zemí
s velice bohatou tradicí a historickou a náboženskou zkušeností, zemí plnou
kontrastů, zdánlivých rozdílů a nepochopitelných protikladů. O své zážitky
a zkušenosti z opakovaných cest do Indie se s vámi podělí Honza a Tereza
Dlabalovi. Vstupné dobrovolné.

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
13. 4. (pátek) 18:00
SK Rabštejn

VEČER SCÉNICKÉHO TANCE

24. 4. (úterý) 17:00
sál ZUŠ

JARNÍ KONCERT KOMORNÍ HUDBY

25. 4. (středa) 18:00
SK Rabštejn

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU

Přijďte, těšíme se na Vás!

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
14. 4. (sobota) 7:00

12. a 26. 4. (čtvrtek)
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
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CHOLTICE SVOJŠICE
HEŘMANŮV MĚSTEC
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15 do Choltic. Trasa nenáročného výletu: Choltice, Svojšice, rozhledna
Barborka, Heřmanův Městec. Návrat vlakem. Délka trasy: 12 km.
Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
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28. 4. (sobota) 8:00
Z HRONOVA DO NÁCHODU
Sraz účastníků: 8:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 8:15 do Hronova. Trasa výletu: Hronov, Studánky, rozhledna Na Signálu,
Pavlišov, Babí, Náchod... možnost navštívit zámek, restaurace Vatikán, Masarykovo náměstí. Návrat vlakem. Délka trasy: 11 km, stoupání 270 m.
Vedoucí akce: Jitka Kružíková.
Upozornění:
Město Kostelec nad Orlicí pořádá 26. 5. poslední Šumnou Orlici, proto SKT
posouvá výlet Kaňon řeky Doubravy na 2. 6.

Různé
13.–15. 4.
SK Klackaři Vás srdečně zvou
na pouť. Přijďte se na Palackého náměstí povozit
na atrakcích, něco zakousnout a koupit si něco na památku. Budeme se těšit!

TRADIČNÍ KOSTELECKÁ POUŤ

Nový zámek
30. 4. (pondělí) 17:00
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Program akcí v sezóně 2018
30. 3. - 3. 6. 5.
Galerie Kinsky

SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ
NA PENALTĚ V KOSTELECKÉ LHOTĚ
Tělovýchovná jednota SOKOL Kostelecká Lhota zve na čarodějnické rejdění
na fotbalové hřiště Na Penaltu. Čeká na Vás les plný bytostí, soutěž pro děti
za odměny. Budou vyhodnoceny nejlepší čarodějnice a čarodějové. Večer pokračuje taneční zábavou s hudební skupinou SPEKTRUM. Pořadatelé slibují
bohaté čarodějnické mlsání, havraní spár s kouzelnými perlami s elfským chlebem. Přijďte prožít čarovnou Filipojakubskou noc do přírodního areálu se zázemím pro malé i velké. Na tradiční čarodějnice srdečně zvou lhotečtí fotbalisté.

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/

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

25.–26. 5.
ŠUMNÁ ORLICE 2018
My jeli dál a dál podél Divoké Orlice, viděli domů pár smutných i zářících, my
jeli dál a dál v architektury ráj, my jeli dál a dál v zelený háj…

28.–29. 4.

25. 5. (pátek) 19:00

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)

VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ FILMŮ
Z CYKLU ŠUMNÉ STOPY A ŠUMNÁ MĚSTA

Zrcadlový sál Nového zámku.
Společně s režisérem Radovanem Lipusem a architektem Davidem Vávrou
se vypravíme po klikatých stopách:
Šumná Divoká Orlice – představení architektonických skvostů Kostelecka.
Brazílie – Juscelino Kubitschek & Oscar Niemeyer – otisky práce českých rukou v Brazílii. Putování historií spolupráce brazilského prezidenta s českými
kořeny a věhlasného architekta.
Brazílie - Vysněné město – šumné putování po zhmotnění životního snu Juscelina Kubitscheka a Oscara Niemeyera.

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
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26. 5. (sobota) 11:00
PREZENCE A START CYKLOVÝLETU
Start v 11:30 z Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí po trase zapomenutých a skrytých staveb nás budou provázet společně s Davidem Vávrou
a Radovanem Lipusem i Přátelé Černých Šviháků: Měšťanský kubistický dům
(dům Vanických), Podhorní mlýn, Staročeská chaloupka, Sklenářka, Mírov,
Technické domky, Seykorova vila, Vila Na Vinici, Vila bratří Kaufmanových,
Dostálova vila, Pekárna, Bílkova vila.
26. 5. (sobota) 17:00
KONCERT
Zahrada městského úřadu (za Sdruženým klubem Rabštejn).
Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Mánesova

MŠ Krupkova

Zápis dětí do mateřské školy Mánesova

Zápis dětí do mateřské školy Krupkova

MŠ Mánesova vyhlašuje Zápis dětí do mateřské školy, který se koná ve
středu 2. 5. od 8:00 do 17:00 v budově MŠ.

Mateřská škola Krupkova oznamuje,
že zápis dětí pro školní rok 2018–2019
spojený se Dnem otevřených dveří
proběhne ve čtvrtek 3. 5. v době
od 8:00 do 17:00.

Povinné doklady:
1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na
www.ms-manesova.cz, k dispozici v MŠ a na odboru školství MÚ)
potvrzenou lékařem, popř. lékařské potvrzení o povinném očkování dítěte, popř. potvrzení o trvalé kontraindikaci (neplatí pro děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné,

Přihlášky k zápisu si můžete stáhnout
na www.ms-krupkova.cz, nebo vyzvednout u p. Matyášové na Organizačně správním odboru Městského úřadu.

2) občanský průkaz zákonného zástupce,

K zápisu s sebou přineste:

3) rodný list dítěte.

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2) Potvrzení od lékaře o povinném očkování (neplatí pro děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné)
3) Průkaz totožnosti zákonného zástupce
4) Rodný list dítěte
Těšíme se na Vás!

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 604 487 234.
Bc. Petra Zakouřilová,
ředitelka MŠ

ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Aljaška – ZŠ Gutha-Jarkovského na návštěvě výstavy v městské knihovně
V únoru a březnu probíhá v městské knihovně výstava fotograﬁí Hany Esop Aljaška.
A právě na ni přišla pozvat žáky 1. stupně knihovnice paní Kňourková. Nejprve si děti
prohlédly vystavené fotograﬁe nádherné aljašské přírody a pak si povídaly o obyvatelích
této zajímavé země. Dozvěděly se, která zvířata zde žijí, že např. orel, medvěd a vlk jsou
pro místní indiány posvátní, a také že zde nežijí jen Eskymáci, ale třeba i Haidové, Thilingové a Athabaskové.
Pobřežní indiáni si vyrábějí krásně zdobené totemy a podle nich si děti na závěr své návštěvy v knihovně zkusily podobný totem namalovat. Jak se jim práce vydařila, posuďte sami.
Děkujeme za pozvání do městské knihovny a těšíme se na další návštěvu.
Za 1. stupeň Veiserová Dana

Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského

Olympijská mánie ve 4. c ZŠ Gutha-Jarkovského
Že nás zimní olympiáda 2018 v Pchjongčchjangu zasáhne, to jsme věděli hodně dopředu, ale že tak, to nás teda překvapilo.
Prvním zásahem bylo vyfocení každého z nás v Raškovce a naše fotky na chodbě školy, kde si nás všichni žáci mohli prohlédnout. Druhý zásah čekal v úterý,
kdy jsme celý den v tričkách barev olympijských kruhů tvořili ve skupinách práce, v nichž jsme představili zemi, ve které probíhala olympiáda, olympijské
symboly, disciplíny, naše sportovce a jejich umístění, medaile.
Práce byla vlastně
hraním, moc nás
bavila, a tak na závěr třetí zásah,
zastříleli jsme si
pukem na branku
a bylo hotovo.
Užili jsme si olympiádu, užili jsme si
soutěže a všichni
jsme vyhráli.
žáci 4. C,
H. Dosedlová
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Fota: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského
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Skalecká olympiáda
Zimní olympijské hry skončily. My jsme je také sledovali, a proto jsme byli
potěšeni, když jsme si mohli prožít svou malou olympiádu na Skále. Vyzkoušeli jsme si různé sporty, i když trochu legračně. Stříleli jsme na bránu, kličkovali mezi kužely, vyzkoušeli jsme si skoky na lyžích. Určitě nejoblíbenější
byl biatlon. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, před kterou
každý musel udělat 10 dřepů, aby se zadýchal. Někteří z nás běhali i trestné
kolečko. Poděkování patří hlavně páťákům, kteří nám vše zorganizovali. Bylo
krásné počasí, takže jsme si nakonec všichni řekli: Tak to se nám povedlo.

Děti i vychovatelky byly vtaženy do představení vtipným humorem, dosud si
lámeme hlavu nad vysvětlením kouzel s kartami, míčky či kouzelnou pizzou.
Druhá část byla podbarvena hudbou a barevnými efekty, naladila všechny
k pohodě a úžasu. Nejkrásnější byl závěr, kdy pan kouzelník vykouzlil králíčka Mazlíčka, kterého si děti pohladily. Odpoledne s kouzelníkem bylo prostě
senzační. Děkujeme a už se těšíme na další vystoupení.
Mgr. Jitka Šveidlerová

Školní družina Erbenova
Olympiáda ve školní družině
Tak a je to za námi. Letošní ZIMNÍ OLYMPIÁDA skončila pro naše sportovce
úspěšně. Vybojovali krásných 7 medailí.

Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského

Foto: archiv ŠD Erbenova

I my ve školní družině jsme si s dětmi o olympiádě povídali, vyráběli a nakonec si i zasoutěžili. Bohužel sněhu jsme se nedočkali, proto musela naše
olympiáda proběhnout v prostorách družiny.
V 1. oddělení na děti čekal závod na běžkách.
Ve 2. oddělení musely děti zvládnout krasobruslení.
Ve 3. oddělení si děti zahráli carling.
Všechny disciplíny se dětem povedly, a tak už jenom zbývalo vybarvit si medaile a dojít si pro sladkou odměnu.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Děti ze školní družiny pomáhají seniorům
pracoviště Drtinova

Školní družiny
Kouzelník Reno ve školní družině
První březnové odpoledne se celá školní družina (Erbenova i Drtinova) sešla
v tělocvičně, kam nás přijel navštívit kouzelník Reno. V předloňském roce
jsme už jedno jeho vystoupení viděli a moc se nám líbilo, tak jsme netrpělivě očekávali, jaká kouzla si pro nás dnes připravil. A bylo to úchvatné.
Foto: archiv ŠD Drtinova, ŠD Erbenova
Foto: archiv ŠD Erbenova

Ptáte se jak? Přece činností pro ně naprosto přirozenou výtvarnou. Oslovila
mě známá z obce Hřibiny, jestli by děti neozdobily dárkové tašky, v kterých
pak předává kulturní komise při obecním úřadu v Hřibinách seniorům malý
dárek. S touto výzvou jsem souhlasila. Dětem jsem nejprve vysvětlila pojem senior, vyprávěli jsme si, jak se chovat ke starým lidem a posléze jsem
jim ukázala, jakým způsobem bychom mohli tašky ozdobit. Děti pracovaly
s nadšením, byly tvořivé a vymýšlely různé nápady, jak tašky zdobit. Vyrobili
jsme jich asi 50kusů. A jak se povedly? Posuďte sami, některé jsou na fotograﬁích. Dětem moc děkuji, byly jste úžasné.
Mgr. Jitka Šveidlerová, ŠD Erbenova
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Duben 2018
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Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
Studenti OA TGM opět excelovali v Ekonomické olympiádě
Již druhým rokem se Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí zapojila
do celorepublikové Ekonomické olympiády, pořádané Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB). Cílem této soutěže je vyhledávat
mezi českými středoškoláky nadějné budoucí ekonomy. Soutěž je organizována ve třech
soutěžních kolech. Studenti vyplňují online testy připravované odborníky z INEV a ČNB.
Školní kolo proběhlo již v týdnu před Vánoci. Tento rok byla konkurence obzvláště velká.
Soutěže se zúčastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky, včetně devadesáti našich studentů. Šest z nich postoupilo do krajského kola. To se konalo dne
7. 2. v Hradci Králové a naši studenti v něm byli opět velmi úspěšní. Studentka čtvrtého ročníku Karina Babičová získala první místo v kraji a postoupila s dalšími třiapadesáti studenty
z celé České republiky do ﬁnálového kola, které se bude konat dne 21. 6. v reprezentačních
prostorách ČNB v Praze. Michal Ježek ze třetího ročníku obsadil čtvrté místo, Adam Dušek
ze čtvrtého ročníku se umístil na pátém až šestém místě. Jan Polívka byl 10. 15., Klára Pavlová 16. 17. a Hung Nguyen Quang 20.– 23. Všichni tito studenti nám udělali velkou radost.
Karině přejeme hodně úspěchů ve ﬁnále. Ostatně zde nebude nováčkem, vloni dosáhla
krásného umístění, kdy byla v celorepublikovém kole desátá.

Foto: archiv OA TGM

Ing. Jana Nunvářová OA TGM

SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Úspěch kosteleckých chlaďařů

Fota: archiv SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

Letošní soutěž odborných dovedností oboru Elektrikář silnoproud proběhla v termínu 6.3.–7.3. v prostorách VOŠ
a SŠT Česká Třebová. Soutěže se zúčastnilo 9 dvoučlenných družstev z pěti krajů České republiky. Žáci se utkali ve
čtyřech náročných úkolech, které byly zaměřeny na jejich
praktické dovednosti i teoretické znalosti.
Žáci Vítězslav Michel a Josef Fiala vybojovali pro naši školu
v těžké konkurenci skvělé 3. místo.
Praktická část se skládala ze tří úloh:
•
•
•

Ovládání motoru pomocí Easy relé
Elektrická instalace s impulsním relé
Regulovaný zdroj na plošném spoji

Teoretická část obsahovala 58 otázek:
•
•

50 otázek formou testu
8 otázek otevřených formou nákresů a výpočtů

Soutěž odborných dovedností v oboru elektrikář H/02 zastřešovala organizace České ručičky a byla skvěle připravená a náročná. Umístění našich žáků je skvělé v takové konkurenci.
Žáci zaslouží obdiv.
Jsme totiž jediná škola ze soutěžících, která vyučuje jiný obor H/01 (jiné zaměření) a tím je
chladicí, klimatizační technika a tepelná čerpadla.
ph
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Okresní kola soutěží ZUŠ

ZUŠ F. I. Tůmy
Naši žáci si zahrají v Rudolfinu!
Tři žáci na dechové nástroje z kostelecké ZUŠky (Adéla Přibylová basklarinet,
Jan Polnický tenor saxofon, Ondřej Fiala saxofon) se zapojili do národního
projektu pro nejlepší hráče z České republiky. Je to úžasný projekt, který
vznikl v ZUŠ Přelouč a naši hráči se pravidelně zúčastňují akcí tohoto výtečného seskupení Národní dechový orchestr.
Tentokrát si zahráli na večerním slavnostním koncertu závěrečného matiné
Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v hotelu Pyramida v Praze,
který se konal v sobotu 17. 1. 2018.
Národní dechový orchestr nelení a pilně se připravuje na další dva krásné
květnové projekty – koncert v prostorách Pražského hradu a jedinečné vystoupení ve slavném Rudolﬁnu v Praze 19. 5, kde budou mít společný celovečerní koncert se svými zahraničními hosty.

Jako každý rok, i letos již proběhla okresní kola soutěží žáků ZUŠ ČR. Ze ZUŠ
F. I. Tůmy jsme měli v soutěžím klání hojné zastoupení.
Okresní kolo v sólovém zpěvu se konalo v ZUŠ Dobruška ve středu 28. 2.
Naši školu reprezentovalo pět zpěváků ze třídy p. uč. Jany Ichové a Nely Viktorové. Žáci obsadili 2. a 3. místa. Velkou radostí bylo 1. místo Hany Švandrlíkové ze třídy p. uč. Nely Viktorové.
1. března 2018 soutěžily v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou žesťové dechové nástroje našeho okresu.
Tohoto kola se z naší školy zúčastnili čtyři žáci ze třídy pana učitele R. Hrušky.
Přivezli tři 2. místa a jedno krásné 1. místo zásluhou Ondřeje Hlávky.
2. 3. se v ZUŠ Týniště nad Orlicí konalo další okresní kolo, a to ve hře na dřevěné dechové nástroje.
Toto okresní kolo mělo veliké zastoupení. Zúčastnilo se ho celkem 102 žáků.
Na celodenním soutěžním klání měla naše škola hojné zastoupení v počtu
18 žáků ze tříd p. uč. Jarmily Čechové Krečmerové, p. uč. Václava Klecandra
a p. uč. R. Hrušky. Žáci obsadili krásná druhá a třetí místa.
Velikou radostí je sedm 1. míst s postupem do krajského kola, které se bude
konat na konci března v Broumově. Ze třídy p. uč. Jarmily Čechové Krečmerové postupují s 1. místem do krajského kola Diana Čejková, Justýna Cabalková a Jana Letáčková, hráčky na zobcové ﬂétny, dále pak Anna Svátková
a Anežka Polnická ve hře na příčnou ﬂétnu.
Ze třídy p. uč. V. Klecandra 1. místo s postupem do krajského kola vybojovali
Adéla Přibylová (basklarinet) a Jan Polnický tenorsaxofon.
Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Foto: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Co k účasti v tomto projektu říká jedna z účastnic kostelecké ZUŠky?
Zúčastnili jsme se již třetího projektu Národního dechového orchestru vystoupením na závěrečném koncertu Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v hotelu Pyramida v Praze. Dirigoval nás šéfdirigent Václav Blahunek
a maďarský dirigent Józef Csikota. Zkoušky probíhaly o víkendech v Přelouči,
kam se sjeli hudebníci z celé České republiky. Repertoár je sice náročný, ale
všechny nás moc baví a posouvá udál. Čeká nás hraní také na hudebním festivalu Koletova Rtyně, na Pražském hradě a v Rudolﬁnu. Národní dechový orchestr nám přinesl nejen vzácné zkušenosti, ale také mnoho přátel, legrace
a vzpomínek. Jsme vděční, že můžeme hrát v takovém orchestru.
Adéla Přibylová
Co k tomu dodat. Z účasti našich dětí máme velikou radost a přejeme jim
ještě mnoho krásných hudebních zážitků.
Mgr. Jana Polnická, ZUŠ

Koncert posluchačů JAMU Brno
Foto: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

22. 2. se v koncertním sále naší ZUŠ uskutečnil další z řady koncertů, které
naše škola pořádá v rámci cyklu klavírních recitálů mladých umělců, studentů Klavírní interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Tentokrát nás navštívila studentka 3. ročníku na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Magdaléna Hrudová. Tato milá klavíristka pocházející
z Hradce nad Moravicí se věnuje hře na klavír už od útlého dětství. Přednesla
krásný repertoár, který přiblížila mladým posluchačům příjemným slovem.
Mgr. Jana Polnická, ZUŠ
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Velice všem blahopřejeme a přejeme hodně soutěžního štěstí v kole krajském.
Poděkování náleží jak třídním učitelům, tak i korepetitorům p. uč. Ireně Havlínové, T. Peshkové a J. Polnické.
J. Polnická, ředitelka
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Halový turnaj v softbalu
V neděli dne 25. 2. se uskutečnil halový turnaj „TRAUTENAU INDOOR WINTER CUP 2018“ v Trutnově, kterého se zúčastnilo 6 týmů. Náš kostelecký
tým Mlátičky se po kvaliﬁkačních bojích probojoval do ﬁnále, kde vzdoroval
nejlepšímu týmu dlouhodobé soutěže Waynes z Pardubic. Po urputném boji
a výsledku 0:1 jsme obsadili krásné 2. místo.

Halový atletický víceboj
OVe středu 21. 2. se v hale Jungmannova konal již tradiční 4. ročník Halového atletického víceboje, kterého se zúčastnily děti ze zájmového kroužku atletiky při DDM. Soutěžilo se v 6 disciplínách a 2 kategoriích. Výkony
všech byly úžasné a medaili by si zasloužil opravdu každý. Nyní se již mladí
atleti těší na atletický víceboj na venkovním stadionu, který nás čeká na
jaře. Poměřit síly tam budou moci i s atlety z TJ Doudleby nad Orlicí, nebo
s ostatními dětmi přihlášenými samostatně.
Výsledky:
Kategorie 1. a 2. třída
1. Marek Juda
2. Sára Turynková
3. Lucie Hovorková

Mgr. Miroslav Sejkora, trenér

Tiskárna AGTYP Kostelec nad Orlicí
příjme do pracovního poměru

PRACOVNICI DO VÝROBY

Kategorie 3. třída
1. Monika Myšáková
2. Tereza Lipenská
3. Kristýna Ochocová

KNIHAŘKU .
Bližší informace v kanceláři tiskárny
nebo na tel.: 494 321 275

Jan Alexandr Dostálek, vedoucí kroužku.

Jarní prázdniny v DDM
Jarní prázdniny v DDM byly nabité sportovními aktivitami, výlety i tvořením. V pondělí 5. 3. jsme již tradičně vyrazili za zvířátky do Přírodovědného centra
v Hradci Králové a na bruslení do Rychnova. V úterý 6. 3. se věnovali radovánkám v bazénu, malí kuchaři zase kuchtili dobrůtky v DDM. Ve středu 7. 3. jsme
se vydali do Prahy do dopravního sálu fakulty ČVUT a kolejiště, které postavili naši kluci z kroužku Železničních modelářů. Zavítali jsme také do Bludiště
na Petříně. Ve čtvrtek si někteří z nás v Jedlové v Orlických horách provětrali snowboardy, lyže a boby, zatímco další parta kamarádů v DDM tvořila, hrála
různé hry nebo se věnovala šachům.

Foto: archiv DDM Kamarád

Hokej pro kluky, bruslení pro holky

Návštěva přírodovědného centra HK

Veselé dopoledne v bazénu RK

Kuchařská dílnička pro děti

Dopravního sál dopravní fakulty ČVUT

Zrcadlové bludiště na petříně
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Šachový turnaj

Lyže, snb, saně – hurá na ně

Hrajeme si s kamarády

Připravujeme táborové léto 2018
Tábor ORIENTANČÍ BĚH
2. 7.–6. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Máte rádi přírodu, pohyb, les? Pak je tento tábor přesně pro Vás. Budeme
běhat, učit se s buzolou, trénovat myšlení a paměť. Tábor je určen pro
děti, které nemají žádné zkušenosti s orienťákem, i pro zkušené orientační běžce. Těšit se můžete nejen na běhání v lese, ale i na výlety, koupání a jiné outdoorové aktivity.
Taneční tábor MAŽORETKY 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 8: 00–16:00.
SPORTOVNÍ TÁBOR pro předškoláky a 1. třídu ZŠ
9. 7.–13. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Phileas Fogg CESTA KOLEM SVĚTA
15. 7.–28. 7. (13 dní) – pobytový tábor
Vydejte se s námi na cestu plnou dobrodružství, nástrah a nebezpečí.
Pojďme společně splnit sázku Philease Fogga a vyhrát tak 50 000 dolarů.
Ubytování: stany s podsadou, tábořiště Hájemství u Dvora Králové
(doprava do tábora vlastní)
VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ (tábor pro 1.–4. třídu ZŠ)
16.–20. 7. (5 dní)
příměstský tábor: TÁBOR PLNĚ OBSAZEN
FANTASY TÁBOR pro 1.–5. třídu ZŠ
23. 7.–27. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor pro malé dobrodruhy ve středověkém fantasy světě, kdy se každý
den ocitnete ve světě dobrodružství, her a bitevních šarvátek.

SPORTOVNĚ–OUTDOOROVÝ TÁBOR pro 5.–9. třídu
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
TÁBOR U MOŘE
6. 7.–15. 7. (10 dní) – pobytový tábor
Pojeďte s námi relaxovat, slunit se a řádit ve vlnách k moři. Děti by měly
být plavci, bez zdravotního omezení. Tábor je nutné uhradit 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 do 16 hodin.
SPORTOVNÍ TÁBOR pro 2.–4. třídu
20.–24. 8. (5 dní) – příměstský tábor: TÁBOR PLNĚ OBSAZEN

POZOR MOŽNOST SLEVY Z TÁBORA 300 KČ!
Příměstské tábory zapojeny do projektu „Prázdniny s NAD ORLICÍ“.
Pokud oba rodiče dodají tiskopisy Potvrzení o zaměstnání
a Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
(ke stažení na webu www.ddmkostelec.cz nebo v DDM),
mají slevu 300 Kč na dítě/tábor.

TÁBOR S KERAMIKOU pro 1.–5. třídu ZŠ
23. 7.–27. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Máte šikovné prstíky a rádi poznáváte nové věci? Právě pro vás je určen
Tábor s keramikou. Vyzkoušíte různé techniky tvoření z keramické hlíny,
točení na hrnčířském kruhu, modelování, lití do sádrových forem a různé způsoby dekorace glazurou nebo engobou.

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.

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. Ubytování: Petrovičky u Mladkova, stany pro
2 osoby, vojenské stany

Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách
www.ddmkostelec.cz nebo přímo v DDM.
Teprve po odevzdání přihlášky
(osobně do DDM nebo mailem na adresu ddmkostelec@email.cz)
je dítě zapsáno do pořadníku tábora.
Neváhejte s přihlášením, tábory se rychle plní.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Duben 2018

25

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

Stěhování
Po více než 11 letech musel Cvrček v březnu dočasně opustit prostory v č. p. 530
na ulici Příkopy. Budova totiž bude procházet rozsáhlou rekonstrukcí, která
nebude slučitelná s provozem našeho mateřského centra.
MC Cvrček bude tedy dočasně, do skončení rekonstrukce, sídlit v č. p. 985,
hned vedle kostelíka J. A. Komenského v prostorách, kde dříve ordinovala
MUDr. Matějusová.
Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat… Při stěhování do menších prostor to platí dvojnásob. Je neuvěřitelné, kolik věcí se nám podařilo za těch
11 let nashromáždit. Museli jsme tedy udělat pořádnou probírku a všechny
hračky, výtvarné potřeby a ostatní věci, které nejsou v perfektním stavu, byly
nekompletní, či jsme je dlouho nepoužili, musely pryč.
Nové prostory jsou výrazně menší, ale bereme to jako provizorium a nové
situaci se musíme přizpůsobit. Nebudeme moci pořádat větší akce, jak jsme
byli do teď čas od času zvyklé, ale ostatní akce poběží normálně. Problémy
s místem budou samozřejmě řešit i těhulky při svých cvičeních a kapacita
bude výrazně omezena. Je tedy třeba se na tyto akce předem objednávat
na tel.: 603 185 498.
Doufáme, že si maminky i děti na nové prostory rychle zvyknou a že nám
v nich bude dobře. A všichni dohromady se budeme těšit na to, až se vrátíme
do původních, ale nově zrekonstruovaných prostor!
Na závěr tohoto článku bych moc chtěla poděkovat hlavně všem tatínkům,
kteří pomáhali při stěhování. Bez jejich pomoci bychom stěhovací akci
„Kulový blesk“ zvládali jen velice těžko!
Za MC Cvrček z.s. Andrea Kocourková, jednatel
Naše aktivity jsou podporovány

Skaut
Aquacentrum Pardubice
Venku krásně mrzne a možná navzdory tomu i letos vyrážíme
v únoru na střediskovou výpravu do bazénu. Většina vedoucích
se ale shodla, že to chce změnu a tak jsme vyměnili rychnovské aqua centrum za pardubické. A vzhledem k většímu počtu
dětí jsme vyměnili i běžný linkový autobus za autobus pronajatý jen pro nás.
Ráno jsme se sešli na parkovišti u mostu a zaplnili přistavený autobus. Žádná
sedačka nezůstala volná. Než jsme udělali prezenčku, stihli dojet i ti poslední, kterým se do studeného rána nechtělo vstávat. A mohli jsme vyrazit. Pan
řidič byl velmi ochotný a půjčil nám mikrofon, takže první půlku cesty jsme si
krátili vlastní hudební produkcí. Druhá část pak vtipy našich skautů a skautek.
Cestou jsme ještě stihli udělat zastávku v Borohrádku, kde nás jeden tatínek
stihnul dohnat se zapomenutými plavkami a také jsme potkali průvod karnevalových masek.
Nejkomplikovanější částí výpravy
bylo určitě dostat se do bazénu. Napočítat 55 čipových hodinek, uložit
všechny věci do skříněk a projít sprchami se ukázalo velmi logistický
náročné a trvalo celých 20 minut,
než jsme se všichni dostali do bazénu. Tam jsme už na nic nečekali
a pustili se do vodních radovánek
na trojité skluzavce, tobogánu na nafukovacích kruzích, lezecké stěně,
skokanských můstcích, divoké řece
a dalších. Asi 20 minut před odchodem jsme pak s nejlepšími plavci z řad skautů, skautek, vlčat a světlušek
přešli do klasického plaveckého bazénu a plnili odborky plavce.
Po 1,5 hodině zábavy nás čekal druhý komplikovaný úkol, a to bylo dostat
55 lidí z bazénu skrze sprchy a kabinky ven. Ale i to se nám podařilo. Šikula,
který šel poslední, sice demonstrativně ukazoval dva plavecké čipy, ke kterým mu chyběli lidi, ale po přepočítání Housenka konstatovala, že nám nikdo
nechybí a můžeme se tedy vydat k autobusu. Tedy ještě předtím se všichni
nahrnuli do občerstvení. Když je u výpravy napsáno kapesné s sebou, je třeba ho využít.
Cesta zpět již probíhala odpočinkově. Hlavně roverský dozor využil cestu
k dospání po pátečním plesu ZŠ.
Jiří Granát, Junák Kostelec

Fota: archiv Skaut
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20. Setkání skautských sběratelů
a filatelistů z Kostelce nad Orlicí
Srdečně zveme všechny příznivce skautských sběratelů a ﬁlatelistů na tradiční 20. Skautské sběratelské setkání.
Setkání se bude konat v sobotu 28. 4. od 8:00 do 12:00 v kulturním domě
SK Rabštejn na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí. Sběratelé si mohou
vyměnit pohlednice, knihy, opaskové přezky, vyznamenání, časopisy, odznaky, ﬁlatelistické exponáty a další sběratelské předměty. Využijte možnosti
doplnění své sbírky.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé Junák - český skaut a Klub ﬁlatelistů
v Kostelci nad Orlicí.
Radek Doležal, Junák Kostelec

Dámský klub Slavětína
Lhotecké buchtobraní
V Kostelecké Lhotě to žije – Dámský klub pořádal dne 4. již 2. ročník „Lhotecké buchty“, sešlo se 27 vzorků sladkých i slaných řezů, dortíků, tyček, buchet, rohlíčků, houstiček, kuliček.

Český zahrádkářský svaz
Kostelečtí zahrádkáři
sněmovali nad loňskou neúrodou
Fota: archiv DKS

Více než stočlenná místní zahrádkářská organizace měla
na začátku března svou výroční členskou schůzi, kde hodnotila loňský rok a plánovala ten letošní.
Do hospodaření zahrádkářské organizace se loni velice nešťastně promítla slabá úroda ovoce, zejména jablek v našem regionu. Naše výroba proti
předcházejícímu roku byla čtvrtinová. Prakticky jsme kromě několika krabic
ve volném prodeji nabízeli mošt pouze proti dodávce ovoce. Hlavní důvod
spočíval v tom, že nebylo možno za rozumnou cenu nakoupit volná jablka,
protože ceny se pohybovaly na úrovni, která se do našich kalkulací nevešla.
Zvláštní výhodou byla veškerá výroba na nejlepší úrovni kvality z hlediska
čirosti, chuti i senzorických vlastností.
Jednou z nejdůležitějších akcí loňského roku byla změna pronájmu jedné
z kanceláří. Díky úsilí členů výboru a značným nákladům mají naši občané
v našem zahrádkářském domě k dispozici špičkovou provozovnu pedikúry,
která je zkolaudována stavebním úřadem, hygienickou stanicí, hasiči a ještě
dalšími revizními orgány.
Bohužel se nepodařilo zachovat prodejnu se zahrádkářskými potřebami,
a tak došlo ke změně i v tomto objektu. V těchto prostorách jsou nabízeny
propagační služby, výzdoba na společenské akce, fotografování a další služby.
Na schůzi přítomní zahrádkáři ocenili řadu aktivit jako špičkovou organizaci zájezdů paní Ludmily Doležalové a mimořádně úspěšnou reprezentaci Kostelce na častolovické výstavě Zahrada východních Čech paní Danou
Musilovou v expozici naší organizace. Činnost našich funkcionářů ocenil
republikový výbor svazu zahrádkářů udělením bronzové medaile předsedovi
Antonínu Mrázkovi a tajemnici Zdence Šabatové.
Ing. Vítek Losenický

WWW.PRIMAVYDELEK.CZ

Hodnotit a ochutnávat přišlo více jak sto účastníků, kteří vyhodnotili:
1. místo Dana Hurychová s „ovocnou kostkou“,
2. místo Natálie Hrobařová a její „čokoládové kuličky“
3. místo Alena Lehká s „karamelovým dortíkem“
Čestné uznání si odnesla za „špenátový kopec“ Romana Šmídová.
Všem děkujeme za účast a porotcům za objektivní hodnocení(y) a že bylo
z čeho vybírat ....
Radka Málková, Jitka Adamcová

SPCCH
Malé ohlédnutí za posezením k MDŽ
1. 3. se uskutečnilo přátelské posezení členů ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen. Všechny členky ZO
a členky pěveckého souboru Orlice dostaly dárek, malé posly jara – pestrobarevné primulky. K dobré pohodě tohoto setkání byl pozván pěvecký
soubor Orlice. Přes vrcholící chřipkovou epidemii, která postihla nejen naše
členky, ale i členky souboru Orlice, se všechny problémy nakonec vyřešily.
Všichni, kteří se obrnili trpělivostí se dočkali krásného vystoupení Pěveckého souboru Orlice. Celé vystoupení provázel slovem člen souboru pan Milan
Richter. Zvolené písně navodily velmi pěknou atmosféru. Děkujeme všem,
kteří přišli mezi nás, děkujeme celému pěveckému souboru Orlice, ale především děkujeme členkám výboru ZO za jejich obětavost a práci.
Blanka Matějusová, předseda ZO SPCCH

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

969 362

PEDIKÚRA
- odstranění
zrohovatělé kůže, mozolů
a kuřích ok
- řešení zarůstajících nehtů
pomocí rovnátek
- individuální silikon.
korektor na vbočený palec,
přeložený prsty...
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SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Akce TJ Sokol k oslavám výročí
vzniku republiky
Zástupci jednotlivých oddílů TJ se dohodli na akcích, které uskuteční v průběhu letošního roku k oslavám vzniku republiky. Akce proběhnou v Sokolovně, na hřištích, ale také ve městech našeho regionu.

Foto: archiv TJ Sokol

1. Nácvik sletových skladeb muži, ženy
2. Doplnění historických materiálů TJ ke vzniku ČR: instalace v prostorách
Sokolovny
3. Účast na sletech: Jičín, Hradec Králové, Praha (veřejná cvičení)
4. Výzdoba průčelí Sokolovny
5. Dokumentační foto pro archiv TJ a města výbor, oddíly TJ, cvičební celky
apod.
6. Účast při slavnostním odhalování sochy T. G. Masaryka
7. Propagace činnosti TJ ve Zpravodaji a ostatních médiích
8. Příprava sportovního vánočního týdne, silvestrovského běhu, netradičního desetiboje
za výbor TJ Sokol Fr. Dosedla

TJ Sokol Kostelecká Lhota
Čarodějnické rejdění
Na Penaltě v Kostelecké Lhotě
Tělovýchovná jednota SOKOL Kostelecká Lhota zve na čarodějnické rejdění
na fotbalové hřiště Na Penaltu. V pondělí 30. 4. v 17:00 na Vás čeká les plný
bytostí, soutěž pro děti za odměny.
Budou vyhodnoceny nejlepší čarodějnice a čarodějové. Večer pokračuje
taneční zábavou s hudební skupinou
SPEKTRUM. Pořadatelé slibují bohaté čarodějnické mlsání, havraní spár
s kouzelnými perlami s elfským chlebem.
Přijďte prožít čarovnou Filipojakubskou
noc do přírodního areálu se zázemím
pro malé i velké. Na tradiční čarodějnice srdečně zvou lhotečtí fotbalisté.
Daniel Faltys
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Foto: archiv TJ Sokol
Kostelecká Lhota

FK Kostelec nad Orlicí
FK Kostelec nad Orlicí
– muži A tým
Rozlosování jarní části sezóny – domácí mistrovské utkání odehraje A tým
na hřišti ve Zdelově.
18. 3. (neděle) 15:00
24. 3. (sobota) 15:00
31. 3. (sobota) 16:00
8. 4. (neděle) 16:30
15. 4. (neděle) 17:00
22. 4. (neděle) 17:00
29. 4. (neděle) 17:00
6. 5. (neděle) 17:00
13. 5. (neděle) 17:00
19. 5. (sobota) 10:15
27. 5. (neděle) 17:00
2. 6. (sobota) 17:00
9. 6. (sobota) 17:00
17. 6. (neděle) 17:00

Nový Bydžov x Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí x Jaroměř
Vysoká nad Labem x Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí x Červený Kostelec
Rychnov nad Kněžnou x Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí x Třebeš
Lázně Bělohrad x Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí x Chlumec
Kostelec nad Orlicí x Vrchlabí
Slavia HK x Kostelec
Kostelec nad Orlicí x Nové Město nad Metují
Libčany x Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí x Jičín
Hořice x Kostelec nad Orlicí
Tomáš Žežule

FK Kostelec nad Orlicí – muži A tým
Přípravné utkání A týmu před sezonou:
SK Dobruška FK Kostelec „A“ 1:6 (1:3)
Branky: 15. Hašek, 28. a 32. Řehák, 82. a 90. Šrámek, 84. Cvejn M.
Sestava 1. poločas: Matoušek Šrámek, Klapal, Kaplan, Jedlička Bartoš V., Řehák, Vodička, Plocek, Cvejn J. Hašek
Sestava 2. poločas: Ikizgül Kvasnička, Řehák, Klapal, Jedlička Cvejn M., Bartoš V., Vodička, Říha, Cvejn D. Hašek
FO Lanškroun FK Kostelec „A“ 2:1 (2:0)
Branky: 58. Hašek
Sestava 1. poločas: Matoušek Kvasnička, Krupka, Kaplan, Jedlička Cvejn M.,
Říha, Vodička, Řehák, Bartoš V. Stieber
Sestava 2. poločas: Matoušek Šrámek, Krupka, Kaplan, Jedlička Cvejn J.,
Říha, Plocek, Cvejn M., Cvejn D. Hašek
FK Česká Třebová FK Kostelec „A“ 5:1 (2:0)
Branky: Řehák
Sestava 1. poločas: Ikizgül Šrámek, Krupka, Klapal, Jedlička Cvejn J., Říha,
Řehák, Vodička, Cvejn D. Hašek
Sestava 2. poločas: Ikizgül Šrámek, Furda, Kaplan, Jedlička Cvejn J., Klapal,
Vodička, Řehák, Plocek M. Hašek
FK Kostelec „A“ - 1. FC Žamberk 2:0(0:0)
Branky: Klapal 2x
Sestava 1. poločas: Ikizgül Vodička, Krupka, Kaplan, Jedlička - Bartoš, Kvasnička, Klapal, Cvejn J. - Hašek, Stieber
Sestava 2. poločas: Matoušek - Šrámek, Krupka, Kaplan, Furda - Cvejn M.,
Plocek L., Kvasnička, Klapal, Jedlička - Hašek (75. Stieber)
TJ Sokol Živanice - FK Kostelec „A“ 5:1 (2:1)
Branky: Kaplan z penalt
Sestava 1. poločas: Ikizgül Vodička, Krupka, Kaplan, Jedlička Cvejn M., Řehák,
Klapal, Říha, Cvejn J. - Hašek
Sestava 2. poločas: Ikizgül Šrámek, Krupka, Kaplan, Jedlička Bartoš, Cvejn
M., Klapal, Říha, Cvejn J. - Hašek
Tomáš Žežule
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FK Kostelec nad Orlicí – mladší přípravka
Turnaje vypsaného pro ročníky 2009 a mladší se zúčastnilo 7 mužstev.
Mladší přípravka obsadila na halovém turnaji v Rychnově 3. místo!
Týmy na turnaji: FK Kostelec nad Orlicí, TJ Sokol Libchavy, TJ Lankšroun,
FC Hradec Králové, SK Týniště, FC Spartak Rychnov, TJ Jablonné nad Orlicí.

FK Kostelec nad Orlicí
– rekonstrukce stadionu
Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci Městského
stadionu v Kostelci v kalendářním roce 2018 budeme nuceni odehrát mistrovská utkání na náhradních hřištích v okolí Kostelce.
Přehled, kde budou jednotlivé kategorie trénovat
a hrát domácí zápasy v jarní části soutěže 2018:

Zápasy:
FK Kostelec x TJ Sokol Libchavy 1:3 (branky: Sládek)
FK Kostelec x FC Hradec Králové 0:13
FK Kostelec x TJ Jablonné nad Orlicí 3:0 (branky: Kyncl 2x, Halíř)
FK Kostelec x FC Spartak Rychnov 4:1 (branky: Halíř 3x, Klapal)
FK Kostelec x TJ Lanškroun 2:2 (branky: Halíř 2x)
FK Kostelec x SK Týniště 4:2 (branky: Halíř 3x, Kyncl)

Muži A tým
Domácí hřiště Zdelov

Tréninky Zdelov + Albrechtice

Muži B tým
Domácí hřiště Albrechtice

Tréninky Kostelecká Lhota

Foto: archiv FK Kostelec nad Orlicí

Starší dorost U19
Domácí hřiště Kostelecká Lhota

Tréninky Kostelecká Lhota

Starší žáci U15
Domácí hřiště Častolovice

Tréninky Častolovice

Mladší žáci U13, Starší přípravka U11, Mladší přípravka U9
Utkání turnajově

Tréninky Častolovice
Tomáš Žežule

Table tenis
Konečná tabulka:
1. FC Hradec Králové
2. Sokol Libchavy
3. FK Kostelec nad Orlicí
4. TJ Lanškroun

Vlna únorových osobních rekordů
5. TJ Jablonné nad Orlicí
6. FC Spartak Rychnov
7. SK Týniště

Sestava FK Kostelec: Ptačovský, Kyncl, Halíř, Sládek, Klapal, Kuzba
Tomáš Žežule

FK Kostelec nad Orlicí – muži A tým
Změny v kádru před jarní částí Krajského přeboru:
Příchody:
Vodička Jan FC Hradec Králové
Kollár Radek FC Hradec Králové
Bartoš Vladimír AFK Častolovice
Odchody:
Klouda Michal přerušení kariéry
Švandrlík Jan práce v zahraničí
Soupiska pro jaro:
Brankáři: Ikizgül Varol (1998), Matoušek Tomáš (1989)
Obránci: Jedlička Martin (1997), Kaplan Kamil (1981), Krupka Dominik (1997),
Šrámek Lukáš (1983), Kollár Radek (1997)
Záložníci: Klapal Petr (1988), Říha Lukáš (1996), Řehák Antonín (1983), Vodička Jan (1998), Cvejn Matěj (1995), Plocek Lukáš (1995), Kvasnička Jan (1999)
Útočníci: Hašek Aleš (1984), Cvejn Jiří (1994), Bartoš Vladimír (1997)
Tomáš Žežule
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I v únorových tvrdých
Foto: archiv Table tenis
mrazech pokračovala
stolnětenisová sezona kostelecké mládeže na plné obrátky,
a to jak tréninkově,
tak i turnajově. A bylo
to právě v únoru, kdy
mnozí z našich kluků
překonávali své dosavadní osobní výsledky.
Vše dobře začali naši
nejmladší žáci na krajském turnaji v Pardubicích, zejména pak Radovan
Hladký, pro kterého to byl zatím nejbohatší turnaj, co se nastřádaných výher týče. Nutno podotknout, že nebyl sám. Jeho parťák David Mejtský si
totiž zažil tak povedený turnaj, že málem už už sahal po medailích. Ačkoliv
si na cenný kov bude muset ještě přeci jen počkat, předvedl opět výkon,
na který může být patřičně pyšný.
Na vlně dobré herní pohody se pak svezl i Vojtěch Zavacký. Ten v kategorii mladších žáků dokázal zaskočit znatelně lepšího soupeře ze střediska
v Hostinném, nad nímž si nakonec připsal výhru 3:0. Klobouk dolů.
Vše potom uzavřelo družstvo starších žáků v čele s duem Jakubem Lipenským a Filipem Dubským, doplněným již zmiňovaným Vojtěchem Zavackým. Poslední zmiňovaný se dokonce rozhodl klukům týmově vypomoct,
ačkoliv nebyl plně zdravotně ﬁt a za to mu patří velký dík.
I když se očekávaný celkový výsledek na přeborech družstev starších žáků
v Hořicích nakonec nedostavil, ani tentokrát jsme nemohli nebýt nespokojeni s výkonem a nasazením našich kluků. Někdy zkrátka hrát dobře
k potřebnému výsledku. Přesto za vyzdvižení stál hlavně výkon Filipa Dubského, jemuž snad tento parádní turnaj v jeho podání ukázal cestu a dodal
potřebné sebevědomí.
oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí
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TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
– 20. 3. VE SDRUŽENÉM KLUBU RABŠTEJN

Foto: Š. Slezáková

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
nabízí volnou pozici pracovníka pro kurýrní službu

DORUČOVÁNÍ LISTOVNÍCH ZÁSILEK
PRO KOSTELEC NAD ORLICÍ.
Pracovní poměr uzavřen na dohodu o provedení práce.
Bližší informace na tel.: čísle 778 768 038
nebo osobně
Ing. Kovaříček vedoucí organizačně-správního
Foto: Janodboru.
A. Dostálek

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, RNDr. Tomáš Kytlík, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, 725 099 614, e–mail: zpravodaj@muko.cz.
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UZÁVĚRKA KVĚTNOVÉHO VYDÁNÍ 13. 4.
2018

TRADIČNÍ ČESKÁ ZABIJAČKA PRO KLIENTY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Foto: archiv Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
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PŘÍSPĚVEK PRO ŽÁKY A STUDENTY
až 300 Kč na balet, karate,
plavání, lyžařskou helmu,
lyžařské brýle…
v rámci balíčku pro žáky
a studenty (6 – 20 let) –
na sportovní a pohybové aktivity,
pomůcky pro prevenci úrazů,
sportovní prohlídky
Příspěvek můžete čerpat
od 1. 2. 2018 do 14. 12. 2018.

Postavíme Vám domácí, nebo firemní elektrárnu s dotací, na míru a na klíč.
Dotaci pro Vás vyřídíme
a k objednávce Vám nabídneme české elektrokolo Agogs za ceny výrobce, se slevou 25%, se zárukou a plným servisem. Kola je možné u nás
vyzkoušet. Jezděte na sluníčko!
FV zdroj navrhneme dle spotřeby domu, nebo podniku a Vašich možností. Dva příklady z mnoha:

Fotovoltaická elektrárna 2,16 kWp s akumulací do vody (8ks FV panelů)
• Dotace 60 000 Kč + 5 000 Kč projekt
• Systém vhodný pro dům s min. spotřebou 3.000 kWh/rok
Cena za dodávku, montáž a vyřízení dotace: 65 000 Kč (vč. DPH, dotace je již odečtena)
Fotovoltaické panely vyrábějí elektrický proud, který si můžete v domácnosti okamžitě spotřebovat a přebytkem ohřejete užitkovou vodu.
Celý systém funguje plně automaticky. Monitoring na PC, mobil

Fotovoltaická elektrárna 3,64 kWp s akumulátorem 4,8kWh (14ks FV panelů)
• Dotace 100 000 Kč + 5 000 Kč projekt
• Systém vhodný pro dům s min. spotřebou 4.500 kWh/rok
Cena za dodávku, montáž a vyřízení dotace: 179 000 Kč (vč. DPH, dotace je již odečtena)
Solární LiFePo4 baterie jsou klíčovým doplňkem fotovoltaické elektrárny.
Zajistí pro Vás vyšší nezávislost na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty
za elektrickou energii. Monitoring na PC, mobil
Dále Vám nabídneme technologie, které jsou vhodné pro domácnost, nebo provoz
vybavený fotovoltaickou elektrárnou:

Využití přebytků, akumulátory, klimatizaci, tepelné čerpadlo,
elektrokolo, doplnění akumulátorů ke stávající FVE
(vhodné i k FVE do roku 2013)

Volejte, pište,
nebo se po telefonické dohodě
přijďte poradit do naší provozovny:

SOLAR SERVIS CZ, s.r.o.
Častolovice, Komenského č.p. 56
(U kruhového objezdu, proti železářství)
Telefon 734 411 111, info@solar-servis.cz,

www.solarservis.cz

