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2018

ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY
PÁTEK 25. KVĚTNA V 19:00
ZRCADLOVÝ SÁL NOVÉHO ZÁMKU
PROMÍTÁNÍ FILMŮ
Večerní promítání filmů z cyklu Šumné stopy a Šumná města.
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.

SOBOTA 26. KVĚTNA V 8:30
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
PREZENCE A START
CYKLOVÝLETU
Start v 9:00 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 a hudební skupina 5PM JAZZ BAND:
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MĚŠŤANSKÝ KUBISTICKÝ DŮM (DŮM VANICKÝCH), PODHORNÍ MLÝN,
STAROČESKÁ CHALOUPKA, KAPLIČKA, ERBENKA , SUCHÁ RYBNÁ, SVÍDNICKÁ BOROVICE,
BRUMBÁROV, HŘIŠTĚ NA PENALTĚ V KOSTELECKÉ LHOTĚ, MÍROV, SKLENÁŘKA,
TECHNICKÉ DOMKY/DĚLNICKÁ KOLONIE, SEYKOROVA VILA,VILA NA VINICI,
VILA BRATŘÍ KAUFMANOVÝCH, DOSTÁLOVA VILA, PEKÁRNA MARTINA KŘÍŽKA,
BÍLKOVA VILA, ZAHRADA MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Registrace na akci
začíná v 8:00
v informačním centru
SOBOTA 26. KVĚTNA V 17:00
9:00 start
ZAHRADA MĚSTSTKÉHO ÚŘADU
KONCERT
Čí je to vina?
Kapela hrající rock.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

REGENERACE PROSTRANSTVÍ U SOKOLOVNY, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Vážení, rád bych Vás seznámil s dalším projektem, který město připravuje
k realizaci. Jedná se o regeneraci prostranství mezi budovami sokolovny
a stravovacího zařízení. Architektonický návrh zachovává v principu všechny stávající provozní vazby, které v území existují, pouze plochy, které slouží
k provozu, jasněji deﬁnuje. Na prostranství budou vybudování nová přesně
vymezená parkovací stání v celkovém množství 15 míst. Regenerují se a odlišnými povrchy lépe vyznačí i obslužná místa sokolovny, nájezdy k zásobování i pěší přístupy do budovy. Prostor bude rozšířen o odpočinkové zóny
s lavičkami. Nové bude i osvětlení a samozřejmě návrh počítá i s doplněním
nezbytné zeleně. Diskusi jistě vyvolá odstranění vzrostlých smrků. Dle mého
názoru i názoru architektů není v intervilánu (jak odborný výraz!) lidskou
mluvou bych řekl v centru města, vhodné místo pro podobné stromy. Většinou byly vysazeny s úmyslem místo co nejjednodušeji zazelenit, rostou
rychle a jsou stálozelené. Náhradou za odstraněné stromy je v návrhu počítáno s výsadbou bohatě kvetoucích ovocných stromů, ptačí třešeň, hrušeň. Jedná se o stromy s drobnými plody, které rychle zasychají a tak nehrozí
znečištění veřejného prostoru. A dokonce i plochy pro parkování jsou z větší
části realizované v zatravňovací dlažbě. Takže jak je možné vidět na přiložených fotograﬁích je nově upravený prostor oku
lahodící a jistě bude Kostelci slušet. Na co, nesmím
zapomenout. Nejedné se pouze o projekt zkrášlení
místa, ale v průběhu plánované rekonstrukce dojde
i k výměně všech podzemních sítí, které jsou dle sdělení odborníků, v havarijním stavu. Závěrem lze říci,
že projekt je typickým příkladem spojením dobrého
s užitečným.
Rád bych se ještě zmínil o jedné věci. Město má
po letech důstojný a městu slušící standardu. Prapor,
kterému bude slušet stuha, kterou při své návštěvě
udělil městu prezident republiky. S ohledem na materiál, ze kterého je vyroben nelze počítat s tím, že
bude vyvěšován na průčelí radnice při každé slavností
příležitosti. Zatím hledáme v budově radnice vhodné
místo, kde bude prapor vystaven. Jako nejvhodnější
se jeví samozřejmě obřadní síň. Ale uvidíme.
Krásné jaro Vám všem.
František Kinský, starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
Zpravodaj Kostelce nad Orlicí Orlice
získal ocenění
V letošním roce jsme se rozhodli zúčastnit se soutěže pořádané Královéhradeckým krajem:
Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje.
Chtěli jsme Zpravodaj města Kostelce nad Orlicí Orlice porovnat s ostatními. A vyšlo to! Obsadili jsme
2. místo v kategorii zpravodaj s barevnou obálkou.
Za tímto oceněním se skrývá velké množství práce, a proto bych ráda touto cestou poděkovala všem členům
redakční rady, Tiskárně AG Typ Kostelec nad Orlicí, pravidelným přispěvatelům a dalším, kteří zasílají své články do našeho zpravodaje.
Šárka Slezáková, tajemnice redakční rady
h p://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/redakcni-rada-_u-nas-v-kraji_-ocenila-nejlepsi-zpravodaje-110504/

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky.
Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách
veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte,
že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu
Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.
Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU?
• Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách HYPERLINK „h p://www.zenaregionu.cz“
www.zenaregionu.cz.
• Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat
pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů.
• Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.
• Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů.
Udělena bude také Cena odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů ČR.

Z pracovního kalendáře
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Na čtvrteční dopoledne 3. 3. si ve svém diáři vyhradil starosta F. Kinský a místostarosta T. Kytlík pro schůzku se starostou města Třebechovice pod Orebem, zástupci Královéhradeckého kraje a akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Ústředním tématem jednání byla otázka pokračovaní v projektu odstraňování staré ekologické zátěže vodního zdroje Bědovice.
První březnovou neděli přijal místostarosta T. Kytlík pozvání na Výroční členskou schůzi základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kostelec nad
Orlicí, která se uskutečnila ve Sdruženém klubu Rabštejn.
Den 6. 3. patřil v diáři místostarosty T. Kytlíka Valné hromadě Kosteleckého okrašlovacího spolku.
Obnovení sochy T. G. Masaryka a žádost o ﬁnanční dar bylo důvodem setkání místostarosty T. Kytlíka a ředitele OA V. Pavelky dne 9. 3. s jednatelem TTV
spedice spol. s r.o. panem Hlaváčkem.
V pondělí 12. 3. se místostarosta T. Kytlík zúčastnil jednání sociální a zdravotní komise. Hlavním bodem bylo projednání návrhu na rozdělení dotací z rozpočtu města. Komise navrhla rozdělit mezi 19 poskytovatelů sociálních služeb dotace ve výši 700 tis. Kč.
Posouzení doručených žádostí a návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města mezi sportovní oddíly a kluby, organizace pracující celoročně s dětmi a mládeží bylo důvodem svolání grantové komise místostarostou T. Kytlíkem dne 14. 3.. Na podporu sportu a pravidelné celoroční činnosti bylo doporučeno
rozdělit částku ve výši 1,7 mil. Kč.
V úterý 20. 3. se v prostorách Městského úřadu v Rychnov nad Kněžnou uskutečnilo další jednání k plánovanému záměru přeložky II/318 a II/321 Častolovice - Solnice. Středobodem jednání bylo umístění koridoru a jeho zapracování do změny č. 1 Zásad územního rozvoje KHK. Za město Kostelec nad Orlicí
se schůzky zúčastnil F. Kinský a místostarosta T. Kytlík.
22. 3. vedl starosta F. Kinský jednání Shromáždění starostů DSO Orlice.
Na páteční dopoledne dne 23. 3. přijal starosta F. Kinský a místostarosta T. Kytlík pozvání na další z pravidelných setkání zástupců regionálních municipalit
a ŠKODA AUTO v závodě Kvasiny.
V pondělí 26. 3. proběhla v kanceláři starosty koordinační schůzka k přeložce III/3161 Kostelec nad Orlicí (TTV spedice spol. s r.o.). Úvodem byla ze strany
zástupců Údržby silnic Královéhradeckého kraje představena krátká rekapitulace přípravy investičního záměru. V současné době je vydáno pravomocné
stavební povolení na dopravní opatření na I/11 (připojovací a odbočovací pruhy). Dle sdělení Ing. Řeháka je na SÚ předána kompletní dokumentace včetně
stanovisek či vyjádření dotčených orgánů k vydání stavebního povolení. Náhradní výstavba garáží byla dokončena městem v r. 2017.
Na zelený čtvrtek 29. 3. si vyhradil místostarosta T. Kytlík společně s ředitelem OA V. Pavelkou pro schůzku s jednatelem spol. STATING P. Hurychem.
Oba přijeli projednat podporu obnovení sochy T. G. Masaryka.
vedení města
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Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
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ze dne 19.3.2018
schvaluje
seznam žadatelů o domovní kompostér, se
kterými bude následně uzavřena smlouva
o výpůjčce a darování dle předlohy.
smlouvu o umístění 10 ks reklamních poutačů na sloupech VO se spolkem Mistral
Company, se sídlem 460 06 Liberec, Liberec
VI-Rochlice, Burianova 921/15, IČ: 27000605,
a to v termínu od 20.3.2018 do 24.3.2018
za cenu umístění 50 Kč/den/ks bez DPH.
smlouvu o výpůjčce kanceláře označené č.
B109 o výměře 47,6 m2 umístěné ve 2. NP
budovy MÚ čp. 985 v Kostelci nad Orlicí se
spolkem Čhavengre jilo, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 241, IČ: 22763724,
a to na dobu určitou s účinností od 1.4.2018
do 31.12.2018.
smlouvu o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 1210/1
a parc. č. 1210/2, oba v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí s xxxx.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IZ-12-2000340/VB3, Kostelec n.O., Rybářská
107,HK kraj-přel.příp.NN se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, IV Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační
směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vystavit objednávku na společnost LLAMARO s.r.o., se sídlem 517 41 Vrbice,
č.p. 51, IČ: 28764307 na výstavbu workoutového hřiště v Kostelci nad Orlicí.
soubor podmínek pro převzetí zařízení technické vybavenosti do vlastnictví města Kostelec nad Orlicí.
slevu z nájmu pro nájemníky bytů umístěných v Domě s pečovatelskou službou
čp. 1414 v ulici Frošova v Kostelci nad Orlicí
ve výši (nahrazuje 2/12 = je to stejné) 2 měsíčních nájmů za pronájem bytu a 2 měsíčních
plateb za služby spojené s nájmem bytů, a to
tepla, teplé užitkové vody a studené vody
v období přestěhování do náhradních bytů,
to vše v rámci I. ETAPY stavebních úprav a rekonstrukce ZTI DPS čp. 1414 v ulici Frošova
v Kostelci nad Orlicí.
Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb
města Kostelec nad Orlicí na období 2018 2020.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 14.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 15.
vyřazení majetku, který nebyl dohledán, tudíž vzniklo manko ve výši 7.080,40 Kč (viz
příloha č. 1).
darovací smlouvu na poskytnutí ﬁnančního daru za účelem pořízení a instalace památníku T. G. Masaryka, včetně podstavce
a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní
akademie TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši
5.000 Kč se spolkem Kostelecký okrašlovací
spolek, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Štefánikova 1147, IČ: 22881441.
darovací smlouvu na poskytnutí ﬁnančního daru za účelem pořízení a instalace pa-
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mátníku T. G. Masaryka, včetně podstavce
a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní
akademie TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši
5.000 Kč se spolkem L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s., Tůmova 1098, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 48616273.
smlouvu o vystoupení hudební skupiny, interpreta PEKAŘ v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu dne 15.9.2018
se společností Agentura Wink, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Revoluční
1403/28, IČ: 29148570.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 16.
darovací smlouvu na poskytnutí ﬁnančního
daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 35.000 Kč se
společností TTV spedice spol. s r.o., se sídlem
500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí,
Čechova 1100/20, IČ: 27484548.
pořadník na přidělení bytu č. 11/1045 v ulici
Rudé armády čp. 1045 v Kostelci nad Orlicí
dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze
dne 14.3.2018.
peněžitý dar z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí takto:
5.000 Kč Sportovní klub Turista Kostelec nad
Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 533, IČ: 71228942 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Kostelecký okrašlovací spolek, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Štefánikova 1147,
IČ: 22881441 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč MS Mírov, z.s, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Koryta 3, IČ: 26629178 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kostelec nad Orlicí, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Riegrova 249,
IČ: 60885360 účelově vymezená dotace:
Činnost spolku;
5.000 Kč Sport Club Senior Kostelec nad Orlicí z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Frošova
781, IČ: 70868620 účelově vymezená dotace:
Činnost spolku;
5.000 Kč Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí se sídlem Týniště nad Orlicí, Zvoníčkova 308, IČ: 60886251
účelově vymezená dotace Celoroční činnost.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí, oblast podpory: Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity malé projekty takto:
10.000 Kč pobočný spolek Tělocvičná jednota
Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Komenského 265, IČ: 60885084 účelově vymezená dotace: Slavnostní akademie k oslavě 100. let vzniku republiky;
10.000 Kč spolek Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Hradecká 1687/8,
IČ 26679302 - účelově vymezená dotace:
Čištění řek v Přírodním parku Orlice.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
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•

•
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nad Orlicí, oblast podpory: Celoroční činnost
organizovaná pro děti a mládež takto:
15.000 Kč spolek Sportovní sdružení Zdravé
děti, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Drtinova
662, IČ: 69153183 účelově vymezená dotace
Pohybem k rozvoji tělesné zdatnosti dětí;
30.000 Kč pobočný spolek Český rybářský
svaz, z.s., místní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Podhorná
477, IČ: 13586009 účelově vymezená dotace
Rybářské kroužky mládeže;
50.000 Kč pobočný spolek Junák - český
skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Lom 1, IČ: 15040771
účelově vymezená dotace Celoroční činnost
junáckého střediska v Kostelci nad Orlicí.
vyřazení žádosti pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského
265, IČ: 60885084 účelově vymezená dotace
Sportovní vybavení oddílu gymnastika - žákyně, a to z důvodu nesplnění formálních
podmínek programu Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: Sport celoroční
pravidelná činnost takto:
20.000 Kč spolek TJ SOKOL Kostelecká Lhota
z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 91, IČ: 46458034 účelově vymezená
dotace: Podpora celoroční činnosti mládeže
TJ Sokol Kostelecká Lhota;
16.000 Kč pobočný spolek SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
5, IČ 71182179 účelově vymezená dotace: Činnost SDH Kostelecká Lhota Mladí hasiči.
vyřazení žádosti pobočného spolku SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad
Orlicí - Skála, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Stradinská 451, IČ: 70970751 účelově
vymezená dotace: Celoroční činnost SH ČMS
SDH Kostelec nad Orlicí Skála, a to z důvodu
nesplnění formálních podmínek programu
Sport pravidelná celoroční činnost.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
10.000 Kč SK Kostelec Tigers, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986,
IČ: 26620910 účelově vymezená dotace: Příprava školního so balového týmu na Mistroství ČR tréninky a vlastní turnaj;
15.000 Kč SK Kostelec Tigers, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986,
IČ: 26620910 účelově vymezená dotace:
Muži a junioři v oblastním přeboru a na so balových turnajích;
40.000 Kč Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Stadion
543, IČ: 46460829 účelově vymezená dotace: Příspěvek na provoz družstev dospělých
fotbalového klubu Kostelec nad Orlicí;
25.000 Kč Smíšený pěvecký sbor Orlice, z. s.,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1125,
IČ: 67442561 účelově vymezená dotace: Celoroční činnost spolku na rok 2018;
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11.000 Kč DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
24, IČ: 01519387 účelově vymezená dotace:
Celoroční spolková činnost Dámského klubu
SLAVĚTÍNA;
7.000 Kč Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis, se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492,
IČ: 64224619 účelově vymezená dotace:
Cyklobusy Orlických hor 2018;
12.000 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec
nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546 účelově
vymezená dotace: Celoroční činnost základní organizace SPCCH Kostelec nad Orlicí;
25.000 Kč Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Podhorná 477, IČ: 13586009 účelově vymezená
dotace: Pořízení zákl. vybavení pro odchov
a manipulaci s rybami;
30.000 Kč HC Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 630,
IČ: 22742913 účelově vymezená dotace: Celoroční činnost sportovního spolku HC Kostelec nad Orlicí, z.s.
15.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
91, IČ: 46458034 účelově vymezená dotace Podpora fotbalu dospělých v Kostelecké
Lhotě;
10.000 Kč Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí - 568, se sídlem Kostelec nad
Orlicí, Ve Štědré 807, IČ: 64226905 účelově
vymezená dotace Celoroční činnost kynologického spolku;
45.000 Kč TTC Kostelec nad Orlicí, z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373,
IČ: 01205021 účelově vymezená dotace:
Správa víceúčelové herny 2018.

•

•

•

•

•

•

souhlasí
se změnou (navrácením k původnímu režimu)
přistavování velkoobjemových kontejnerů
pro sběr a svoz objemného odpadu a biologicky rozložitelného materiálu v lokalitách
Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry, s platností od 1.4.2018 dle přílohy.
s vyhotovením geometrického plánu na oddělení části pozemku z pozemků parc. č. 2309
- orná půda a parc. č. 561/2 - ostatní plocha,
manipulační plocha, oba v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí na náklady žadatele.
s vypracováním znaleckého posudku na pozemky parc. č. 2309 - orná půda a parc. č. 561/2
- ostatní plocha, manipulační plocha, oba
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí na náklady žadatele.
s vypracováním znaleckého posudku na pozemky parc. č. 571 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 561/1 - ostatní plocha,
manipulační plocha a parc. č. 2332/1 - orná
půda, všechny v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
se započtením pohledávky ve výši 119.790 Kč
vč. DPH společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.,
se sídlem 565 01 Choceň, T.G. Masaryka 620,
IČ: 259 35 721.
se zrušením doplňkové služby sklenářství
v Technických službách Kostelec nad Orlicí
a ponechání pouze pro potřeby města a odboru správy majetku města.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

odstraněním zjištěných inventarizačních
rozdílů do 15.4.2018 (viz příloha č. 2). a pasiv
a podrozvahy byly zjištěny inventarizační rozdíly uvedené v příloze č. 2 této předlohy.

•

bere na vědomí
výsledek Inventarizace majetku a závazků
za rok 2017.
vyhlášení ředitelského volna ve dnech
30.4.2018 a 7.5.2018 pro žáky Základní školy
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí.
termín zápisu do Mateřské školy Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, který proběhne dne 2.5.2018 v době
od 8:00 do 17:00 hodin.
termín zápisu do Mateřské školy Kostelec
nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, který proběhne dne 3.5.2018 v době
od 8:00 do 17:00 hodin.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411 pro školní rok 2018/2019 dle
přílohy.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987 pro školní rok 2018/2019 dle
přílohy.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 2.7.2018 do 31.7.2018 a Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
517 41 Kostelec nad Orlicí v období od 1.8.2018
do 31.8.2018.
jmenuje
RNDr. Tomáše Kytlíka předsedou a Bc. Petru
Zakouřilovou, Bc. Ivetu Lukešovou, Mgr. Květu Maňákovou, Mgr. Stanislavu Březinovou
a Věru Rakovou, DiS. jako členy konkursní
komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411.
Ivanu Matyášovou jako tajemnici konkursní
komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411.
ze dne 9.4.2018
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005939/VB/01 Kostelec n.O. TS RK_0027 - rek. vývodů knn se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín
IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 17 Palackého náměstí a přilehlých komunikací
ve dnech 11.4. - 15.4.2018 za účelem konání
tradiční Kostelecké pouti s SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Masarykova 1399, IČ: 26640490.
příkazní smlouvu o poskytování konzultační
činnosti v oblasti urbanismu, architektury,
stavebnictví a územního plánování se společností BITTNER architects, s.r.o. se sídlem
518 01 Dobruška, Fr. Kupky 325, IČ: 28792289.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 17.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 18.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 19.
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•

•
•
•

•

•

ﬁnanční prostředky - dotace z rozpočtu města Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy na rok
2018 takto:
20.000 Kč - Aufori, o.p.s., se sídlem Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
2.000 Kč Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje,
o.p.s., se sídlem Jana Černého 8/28, 503 41
Hradec Králové
35.000 Kč Cesta pro rodinu, z.ú., se sídlem
Nádražní 22, 564 01 Žamberk
40.000 Kč - Čhavengre jilo, se sídlem Žižkova
241, 517 41 Kostelec nad Orlicí
40.000 Kč - Domácí hospic Setkání, o.p.s., se
sídlem Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
40.000 Kč - Geriatrické centrum Týniště nad
Orlicí, se sídlem Turkova 785, 517 21 Týniště
nad Orlicí
30.000 Kč - HEWER, z.s., se sídlem Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 Strašnice
45.000 Kč - Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107,
288 02 Nymburk
50.000 Kč - Mateřské centrum Cvrček z.s, se
sídlem Stradinská 1417, 517 41 Kostelec nad Orlicí
30.000 Kč - Občanské poradenské středisko, o.p.s., se sídlem Československé armády
543/29, 500 03 Hradec Králové
20.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec
20.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec,
se sídlem 5. května1170, 549 41 Červený Kostelec
40.000 Kč - Oblastní charita Hradec Králové,
se sídlem Komenského 266/3, 500 03 Hradec
Králové
35.000 Kč - Péče o duševní zdraví, z.s., se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
10.000 Kč -Perinatální hospic, z.s. , se sídlem
Malá Čermná 191, 517 25 Čermná nad Orlicí
20.000 Kč - Salinger, z.s., se sídlem Gočárova
třída 760/22, 500 02 Hradec Králové.
smlouvu o nájmu a poskytování služeb číslo
12515649 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem
628 00 Brno, Žarošická 13, IČ: 00176150.
úpravu ceníku Technických služeb Kostelec
nad Orlicí s účinností od 1.5.2018 dle přílohy.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 20.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 22.
souhlasí
s pořádáním sportovní akce - závodu v orientačním běhu dne 6.7.2018 od 15:00 do 18:00
hodin v Kostelci nad Orlicí s trasou v lesním
prostoru Lipové stráně, spolkem OB Vamberk, z.s., se sídlem 517 54 Vamberk, Husovo
náměstí 1, IČ: 60883073.
nesouhlasí
s úhradou faktury č. 18FV066 vystavené dne
14.2.2018 a se započtením smluvní pokuty způsobem bezúplatného provádění autorského
dozoru na ul. Na Lávkách, Tyršova a Žofínská,
a to společností Sella & Agreta s.r.o., se sídlem
565 01 Choceň, T.G. Masaryka 620, IČ: 25935721.
Ivana Hrabinová
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Vyhlášení nového dotačního programu
roku 2018
První výzva roku 2018 na poskytování ﬁnančních darů Federal-Mogul Friction
Products a.s.. Lhůta pro podávání žádostí do 14. 5. 2018.
O poskytnutí ﬁnančního daru v rámci „První výzvy roku 2018“ mohou požádat spolky, neziskové organizace, příspěvkové organizace a jiné subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu,
vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území města Kostelec nad Orlicí,
a to ve prospěch dětí a mládeže.
Více informací na webu města: h ps://www.kostelecno.cz/dotacni-programypro-rok-2018/ds-1236/archiv=0&p1=1038

Informace o úhradě místního poplatku
za komunální odpad
a místního poplatku ze psů na rok 2018
SPLATNOST POPLATKŮ KONČÍ 31. 5.
Údaje pro provedení platby, tj. částku k úhradě, variabilní symbol a číslo bankovního účtu naleznete na složence. Poplatky je možné uhradit bankovním
převodem, složenkou nebo v pokladně městského úřadu.
Pokladní hodiny: pondělí, středa 8:00–17:00
úterý, čtvrtek 8:00–15:00
pátek
8:00–13:00

Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

KOUPÍM RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU
v Ústí nad Orlicí či okolí. Tel.: 602 762 770.

Nálepku pro označení popelnice obdržíte přímo při úhradě poplatku na pokladně úřadu, nebo bude po připsání platby na účet města zaslána poštou.
Veškeré informace o místním poplatku za odpady, který je stanoven obecně
závaznou vyhláškou č. 7/2017 a o místním poplatku ze psů, stanovený obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 naleznete na ww.kostelecno.cz.
Jana Šedová, ekonomický odbor

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou KVĚTEN–ČERVEN 2018. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 5. MDDr. Petrák Tomáš
náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244

12. 5. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno
494 667 628

5. 5. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
494 53 4841

13. 5. MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729,
Kostelec nad Orlicí
603 933 466

6. 5. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783

19. 5. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205

8. 5. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697

20. 5. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
494 322 706

26. 5. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
494 515 695
27. 5. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
494 515 696
2. 6. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169,
Vamberk
602 514 715

Kontaktní místo v Kostelci nad Orlicí je přechodně na jiné adrese
Kontaktní místo v Kostelci nad Orlicí jsme od 1. 4. museli z důvodu rekonstrukce přestěhovat. Nyní nás naleznete na adrese Palackého náměstí 38 v přízemí budovy městského úřadu vedle České spořitelny.
Terénní program Aufori je v Kostelci nad Orlicí realizován od roku 2015. Terénní pracovnice pomáhá lidem řešit problémy s ﬁnancemi, dluhy, hledáním zaměstnání, bydlením.
V roce 2016 jsme zde ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí zřídili kontaktní místnost, která slouží jako zázemí pro terénní pracovnici a pro jednání s klienty.
Terénní sociální pracovnice je zde k zastižení vždy každé pondělí od 9:00 do 11:00 a každý čtvrtek od 13:00 do 15:00. Pokud řešíte těžkou životní situaci, nevíte si v některé
oblasti rady nebo se chcete jen informovat, neváhejte se dostavit buď v uvedené dny,
nebo kontaktovat sociální pracovnici na telefonním čísle uvedeném níže.
Bc. Barbora Vandasová
Kontakty: Bc. Barbora Vandasová, terénní sociální pracovnice,
e mail: vandasova.aufori@gmail.com, tel.: 773 128 720
Mgr. Nikola Nováková, vedoucí služby,
e-mail: novakova.aufori@gmail.com, tel.: 773 194 391
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Pozor Občanská poradna na jiné adrese
Dovolte nám, abychom Vám oznámili, že Občanská poradna je od dubna 2018 přestěhována z důvodu rekonstrukce budovy. Poradna sídlí v budově
Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 38, v přízemí, vedle pobočky České spořitelny, a. s. Provozní hodiny poradny jsou beze změny, 1x za 14 dní
od 9:00 do 15:00 (každý sudý pátek). V poradně Vám můžeme poradit s problémy týkající se oblasti dluhů, rodiny, bydlení, zaměstnání, spotřebitelství, orientace v sociálním systému, pomoci obětem trestných činů. Objednat na konzultaci se můžete osobně, na tel. čísle: 734 370 960 nebo
emailem na opnachod@ops.cz . Další informace o službě naleznete na www.ops.cz.
Mgr. Barbora Richterová

KLUB SENIORŮ POHODA
Bylo, nebylo

Krásy divokého severu – Aljaška

Zní to jako úvod k pohádce, ale my jsme měli na klubu
v úterý 10. 4. opravdu tři víly. Byly sice v civilu, ale téměř
všem přítomným učarovaly svým umem. Byly to víly, co
umí dělat kouzelné krajky v podobě třeba květin, zvířátek a taky s kameny.
Dokázaly naplnit tři prosklené vitríny svými výrobky a nutno přiznat, že jsme
jim i tu jejich krásu a hlavně umění skoro záviděly. Ovšem nechyběly ani hlavolamy upaličkované z krajky. A to vidělo tolik očí, že máme svědků tolik, že
číslo rozhodně přesahovalo padesátku.
Ty tři víly, které se představily ve společenské místnosti klubu, mají i svá jména, své osudy a o ty se s námi podělily.
Paní Milena Limmlová, především učitelka prvňáčků, maminka i babička,
obětavá a laskavá. Nemá o obdivovatele křehké krásy krajky nouzi a třeba
její krajka, zhotovená na přání dcerky, ta je něco, co lze jen a jen obdivovat.
Samozřejmě, mimo jiné, ale kombinovat krajku s kamenem, to už je hodno
velkého mistrovství. Však krajce „podlehla“ už v dětství a zůstala jí věrna až
dodnes. Vzorem jí byla její babička.
To paní Vlasta Vaňková, která bydlí na Povidlově, tu jste mohli zastihnout
jako výpravčí třeba v Doudlebách nebo Vamberku. Krajce se věnuje hlavně
po večerech a paličkování jí přináší radost i relaxaci.
Ve vitrínce měla spoustu paličkovaných květin, a tak vyprovokovala diskusi,
jestli to je pivoňka nebo leknín. Obě kytičky ta její tvorba znázorňovala a samozřejmě že nechyběli ani motýlci. Převládala krásná růžová barva ve všech
možných odstínech.
Paní profesorka, která učila třeba na kostelecké zemědělské škole, Blanka
Zárubová, pochází z Moravy, ale Kostelec si opravdu oblíbila, hlavně díky své
rodině. Vyučovala mimo jiné matematiku, a tak své znalosti i vtiskla do krajkových hlavolamů. Nevěříte? Naučila se paličkovat až v důchodovém věku,
ale její výrobky potěší a nadchnou. Prozradíme, že měla odvahu se pustit
i do šatů vnučky, které jsou určeny k promoci a jsou celé z krajky.
Potlesk přítomných v klubu, zazněl po každém mini medailonku krajkářek.
Tleskáme, děkujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, elánu a spoustu inspirace. Už teď se těšíme na další „krajkové“ setkání. Vždyť víte, KDO UMÍ, UMÍ.

Úvodem pár informací, které si můžete doplnit
na internetu. Aljaška je stát největší v USA, s rozlohou 1 717 856 km2, s hodnotou hustoty zalidnění obyvatel (celkový počet 740 tisíc obyvatel)
0,5 obyvatele na km2. Stát ohraničuje Severní ledový oceán (1 706 km) a Tichý oceán (8 980 km).
Hlavním městem je Juneau, úředním jazykem angličtina a 20 indiánských jazyků. Nejvyšším bodem státu a zároveň celých USA je vrchol Denali
s nadmořskou výškou 6190 m v Aljašských horách. Největší toky jsou řeky Yukon a Kuskokwim.
Po úspěšné besedě s paní Hanou Esop v Městské knihovně i výstavě fotograﬁí
ze šestnáctiletého pobytu i s manželem na Aljašce, ale také besedách se žáky
kosteleckých škol v knihovně jsme uspořádali besedu i u nás v klubu seniorů.
Je to zákonité, protože paní Hana Esop je již tři roky naší členkou. Odstartovala tak letošní cyklus v klubu: Kdo umí, umí. A věřte, že beseda to byla skutečně
zdařilá. Potvrdila, že Hana Esop je skvělá vypravěčka, ale zároveň i výtvarnice,
která dokázala ztvárnit krásy přírody Aljašky, až to bralo dech. Přítomní, nejen členové klubu ale i senioři z města, ocenili i možnost zhlédnout zajímavé
snímky z přírody a života obyvatel Aljašky. Vstup byl samozřejmě zdarma.
K úspěchu besedy přispěl i pan Pavel Rzehák z městského úřadu, který
ochotně a rychle instaloval techniku k promítání skvělých snímků z Aljašky.
Bylo to milé odpoledne v klubu, kdy jsme získali spoustu zajímavých informací
a postřehů, zodpovězeny byly i dotazy přítomných k životu na Aljašce. A tak jsme
se například dozvěděli, že oba manželé dokonce i rýžovali zlato. Rozhodně z toho
nezbohatli, ale domů do Čech si odváželi zážitky, které jsou ten největší poklad.
Trutnovská rodačka paní Hanka Esop by se ráda ještě na Aljašku vrátila. V Čechách miluje Ratibořice a s láskou vzpomíná na svého manžela, který bohužel už není mezi námi.
Děkujeme za skvělou atmosféru v klubu a také za zajištění propagace besedy sekretariátu vedení města v městském rozhlase. Také Šárce Slezákové
z městského úřadu, která hned po besedě umístila na naše webové stránky
fotograﬁe jako dokument z besedy, které pořídil člen klubu Milana Lorenc.
Potvrdilo se, že Kdo umí, umí!
PhDr. Miroslava Nováková

PhDr. Miroslava Nováková
Fota: archiv Klub seniorů Pohoda
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Pozvání na Den zvoníků do Prahy

Chystáme se opět cestovat

Poslední dubnový den se pravidelně v Praze každoročně slaví
Den zvoníků Arcidiecéze pražské.
Přesně v 15:00 30. 4. bude již osmý
ročník této významné akce zahájen J. Em. Dominikem kardinálem
Dukou, arcibiskupem pražským
a Primasem českým. V bohatém
programu je zařazena i Mše svatá
ke cti sv. Zikmunda v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, obětovaná
za živé i zemřelé zvoníky naší vlasti.
Pozvání na tuto akci obdržel i člen
našeho klubu seniorů pan Milan
Lorenc, který patří mezi „zvoníky a milovníky zvonů.“ Zúčastní
se tak nejen malé slavnosti v Sále
kardinála Berana v Arcibiskupském
paláci na Hradčanech, Mše svaté v katedrále sv. Víta, ale i večerního setkání
zvoníků a hostů s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou na zahradě Arcibiskupství pražského.
Už jsme pana Lorence požádali, zda by se s námi nepodělil o jeho dojmy ze
setkání a také zda by nám povyprávěl o svých zážitcích z „putování za zvony“.
Jeho příslib máme, a tak ve společenské místnosti klubu seniorů, po dohodě, uskutečníme ještě v květnu nebo červnu další besedu z našeho cyklu Kdo
umí, umí. Termín včas ohlásíme jednak prostřednictvím vysílání městského
rozhlasu a bude uveden i ve venkovní skříňce klubu u Železářství u Jahodů.
Pan Milan Lorenc rozhodně není pasivním členem našeho klubu, záleží mu
i na dění města, aktivně se zapojil do akce, která by měla podpořit možnost
znovu získání zvonu v kosteleckém chrámu Sv. Jiří. Je stále v pohybu, nejen
objevuje, ale také pomáhá, kde ho je třeba. O své dojmy a poznatky se pravidelně dělí se členy klubu. Jeho zásluhou a zásluhou pana Petra Zemana bude
ve společenské místnosti konečně k dispozici mikrofon na akce klubu, zejména pro méně slyšící návštěvníky. Tleskáme a děkujeme!
M. Nováková

Už je připraven od začátku roku zájezd do jihočeského bývalého královského
města Písku, s jedním z nejstarších dochovaných kamenných mostů v Evropě, jehož historie sahá až do raného středověku. Po zničeném Juditině mostu
v Praze je druhým nejstarším kamenným mostem v Čechách. Město založil
v roce 1254 Přemysl Otakar II. , za jeho vlády Písek nabyl na velikosti i významu jako královské město. Po staletí bylo město Písek držitelem největšího
městského panství v Čechách, zejména lesů. Proslulo také zdejší školství.
„Když jsem já šel tou Putimskou branou“ se zpívá v jedné známé české písničce a dodnes se zachovaly zbytky této brány, část hradeb při Otavě a věž
Baba. Zachovalý je i písecký hrad, kde sídlí Prácheňské muzeum s bohatými
sbírkami mineralogickými a archeologickými a s expozicemi o historii města
a těžbě zlata na Písecku. Zvláštností je historie rybářství a několika akvárii
s živými rybami. Tam se chystáme na prohlídku a nevynecháme ani návštěvu
v bývalém Podskalském mlýně, kde je umístěna první elektrárna v Čechách,
kterou sestrojil František Křižík v roce 1888, která byla určena pro účely veřejného osvětlení a funguje dodnes. Je v ní umístěno muzeum, které také
navštívíme.
Nezapomeneme ani na občerstvení. Oběd máme zamluvený v jedné z deseti
nejznámějších restaurací v Písku, v Plzeňské restauraci U Reinerů, která se
nachází v historickém centru města. Výběr ze tří jídel je rozmanitý, aby každý
mohl uspokojit své chutě. A pivo tam je, podle našich získaných důvěryhodných informací, nejlepší v celém Písku.
Čeká nás také návštěva Památníku básníka Adolfa Heyduka. Po celou dobu
našeho pobytu v Písku nám bude průvodcem jeden z nepovolanějších, ředitel Prácheňského muzea pan PhDr. Jiří Prášek.
Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

Básník barev a tvarů, občan našeho města
Karel Martinec
Název jsem si částečně vypůjčila
od pana Bronislava Vávry. Nedivte se, protože psát o něm, je pro
mne hodně těžké. Známe se totiž
od dětství, vážím si celé rodiny, rodičů i dětí Martincových Petra, Karla, Evy i Honzíka. Vyrůstaly s rodiči
na kosteleckém nádraží, kde byl
jejich tatínek panem výpravčím.
Osudy všech dětí mi nejsou rozhodně lhostejné. V Kostelci nezůstal jen Petr, který se ale například
v současnosti podílel na tvorbě dvoudílné knihy o Kostelci a byl velice nadaným a oblíbeným studentem pana profesora Režného na místním gymnáziu.
Naše pozvání do klubu seniorů přijal pan Karel Martinec, (ročník 1945) člen
výtvarné skupiny Gama, dlouholetý člen redakční rady městského zpravodaje, výtvarník a sběratel umění, který zůstal věrným občanem našeho města.
Bydlí zde i s manželkou nedaleko stadionu.
V rámci cyklu Kdo umí, umí zavítá do klubu v úterý 22. 5. ve 14:30 a nevylučuje, že nepřijde sám, ale do klubu přivede i velice zajímavého hosta. Beseda
se uskuteční ve společenské místnosti a každý je srdečně vítán. Vstup je samozřejmě zdarma.
Ateliér má Karel Martinec v nedalekých Merklovicích, ale jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Německu, Kanadě nebo Anglii. Věnuje se
především graﬁce, malbě a také sběratelství výtvarného umění. Mezi jeho
přátele patřil i významný kostelecký malíř pan Rudolf Černý. Rozhodně Vás
jeho vyprávění zaujme.
Miroslava Nováková
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Na závěr našeho pobytu v Písku, který se uskuteční v úterý 5. 6., navštívíme
ještě na okraji města Zemský hřebčín. Přes hodinu nás bude provázet paní
Sedláčková, zkušená průvodkyně a velice ochotná paní. Bez doprovodu se
totiž do hřebčína nedostanete a vynechat jeho návštěvu by byl „hřích“. Dokonce jsme získali informace, že tam smíte na prohlídku i s pejskem.
O dopravě jsme vůbec nemuseli přemýšlet, protože již tradičně využíváme
perfektních služeb AUDIS BUSU s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. Také se
s nimi vždy radíme o možné trase a tentokrát nepojedeme přes Vysočinu,
ale přes Prahu. Cesta je rozhodně rychlejší, i když ne třeba tak zajímavá jako
přes Pelhřimov.
Zájezd byl téměř za necelou hodinu zadaný účastníky, takže jen informujeme a tentokrát vůbec nenabízíme volná místa. A kam příště? Uvidíme, v plánu je ještě hodně míst, kam bychom se rádi podívali. Teď se ale musíme plně
soustředit na cestu do jedné z perel jižních Čech!
M. Nováková, vedoucí zájezdu

MASÁŽE PAVEL – VAMBERK TYRŠOVA 928,
TEL: 731 203 468.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Vystoupení dětí z Mateřské školy Krupkova
Rádi bychom poděkovali jménem klientů Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí a obyvatel Domů s pečovatelskou službou Frošova 1414 a Frošova 763 Kostelec nad Orlicí (domů zvláštního určení)
za představení, které předvedly dne 28. 3. děti z Mateřské školy Krupkova. Děti přišly našim klientům
a obyvatelům připomenout blížící se Velikonoce a navodit jarní atmosféru. Úkol byl jasný, vyhnat zimu,
přivolat jaro a přivítat zvířátka. Dětem se vystoupení moc povedlo. Byly oceněny potleskem a úsměvy
vděčných diváků, kterým na závěr svého vystoupení předaly vlastnoručně vyrobená sluníčka.
Všem dětem moc děkujeme za radost, kterou k nám přinášejí, a těšíme se zase brzy na viděnou.
Pavlína Trösterová, pracovnice Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

Pečujete
o osobu
blízkou?

Fota: archiv Domovinka

VZDĚLÁVÁNÍ PEČUJÍCÍCH OSOB
Osoby pečující o dítě a mladistvého
Osoby pečující o dospělou osobu
Projekt Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí
Královéhradeckého kraje

V průběhu měsíce května proběhnou na základě zájmu o vzdělávání pečujících osob další semináře. Na
základě dotazníkového šetření a pracovních schůzek pečujících bylo vytipováno téma vliv výživy na
zdravotní stav osob vyžadujících péči, ale také těch, kteří tuto péči poskytují. Seminář povede odborník
na dané téma nutriční terapeut Oblastní nemocnice Náchod, a.s., BC. Martin Zastko. Seminář pro pečující
o dospělou osobu proběhne v pondělí 21. 5. 2018 a skupina pečujících o dítě a mladistvého se sejde 22. 5.
2018.
Více informací vám poskytne paní Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí MěÚ Kostelec nad Orlicí,
tel. č. 494 337 210 nebo 725 082 465.
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
12. 4. Snesení pacienta Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla na žádost zdravotnické záchranné služby KHK snesení pacienta z prvního
patra bytového domu do sanitního vozidla. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policii Kostelec nad Orlicí.
7. 4.
Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření dveří do bytu v panelovém domě, kde
měla uživatelka léky. Dveře jsme otevřeli speciálním nářadím za asistence
Městské policie Kostelec nad Orlicí. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

tory a z preventivních důvodů byl
připraven vysokotlaký proud kvůli
kouři v motorové části u jednoho
z vozidel. Požár se ale nepotvrdil.
Uniklé provozní kapaliny se zasypaly sorpčním materiálem. Po zadokumentování nehody Policií ČR se
Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí
vozidla odtáhla na přilehlé parkoviště. Silnice byla uklizena od trosek
z havarovaných vozidel a provozních kapalin. Po celou dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
24. 3. Požár odpadkového koše Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k doutnajícímu odpadkovému koši. Odpadkový koš
jsme zalili vodou z kbelíku a vrátili se zpět na svoji základnu. Spolupráce
s Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
18. 3.

7. 4.
Požár rodinného domu Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru v rodinném domě. Po příjezdu
na místo události jsme odpojili přívod elektrického proudu do rodinného domu. Požárem byla zasažena
koupelna, předsíň a WC. Naše jednotka nasadila na likvidaci požáru
jeden vysokotlaký proud. Po lokalizaci požáru jsme s ostatními jednotkami požární ochrany prováděli
odstranění přístřešku nad vchodem
do domu pomocí motorové řetězové pily. Dále jsme řezali beton kolem atiky na terase nad zasaženým
prostorem požáru a prováděli dohašení trámů. Zasažené místnosti
požárem jsme stále ochlazovali vysokotlakým proudem, strhávali stropy
a dohašovali skrytá ohniska požáru. Zásah probíhal v dýchací technice. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Doudleby
nad Orlicí a Policií České republiky.
4. 4. Požár odpadu v plechovém kontejneru Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru odpadu v plechovém kontejneru na komunální odpad před školou Obchodní akademie. Při našem příjezdu k události
byl na místě ředitel školy a kontejner hasil vodou z kbelíku. My jsme provedli
dohašení odpadu pomocí vysokotlakého proudu. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Událost se obešla bez škody. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

28. 3. Nouzové otevření dveří v rodinném domě Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření dveří v rodinném domě na žádost pracovníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Kostelce nad Orlicí. Uvnitř
se nacházela zraněná osoba, která se nemohla sama zvednout z postele.
Dveře jsme otevřeli speciálním nářadím. Po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK jsme pomohli s transportem zraněné osoby do sanitního vozu
ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou. Poté jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
27. 3. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po našem příjezdu na místo události byl zjištěn čelní střet vozidel, která zůstala na komunikaci se zraněním jedné osoby. Osoba byla předána do péče
zdravotnické záchranné službě KHK. Na vozidlech jsme odpojili akumulá10

Odstranění spadlého stromu z komunikace Suchá Rybná
směr Vrbice
Jednotka odstranila spadlý strom,
který částečně zasahoval do komunikace. Strom byl rozřezán pomocí
motorové řetězové pily a vozovka
uklizena. Spolupráce s Policií ČR.
15. 3. Spadlá lampa veřejného osvětlení na komunikaci Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána ke spadlé lampě veřejného osvětlení na komunikaci
I/11 vlivem koroze. Po našem příjezdu na místo události již na místě řídila
provoz Policie ČR s Městskou policií Kostelec nad Orlicí. Lampa byla spadlá
v jednom jízdním pruhu a poškodila osobní vozidlo, které stálo na krajnici.
Místo události jsme zabezpečili a ohraničili kužely. Na místo události byly
povolány Technické služby města, které odpojily elektrický proud z lampy.
Elektrické kabely z chodníku jsme zajistili a zabalili. Lampa byla uklizena
z komunikace a střepy z vozidla zameteny. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
13. 3. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém
domě, kde volal pán o pomoc. Po našem příjezdu k události byla na místě již
hlídka Policie ČR a za jejich asistence jsme byt otevřeli speciálním nářadím.
Osobu jsme nalezli v bytě zaklíněnou u zdi na WC, kde se nemohla sama
zvednout. Zraněnou osobu jsme vytáhli z WC do kuchyně bytu a poskytli
předlékařskou pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla
předána do jejich péče a následně jsme ještě pomohli s transportem osoby
do sanitního vozidla. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
10. 3. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Častolovice směr Libel
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce. Po našem příjezdu k události jsme poskytli jedné zraněné osobě
předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné službě KHK byla
předána do jejich péče. Dále jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou zajistili vozidla proti požáru a naše jednotka řídila
provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo jedno
z vozidel odtaženo mimo komunikaci pomocí navijáku na vozidle. Po příjezdu odtahové služby jsme pomohli s naložením obou vozidel na odtah. Uniklé provozní kapaliny se zlikvidovaly sorbentem a komunikace byla uklizena
od trosek z havarovaných vozidel. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a odtahovou službou.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň
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SDH Kostelecká Lhota

POZVÁNÍ DO REGIONU

V březnu v Kostelecké Lhotě hasiči
uspořádali další Hasičský bál

RTIC

Hasiči spojili příjemné s užitečným.
Na bále byla umístěna pokladnička k dobrovolnému příspěvku – Veřejná sbírka pro obnovení sochy
T. G. Masaryka.
Po zahájení a uvítání hostů zástupci sboru tuto Veřejnou sbírku podpořili
a věnovali ﬁnanční dar 5 000 Kč.
Hosté a veřejnost měli možnost po dobu konání plesu přispět svým dobrovolným příspěvkem.

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

Akce v květnu

Fota: Š. Slezáková

Měsíc květen nám přinese různorodou směsici akcí, které stojí za účast,
nabízíme tipy na některé z nich:
5. 5. zazní v Rychnově nad Kněžnou vzpomínka na legendární kapelu Nirvana v podání oceňovaného UA revivalu M Others Kiew v čele s dokonalým
dvojníkem Kurta Cobaina.
11. a 12. 5. v areálu koupaliště v Kostelci nad Orlicí propuknou pravděpodobně nejrockovější oslavy jara v České republice. Na Majáles Hardcore
do Kostelce nad Orlicí zavítá 25 hardcorových, punkových a metalových
skupin z osmi zemí Evropy. Hlavní hvězdou festivalu budou legendární němečtí thrasheři NECRONOMICON, těšit se ale můžete na rock‘n‘rollové trio
THE SILVER SHINE z Maďarska nebo na italské punkery THE DEFECTIVES.
Za zmínku určitě stojí také metalová kapela DIVIDED z Budapešti nebo hardcorová smečka z Vídně COMPANION.
V pátek 18. 5. se dočkáme zahájení sezony ve Výravě, tentokrát koncertem
kapel Mig 21, Wohnout a UDG.
Tradiční pouť v Potštejně proběhne 18.5–20.5. Otevřeno pro návštěvníky
budou mít hrad i zámek.

Plesový večer nám zahájily dětské mažoretky SAFIRA z Rychnova nad Kněžnou. Děvčata měla připravena krásné předtaneční, všem se moc líbilo.
Po celý večer nám hrála hudební skupina COMBI. Při skvělé hudbě, tanci,
zpěvu a výborných specialitách, společná zábava trvala do ranních hodin.
Děkujeme všem sponzorům, podnikatelům a dárcům, kteří nás podporují.
Velice si toho vážíme a taktéž děkujeme veřejnosti, která neváhala a přišla se
společně s hasiči pobavit.
Pořadatelé SDH Kostelecká Lhota

25.–27. 5. se můžete těšit na Olgu Lounovou a Petru Janů s kapelou, obě
dámy vystoupí na tradiční pouti v Dobrušce.
S. Wolfová, ředitelka

Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě

Vás srdečně zve na V. ročník

Dětské soutěže v požárním útoku
„O Lhoteckého Soptíka“
Úterý 8. 5. v areálu fotbalového hřiště PENALTA

Prezentace družstev do 9:30, zahájení soutěže v 10:00.
Občerstvení zajištěno. Pořadatelé SDH Kostelecká Lhota

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Květen 2018
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

SLOŽKY MĚSTA

Římskokatolická farnost
děkanství Kostelec nad Orlicí

Městská knihovna

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

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

c

Vladimír Komárek

POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
9:30 (neděle)
8:00 (středa, sobota)
18:00 (úterý, čtvrtek, pátek)
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Výpůjční doba knihovny:

dospělé oddělení

dětské oddělení

Po
St
Čt

Po
St
Pá

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Upozornění! V pondělí 7. 5. bude knihovna uzavřena.
Pozvánka na výstavu

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).

Srdečně vás všechny zveme na výstavu ilustrací
ilustrátorky Michaely Kukovičové.

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU
6. 5. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA

Prohlédnout výstavu si můžete do 31. 5.

10. 5. (čtvrtek) 16:00

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
A. Toman, Žamberk.

20. 5. (neděle) 8:30

BOHOSLUŽBA
Bohuslužba s hostem, far. E. Kukuczkou.

24. 5. (čtvrtek) 16:00

BOHOSLUŽBA
P. Šenková.

Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Foto: archiv paní Michaely Kukovičové

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí

Ilustrace z knihy Prahou kráčí lev

Novinka!
Čtenáři, odebíráme pro vás nové časopisy:
Baví mě žít, Jóga dnes, Krásný rok, Meduňka, Ona ví, Tina, Venkov a styl
Simona Kňourková

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
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15:00–16:00

BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI V 9:45
V KOSTELE J. A. KOMENSKÉHO NA RABŠTEJNĚ,
KAŽDOU TŘETÍ NEDĚLI NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI.
BOHOSLUŽBY V KVĚTNU
6. 5. (neděle) 14:00
KONCERT DĚTSKÉHO SBORU ČTYŘLÍSTEK
KE DNI MATEK

Městská policie

Úřední hodiny: pondělí

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

středa

15:00–16:00

10. 5. (čtvrtek) 17:00

HUDEBNÍ PODVEČER
S NĚMECKÝM POZOUNOVÝM SBOREM
Srdečně zveme na již tradiční jarní vystoupení
pod vedením faráře Maacka k biblickým zamyšlením.

27. 5. (neděle) 10:00

BOHOSLUŽBA V KOSTELECKÉM CAMPU
Bohoslužba pro rodiny s dětmi, zakončení s opékáním buřtů.

Další informace na vývěsce u kostelíku.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Květen 2018

NABÍZÍ:

Noc kostelů 2018 u sv. Anny
Zveme Vás na tradiční akci Noc kostelů.

V pátek 25. 5. od 19:00
Vás rádi přivítáme ve hřbitovním kostele sv. Anny
a nabízíme společné sdílení následujícího programu:

PRODEJNÍ DOBA V KVĚTNU :

Út, St, Čt 13:00–18:00
So
08:00–13:00
dopoledne dle domluvy

okrasné kvetoucí keře
túje
conifery
čarověníky
azalky a rododendrony
trvalky a skalničky
hnojiva a substráty
mulčovací kůru
substráty

Prodejna okrasných rostlin
Frošova 774 (za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

tel.: 776 636 700, email: tzahrady@seznam.cz, www.t–zahrady.com
vystoupení žáků kostelecké ZUŠ
prohlídka hřbitova s výkladem Ing. Slavíka
osobní svědectví o Božím působení v životě
krátký exkurz do historie kostela
komentovaná mše svatá
adorace
modlitba večerních chval
Budeme potěšeni,
když s námi zůstanete přes noc v Božím domě.
Za římskokatolickou farnost Kostelec nad Orlicí pořadatelé.

0JU9HURQLND.ODãNRYiDGYRNiWND
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NEUNIKLO NÁM
Mažoretky Marlen
Ve středu 4. 4. byl oddíl mažoretek Marlen pozván panem starostou Františkem Kinským na městský úřad. Bylo jim poděkováno za vynikající reprezentaci města
Kostelce nad Orlicí na mistrovství České republiky v mažoretkách, kde v loňském roce v kategoriích kadetky a seniorky získaly prvá místa a staly se Mistryněmi
České republiky za rok 2017. Veliké poděkování zároveň patří všem trenérkám mažoretek Marlen. Budeme se těšit na další úspěchy a společné setkání.
Ivana Hrabinová

Foto: Bc. Kristýna Predecká

Kostelečtí senioři
opět na léčebném pobytu
Již po čtvrté se senioři z Kostelce účastnili týdenního léčebného pobytu
v Hokovcích na Slovensku, a to v počtu 55 účastníků. Z Kostelce jsme odjeli
na týdenní pobyt 17. 2. V neděli po lékařské prohlídce již začaly některé procedury a mohli jsme využít celodenně bazén. V pondělí pokračovaly procedury a navečer jsme se účastnili ochutnávky vína v zámeckém sklepení, a to
za účasti harmonikáře Milana. Ve středu jsme měli odpoledne výlet do Podhájské, kde jsme si užili horké léčebné vody. Ve čtvrtek byl další výlet do Maďarska, kde jsme navštívili muzeum marcipánu a obdivovali zde umístěná
díla i v životní velikosti. Také jsme navštívili kavárničku, kde jsme obdivovali
staré věci, např. hudební nástroje starší sta let.
Nesmím zapomenout, že ve středu jsme měli taneční večírek. V pátek pak
byl rozlučkový večírek opět s harmonikářem Milanem, kde jsme si společně
opět zazpívali národní písníčky. V sobotu po snídani jsme se vypravili na cestu do Kostelce.
Vzhledem k tomu, že již někteří účastníci tohoto pobytu, kdy řada z nich se
účastnila všech dosud organizovaných pobytů, mě hlásí další zájemce, chtěl
bych občany, zejména seniory, informovat, že pokud mají zájem, lze mne
osobně nebo telefonicky kontaktovat na tel. 494 321 087, kdy jim poskytnu
informace o programu a ceně. Další pobyt organizuji s termínem16. 2. 2019.
Kdo má zájem, může mne tedy již kontaktovat. Přihlášky budu novým zájemcům vydávat až koncem září 2018. Přednost budou mít ti občané, kteří
do této doby u mne projevili zájem o pobyt.
Každý si může získat informace na www.parko-hotel.sk. Pouze nesouhlasí
cena na týdenní pobyt v termínu, neboť mám vyjednánu skupinovou slevu,
která je o více jak třetinu nižší.
Mgr. Břetislav Fiala
14
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – květen 2018
•

•

•

•

•

•

S ohledem na četná vyprodaná představení prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované
vstupenky v dostatečném časovém předstihu –
nejméně jeden týden před konáním představení.
Poté budou postoupeny dalším zájemcům. Aktuálně se těšíme na kultovní divadelní hru s Eliškou Balzerovou Můj báječný rozvod.
Proběhl další ročník ﬁlmového festivalu outdorových ﬁlmů „Expediční kamera“. Tento festival se v Kostelci nad Orlicí těší velkému zájmu
diváků – i díky velké pohodě, občerstvení a přítomnosti mnoha stejně
naladěných návštěvníků. Přinesl čtyřhodinové pásmo špičkových ﬁlmů,
úspěšných na mezinárodních ﬁlmových festivalech. Expedice, divoká
příroda, dobrodružství a odvaha. To vše bylo vidět i v našem kině.
Taneční kurzy pro páry si všichni náležitě užili. Tentokrát ve dvou úrovních – bronzová a stříbrná. Kurz jsme zakončili Věnečkovou tančírnou,
která se protáhla do pozdních hodin a mohli se jí zúčastnit i ostatní
tanečníci. Další tančírna bude v pátek 25. 5. Heslo: zopakovat, upevnit
a osvěžit kroky!
Další vyprodané divadelní představení se konalo na konci března. Jednalo se o hru z pera Jakuba Zindulky s názvem Manželský čtyřúhelník.
Diváci si užili nejen výborných hereckých výkonů v podání Dany Homolové, Daniela Rouse atd., ale i dopadajících drobečků, které herci házeli
holubům do hlediště. I pár kapek vody mezi diváky dolétlo… Komedie
zaznamenala ohromné kladné ohlasy našich diváků.
Naše nejmenší diváky jsme na Rabštejně přivítali v březnu nejenom
v kině, ale také na cirkusovém artistickém představení skupiny Mistral
s názvem CIRKUS BUDE.
Na letošní prázdniny opět připravujeme LETNÍ KINO na zahradě za Rabštejnem. Pozor! Tentokrát budeme hrát již v červnu - „za vysvědčení“
hned po ukončení školního roku.

Josef Dvořák v klubovém pořadu
Již v minulém vydání Zpravodaje Orlice jsme uvedli, že
v květnu vystoupí
na Rabštejně Josef
Dvořák v klubovém
pořadu. Tyto pořady pravidelně zakončují divadelní sezónu (i když letos bude
poslední divadlo výjimečně v červnu). V minulých letech jste se v klubových
pořadech na Rabštejně setkali s Vlastimilem Harapesem, Uršulou Klukovou
nebo Evou Holubovou a Zdeňkem Troškou a dalšími.
Letos Vás čeká vyprávění Josefa Dvořáka a jeho kolegy Jana Burdy. Oba
Vám nyní představím v hereckých medailoncích:
Josef Dvořák
Krátce: pravděpodobně nejznámější český vodník. Vyrostl v Kadani a herecké
začátky si prožil v Kladivadle v Ústí nad Labem. V letech 1972–1990 působil
v Divadle Semafor spolu s Jiřím Suchým, Jitkou Molavcovou a dalšími. Mezi
jeho nezapomenutelné Semaforovské role patří Vodník v Kytici. Později kolem sebe soustředil samostatnou hereckou skupinu, která se později stala
základem pro založení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
Po příchodu do Prahy se začal uplatňovat v televizi a ve ﬁlmu. První větší rolí
byl automechanik Béda Hudeček ve ﬁlmu Jáchyme, hoď ho do stroje (1974).
Následovalo mnoho ﬁlmů a seriálů. Za zmínku stojí i dramatičtější role (byť
s komediálním podtextem) – Nemocnice na kraji města, Návštěvníci. Josef
Dvořák se také věnuje tvorbě pro děti. Jistě si vzpomenete na Malé televizní
kabarety, nebo hlas Maxipsa Fíka.
Roku 1990 vznikla Divadelní společnost Josefa Dvořáka, která má za dobu
svého působení na kontě stovky představení po mnoha místech naší republiky i v zahraničí. Představení jako „S Pydlou v zádech“, „Čochtan vypravuje“
nebo „Lucerna aneb boj o lípu“ jsou diváky velmi oblíbeny. Divadelní společnost Josefa Dvořáka se snaží o divácky přitažlivé autorské divadlo.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Květen 2018

Jan Burda
Jako „sparingpartner“ Josefa Dvořáka
v klubovém pořadu vystoupí herec,
rozhlasový moderátor Jan Burda. Pracuje jako moderátor aktuální publicistiky, provází proudovým vysíláním
Českého rozhlasu Plus, spolupracuje
také s Českým rozhlasem Dvojka.
Na „plusce“ působí od samotného počátku vysílání této stanice. S Českým
rozhlasem začal spolupracovat v roce 1998 při studiu publicistiky. Vedle
moderace vedl i desítky popularizačních vědeckých interview. Vysílal přímé
přenosy, natáčel reportáže i dokumenty. Také si vyzkoušel roli zpravodaje při
povodních nebo natáčení v institucích EU.
Jeho druhým povoláním a zároveň koníčkem je divadlo. Alternuje v několika představeních v různých divadelních spolcích (například v představení
„Čochtan vypravuje“ u Josefa Dvořáka).
Josef Dvořák s Janem Burdou vystoupí na Rabštejně v pátek 18. 5.
od 20:00. Držitelé divadelního abonmá mají na tento pořad padesátiprocentní slevu.

Hořkosladký Báječný rozvod
Na červen připravujeme jedno z nejúspěšnějších představení, které ztvárnila skvělá herečka
Eliška Balzerová. Jedná se o hořkosladkou divadelní komedii s názvem Můj báječný rozvod.
Autorkou této komedie je Geraldine Aronová. Ta se narodila v Irsku, část svého barvitého
života prožila v Zimbabwe a Jižní Africe. Nyní
žije a pracuje v Londýně. Hra Můj báječný rozvod (v originále se jmenuje My brilliant divorce)
byla v roce 2004 navržena na cenu Lawrence Oliviera za nejlepší divadelní
hru. Světovou premiéru měla v autorčině rodném městě Galway už před sedmnácti lety, a v současné době ji má na repertoáru mnoho světových scén.
Čeští diváci měli možnost vidět tuto inscenaci poprvé v roce 2003 v pražské
Viole.
Na premiéře se tehdy objevila také Geraldine Aronová, která byla hereckým
výkonem Elišky Balzerové doslova nadšená. Sama autorka Geraldine Aronová k vlastnímu textu hry řekla:
„Spíš než o mé vlastní vzpomínky na období po rozvodu jsem při psaní téhle hry
vycházela z historek svých přítelkyň s podobnou zkušeností,“
„Jak chodily další a další kamarádky, text utěšeně narůstal. Nakonec jsem použila
vyprávění tří set přítelkyň. Taky jsem tuhle hru psala nejdéle ze všech – skoro dva
roky. A pokud Angela ve hře nazývá svého bývalého manžela podle tvaru jeho
hlavy Melounem, pak i já musím připustit, že můj muž měl dost zvláštní tvar
hlavy…“
Úspěchu české verze této divadelní hry
velkou měrou přispívá i skvělá Eliška
Balzerová, která ji posunula ještě o několik příček výše. Ta totiž bravurně hraje všechny role v inscenaci: vedle hlavní
role Angely Kennedyové Lipské také
manžela Maxe, jeho mexickou milenku, ruskou pomocnice v domácnosti,
prodavače v sex-shopu, právníka…
Celkem sedmnáct postav! Jediným
parťákem na jevišti je herečce plyšový pes Axl.

Eliška Balzerová v představení Můj báječný rozvod vystoupí na Rabštejně
ve středu 13. 6. od 19:00. Představení je součástí divadelního abonmá.
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Dopolední biograf na přání
Kino Rabštejn funguje v našem kulturním domě již více než 15 let. Před pěti lety jsme ho zmodernizovali s koncem distribuce původních 35 mm analogových
ﬁlmových kopií. V té době se podařilo vybudovat tzv. e-Cinema, kde můžeme promítat ﬁlmy, které distributoři pro tento typ kin uvolňují.
Byli jsme vystaveni mnoha žádostem o promítání nejen ve večerních hodinách, ale i v přístupnějších časech pro diváky vyššího věku. Proto od měsíce června
budeme pravidelně jednou měsíčně promítat v dopoledních hodinách.
Co získáte návštěvou „Dopoledního biografu na přání“? Již zmiňované promítání za světla (v dopoledních hodinách), možnost výběru ﬁlmů pro příští promítání a v neposlední řadě slevu na vstupném.
Promítat budeme jak novější, tak i starší ﬁlmy. Sál kina Rabštejn bude nabízet posezení v příjemném prostředí se stolečky. Těšíme se na Vás!
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v květnu
70 let oslaví

Z našich řad odešli

Čermáková Ilona
Salajová Jarmila
Šarapatková Růžena
Votroubková Jana

Stanislav Novák

* 1937

Josef Karpíšek

* 1946

Růžena Hloušková

* 1935

Limml Vladimír
Plašil Jan

Dana Diblíková roz. Altrichterová

* 1943

Marie Kašparová

* 1914

85 let oslaví

Mrkvička Květoslav

Věra Martínková

* 1929

90 let oslaví

Dragounová Jarmila

Štěrbová Jiřina

* 1934

93 let oslaví

Luňáčková Věra

Bulková Eva

* 1944

75 let oslaví

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

Všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Gratulace k význačnému jubileu

„Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.“

Redakce zpravodaje gratuluje
k význačnému životnímu jubileu sochaři a medailérovi

Jana Mužíková a Barnabáš Balogh
na vědomost dávají všem svým přátelům a známým,
že jdou společnou cestou již 25 let.
Děkuji Ti za všechny společné prožité roky.
Jana

panu Zdenku Kolářskému.
Váženému umělci přejeme hodně zdraví a životního optimismu.

Poděkování
Všem přátelům a známým patří naše poděkování za účast
na pohřbu a květinové dary při posledním rozloučení
s panem Gustavem Hejčlem z Kozoder.
Manželka a děti s rodinami.

Vzpomínáme na své blízké
Kytičku květů a nejkrásnějších vzpomínek klademe na Tvůj hrob.

Blahopřání

Dne 2. 5. vzpomeneme s láskou

Dne 2. května oslaví paní Věra Svobodová
v kruhu své rodiny své krásné 93. narozeniny.

na pana Františka Vávru
v den jeho nedožitých 93. narozenin.
Opustil nás dne 18. 2. 2018.

Milá tetičko, krásných květů plnou náruč
k narozeninám Ti chceme dát, moře lásky, moře zdraví,
moře štěstí a Božího požehnání k tomu přát.

Kdo jej měl rád, vzpomeňte s námi.
Děkujeme za projevy soustrasti a slova útěchy,
manželka Věrka a dcery s rodinami.

To vše a ještě více přeje celá Tvá rodina.
16
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Kdo v srdci žije neumírá.
Dne 4. 5. uplyne jeden smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Stanislav Keprta.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
manželka Eva, synové Standa a Milan

Večer, když slunce zemi opouštělo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo…
Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 8. 5. uplynul 1 smutný rok, co nás navždy opustil milovaný můj
syn a bratr Pavel Šindelek.

Dne 18. 5. uplyne 11 smutných let co nás navždy opustila
milovaná maminka, babička a prababička

Marta Hartmanová
Kdo jste jí znali, vzpomínejte s námi
Nikdy nezapomeneme
Zarmoucená rodina

„Kdo byl milován, nikdy není zapomenut.“
29. 5. uplyne třináct let,
co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan František KOUCKÝ
z Kostelce nad Orlicí.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami

S bolestí v srdci stále vzpomínají matka a sestra s rodinou

Světem svým prošel jako dobrý člověk,
čím byl svým, to ví jen ti, co ho ztratili.
Dne 10. 5. uplynou již 2 roky bolesti a smutku,
co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, děda a praděda
pan Ladislav Petrák.
S láskou vzpomínají manželka, dcery, vnoučata a pravnoučata.

25. 5. (pátek) 19:00
ZRCADLOVÝ SÁL NOVÉHO ZÁMKU
SETKÁNÍ S DAVIDEM VÁVROU
A

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev,
je jen vzdálen.
Dne 12. 5. uplyne 8 let,
co nás navždy opustila
paní Jaroslava Kučerová
roz. Hartmanová.
Vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata.

Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.
Dne 15. 5. si připomeneme 10 smutných let,
co nás navždy opustila
maminka, manželka, sestra, tchýně,
babička a prababička
vážená paní Božena Lacková
Stále vzpomíná dcera s rodinou.
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RADOVANEM LIPUSEM.

26. 5. (sobota) 8:30–9:00
Zhruba 30 km dlouhá a středně náročná trasa
povede z Palackého náměstí na tyto zajímavá místa:
Měšťanský kubistický dům (dům Vanických),
Podhorní mlýn, Staročeská chaloupka,
Mandlovní mlýn, Kaplička, Erbenka,
po hřebeni Lipové stráně, Suchá Rybná,
Svídnická borovice, Brumbárov,
Na Penaltě v Kostelecké Lhotě,
Mírov, Sklenářka,
technické domky/dělnická kolonie v Trávnické ulici,
Seykorova vila, Vila na Vinici,
vila Bratří Kaufmanových, Dostálova vila,
Pekárna Martin Křížek, Bílkova vila.
Na některých zastávkách se potkáme
s Přáteli Černých Šviháků.
Mapu a více informací naleznete na www.kostelecno.cz,
nebo facebookových stránkách města.
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00

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.
15. 6. (pátek) 18:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – LOUSKÁČEK
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a členů tanečního souboru VoTo pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 23. 5.

SK Rabštejn–program květen–červen

17. 6. (neděle) 15:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – LOUSKÁČEK
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a členů tanečního souboru VoTo pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 23. 5.

3. 5. (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.

Kino Rabštejn – E-cinema

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

3. 5. (čtvrtek) 18:00
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Pravidelně
každý čtvrtek v 18:00 Základní úroveň a pokročilí společně.
6. 5. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost.
7. 5. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
8. 5. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Pravidelně
každé úterý.
10. 5. (čtvrtek) 10:00 POHÁDKOVÉ PÁSMO ZUŠ F. I. TŮMY
Zábavnou formou představení jednotlivých oborů Základní umělecké školy F. I.
Tůmy v Kostelci nad Orlicí určené dětem z mateřských škol a žákům I. stupeň ZŠ.
15. 5. (úterý) 16:00
TRADIČNÍ MÁJOVÉ SETKÁNÍ
Příjemné a pohodové posezení s Klubem seniorů Pohoda 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.
20. 5. (neděle) 10:00 NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Salónek na Rabštejně.
22. 5. (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.
25. 5. (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.

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.
23. 5. (středa) 19:00
NÁDECH PRO LÁSKU
Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném muži Robinu Cavendishovi se stane průkopníkem pomoci pro
zdravotně postižené poté, co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne
a je obeznámen s faktem, že mu zbývají pouhé tři měsíce života. On
a jeho oddaná žena Diana cestují po světě s nadějí, že změní životy druhých jako je on sám. Životopisný/drama/romantický, Velká Británie 2017.
Vstupné 80 Kč.
27. 5. (neděle) 17:00
PRO DĚTI: FERDINAND
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by
nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký
býk. A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale
časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky. Animovaný rodinný
ﬁlm, USA 2017. Vstupné 80 Kč.
6. 6. (středa) 19:00
BAJKEŘI
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů se vydávají na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný
svět, v němž život znamená víc než status na facebooku. Česko 2017.
Vstupné 80 Kč.
7. 6. (čtvrtek) 10:00

Dopolední biograf:
PO STRNIŠTI BOS
Nejnovější ﬁlm Jana a Zdeňka Svěrákových.

PŘIPRAVUJEME DO KINA:
ŠPINDL, JUMANJI: Vítejte v džungli!

31. 5. (čtvrtek) 16:00 PREZENTACE KROUŽKŮ DDM KAMARÁD
Zábavné odpoledne s představením jednotlivých kroužků Domu dětí a mládeže Kamarád v Kostelci nad Orlicí.
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A také tradiční LETNÍ KINO na zahradě za Rabštejnem.
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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 květen
9. 5. (středa) 16:30
Výtvarná dílna.

KORÁLKOVÁNÍ

28. 5. (pondělí) 10:00 JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA ŠKOLKU
Beseda s Bc. Lenkou Mackovou.
30. 5. (středa) 10:00 VÝLET VLÁČKEM DO FAJNPARKU
Sraz v 8:00 na vlakové zastávce Kostelec nad Orlicí-město.
Programy vznikly za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí.
Děkujeme!

11.5.–12. 5. (pátek, sobota)
ČTENÁŘSKÁ NOC V DDM
Nástup v pátek 11. dubna v 18:00. Ukončení v sobotu 12. dubna v 11:00.
S sebou: spací pytel, pyžamo, polštářek, hygienické potřeby (pasta, kartáček), oblíbená knížka, pastelky, psací potřeby. Přihlášky do DDM podat nejpozději 9. 5. Poplatek 80 Kč (večeře, snídaně). Vedoucí: Daniela Šafaříková.
11. 5. (pátek) 21:00–22:30
STEZKA ODVAHY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ
Přijďte si v květnovou noc se svými ratolestmi vyzkoušet svoji kuráž na stezku odvahy, která na vás bude čekat v Seykorově parku u DDM. Stezka bude
plná úkolů pro děti a nebudou chybět ani strašidla z nedalekého hradu, která
tu v okolí už pár let pěkně straší. Vhodné pro rodiny s dětmi i jednotlivce.
Poplatek: 20 Kč. Vedoucí akce: Jan A. Dostálek
16. 5. (středa) 15:30–17:00
GLADIATOR RACE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ
Běžecký závod s překážkami je určen žákům 1. – 5. tř. ZŠ. Soutěžit se bude
o medaile ve dvou kategoriích: 1.–2. třída a 3.–5. třída. Místo konání: Start
na so balovém hřišti. Startovné 20 Kč/os pro předem přihlášené, 40 Kč/os
na místě. Přihlášky zasílejte do 13. 5. na email: dostalek.ja@gmail.com (uveďte jméno soutěžícího, datum narození a třídu). S sebou: sportovní oblečení
a obuv, pití a dobrou náladu. Vedoucí akce: Jan A. Dostálek, tel. 777 483 039.
13. 5. (neděle) 8:15–13:00
MÁJOVÝ TURNAJ V BLESKOVÉM ŠACHU
Zveme Vás na 25. ročník šachového turnaje. Prezentace 8:15–8:45, zahájení 9:15. Startovné 50 Kč/osoba pro předem přihlášené, 70 Kč na místě, děti
30 Kč. Přihlášky do 11. 5. na email blazek.t@seznam.cz (jméno, oddíl, datum
narození, ELO).
13. 5. (neděle) 15:00–17:00
WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE
Přijďte si vyzkoušet kouzlo závěsné akrobacie (akrobacie na zavěšené šále).
Kapacita max. 6 účastníků. S sebou: sportovní oblečení – nejlépe upnuté
tričko (delší rukáv) + tepláky/legíny. Hala Jungmannova Kostelec nad Orlicí.
Cena: 250 Kč. Vedoucí: Veronika Bachtíková. Rezervace mob. 773781161.
15. 5. (úterý) 16:00–17:00

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

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti od 1 do 3 let
Závody na čas v jízdě na odrážedle mezi překážkami na hřišti Obchodní
akademie TGM. Jen za pěkného počasí. Bc. Petra Kolaříková.
15. 5. (úterý) 17:00–18:00

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti 3–6 let
Závody na čas v jízdě na kole mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie
TGM. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Mgr. Lucie Janoušková.
16. 5. (středa) 15:30–16:30

22. 5. (úterý) 16:00–19:00
ZÁVODY V GYMNASTICE
Závody v gymnastice. Vedoucí: Lenka Malíková, Lucie Šrámová, Petra Šimonová.

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti 6–9 let
Závody na čas v jízdě na kole mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie
TGM. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Lenka Dohnalová.

15., 22. 5. (úterý) 16:00–17:00 KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Závěrečné dílničky, dokončení zhotovených výrobků z keramické hlíny, glazování. Poplatek 50 Kč. (29. 5. od 16:00 výdej vypálené keramiky). Vedoucí:
Drahomíra Paulusová.

16. 5. (středa) 16:30–17:30

14. a 21. 5. (pondělí)
17:00–18:30

21. 5. (pondělí) 15:45–16:45

KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ

15. a 22. 5. (úterý)
KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
17:00–18:30
Závěrečné keramické dílny, glazování. Poplatek 80 Kč. (28. a 29. 5. od 17:00
výdej hotové keramiky). Vedoucí: Drahomíra Paulusová.

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti 9–12 let
Závody na čas v jízdě na kole mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie
TGM. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Lenka Dohnalová.
ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ
NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
(žáci 1.–3. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na obtížnost a na rychlost v tělocvičně Obchodní akademie TGM v Kostelci. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora, Daniela
Šafaříková.
21. 5. (pondělí) 17:00–18:00

3., 10. a 17. 5. (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. (24. 5. výdej
hotové keramiky od 17:00). Vedoucí: Marcela Zahradníčková.

ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ
NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
(žáci 4.–6. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na obtížnost a na rychlost v tělocvičně Obchodní
akademie TGM v Kostelci. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora.
24. 5. (čtvrtek) 17:00–18:00

5., 8., 12. 5.
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
(sobota, úterý, sobota)
Mapa, buzola, les, sport pro celou rodinu. Účast na závodech východočeského poháru v OB.
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ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ
NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
(žáci 7.–9. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na obtížnost a na rychlost v tělocvičně Obchodní
akademie TGM v Kostelci. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora.
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24. 5. (čtvrtek) 15:30–17:00
ZÁVODY V AGILITY
Závody pejsků při překonávání překážkové dráhy na zahradě DDM v Seykorově parku. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Lucie Bočková.

7. 9.–21. 10.
Galerie Kinský.

26. 5. (sobota) 8:00–18:00
VÝLET S FOTOAPARÁTEM
Výlet pro členy fotograﬁckého kroužku po hradech Divoké Orlice. Vedoucí:
Ing. Zdeněk Fabiánek.

14. 9. (pátek) 19:00
KONCERT TRIO MARTINŮ
Hudební festival F. I. Tůmy – akce ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí.

27. 5. (neděle) 10:00–13:00
KROKY KOLEM KOSTELCE 2018
Vydejte se s námi již podruhé na turistický pochod určený všem, kteří mají
rádi pohyb v přírodě. Průběžný start od 10:00 do 11:00 u DDM. Pochod
bude zpestřen o úkoly pro děti i dospělé, jízdu na koni v Seykorově parku
a další doprovodný program. Opět se setkáte s významnými osobnostmi,
jejichž život byl spjatý s Kostelcem nad Orlicí. Startovné 30 Kč.

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

29. 5. (úterý) 16:00–18:00
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Turnaj ve stolním tenisu v Sokolovně. Vedoucí: Josef Čermák.
31. 5. (čtvrtek) 16:00
VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM
Závěrečné vystoupení kroužků DDM ve Sdruženém klubu Rabštejn. Poděkování vedoucím kroužků za jejich celoroční práci s dětmi, mládeží a dospělými.
PŘIPRAVUJEME:
3. 6. (neděle) 8:15–15:00

ŽÁKOVSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
O POHÁR MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
Zveme Vás na 21. ročník turnaje. Prezentace 8:15–8:45, zahájení 9:15,
závěr 14:00–15:00 hodin. Startovné: 30 Kč/žák. Přihlášky do 1. 6. na e-mail:
blazek.t@seznam.cz (jméno, oddíl, datum narození, ELO).

Nový zámek
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
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

VE ZNAMENÍ TŘÍ DEKLARACÍ
NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
KOSTELECKA

VÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

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

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
12. 5. (sobota)
TRUTNOV A OKOLÍ
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15 do Trutnova. Trasa nenáročného výletu: Pomník generála Gablenze,
Jánský vrch, vyhlídka na Krkonoše, venkovní posilovna, vyhlídka na Trutnov,
Krakonošovo náměstí, restaurace, nádraží. Návrat vlakem. Délka trasy: 9 km.
Vedoucí akce: Radka Krtičková.
2. 6. (sobota)
KAŇON ŘEKY DOUBRAVY
(původní termín 26. 5.)
Sraz účastníků: 6:00 na žel. zastávce Kostelec nad Orlicí–město, odjezd 6:16
do stanice Bilek (u Chotěboře). Trasa výletu: Bílek, kolem Doubravy, Sokolhrady, Pod Čertovým stolkem, Horní Mlýn, kaplička sv. Anny, kostel sv. Jakub
Větší, náměstí T. G. Masaryka, nádraží. Návrat vlakem. Délka trasy: 11 km, náročnější terén, stoupání 245 m. Lze zkrátit o 3 km. Vedoucí akce: O o Šabart.

Různé
6. 5. (neděle) 15:00

KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU ČTYŘLÍSTEK
ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí pořádá v kostelíku J. A. Komenského koncert pěveckého a hudebního souboru Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí. Všichni jsou srdečně zváni.

Program akcí v sezóně 2018
30. 3.– 3. 6.
Galerie Kinský.

SALÓN VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE

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

20. 7. 21:00, areál parku VANUA2
Koncert kapely, která vznikla spojením hudebníků z kapel Yannick Tevi band,
Blue Eﬀect a kytaristy Honzy „Ponorka“ Ponocného.
25. 8. (sobota)

NOVOZÁMECKÁ NOC

1. 9. (sobota) 14:00
SWING FESTIVAL NA ZÁMKU
8. ročník oblíbeného setkání s hudbou i přáteli, letos opět s řadou překvapení.
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8. 5. (úterý) 9:30
„O LHOTECKÉHO SOPTÍKA“
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě Vás srdečně zve na V. ročník
Dětské soutěže v požárním útoku „O Lhoteckého Soptíka“ v areálu fotbalového hřiště PENALTA. Prezentace družstev do 9:30, zahájení soutěže v 10:00.
Občerstvení zajištěno. Pořadatelé SDH Kostelecká Lhota.
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/
12. 5. (pátek) 16:00
KONCERT DÍTĚ V SRDCI
Musica (K)lasica Vás srdečně zve na koncert, který je věnován podpoře Perinatálního hospicu, z.s. … když na začátku přichází konec… Koncert se uskuteční v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí. Těšíme se na vás. www.ditevsrdci.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Květen 2018

27. 5. (neděle) 15:00
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
PRO JUNIOR, KOSTELECKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ve spolupráci s Městem
Kostelec nad Orlicí a koupalištěm Vás a hlavně Vaše ratolesti zvou na oslavu
Dne dětí v prostorách Koupaliště Kostelec nad Orlicí.
Bude připraven tradičně bohatý program:
- pohádka
- stánek s občerstvením
- dětské soutěže
- ukázka hasičské techniky
- štěstíčko

1. 6. (pátek) 17:00
DĚTSKÝ DEN „NA PENALTĚ“
TJ Sokol Kostelecká Lhota zve všechny malé i velké na Dětský den, který pořádáme na fotbalovém hřišti Na Penaltě v Kostelecké Lhotě.
Program svátku dětí začíná v 17:00 soutěžemi o odměny.
Je zajištěno bohaté občerstvení z udírny a grilu.
Na Vaši návštěvu se těší TJ Sokol Kostelecká Lhota na hřišti Na Penaltě.
Přijďte oslavit svátek dětí se svými ratolestmi do klidného prostředí v přírodě.

Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Vyhrál díky „taháku“
Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského
Nebojte se, nejde o žádný podvod. Tahák neboli rusky
„Špargálka“ je název básně Taťány Varlamové, kterou
přednášel žák 8.A ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci
nad Orlicí Filip Dubský v regionálním kole 52. ročníku
ARS POETICA – Puškinův památník 2017-2018 v Hradci Králové. Byl jedním ze“ sedmi statečných“, kteří
od listopadu svědomitě nacvičovali své básničky pro
tuto soutěž, kterou absolvovali jistě i mnozí ze střední
i starší generace. Kdo letos reprezentoval ZŠ Gutha-Jarkovského? Ze 7. ročníku to byly – Nikola Kijonková, Denisa Plocková a Nikola Šlapáková. Tyto dívky
se ruský jazyk učí teprve několik měsíců, ale na jejich
skvělém výkonu to vůbec nebylo znát. Děvčata, děkuji!
To jejich starší spolužačky z 9. třídy Aneta Horčičková
a Veronika Šípošová se této soutěže zúčastnily již loni,
tak již věděly, co je zhruba čeká. Verunka byla jemná
éterická bytost a Aneta se letos pěkně rozparádila.
A vyplatilo se jí to. Skončila na krásném 3. místě!
Nakonec jsem si nechala zástupce silnějšího pohlaví. Osmáky zastupovali dva Filipové - Dubský a Fiala. Druhý jmenovaný ve své básni moc hezky zachraňoval
zvířátka. Že tahák může pomoci je známá věc. Tahák je vlastně takovou dobrou pomůckou – ale musí se umět použít. Při jeho tvorbě se vlastně autor danou
látku učí. Zlé je, když se pečlivě vypracovaný tahák někam zatoulá. Pak už jen musíte spoléhat na svou hlavu. Filip Dubský naštěstí žádný tahák ve skutečnosti
nepotřeboval – spoléhal jen na svou hlavu, na svůj úsměv a .......... stejně jako loni i letos porotu zaujal natolik, že zvítězil a 6. června ho bude opět čekat cesta
do Prahy na celostátní přehlídku recitační soutěže.
Všem „sedmi statečným“ velmi děkuji za svědomitou přípravu, za množství svého volného času, který věnovali nácviku. Jsem moc ráda, že to, co nacvičili,
v Hradci Králové uměli skvěle „prodat“. Filipovi přeji v Praze pevné nervy a hlavně mnoho pěkných zážitků.
PaedDr. Eva Voborníková

Čtení a spaní s pohádkou
Noc plná čtení, her, zábavy i odvahy to byla letošní Noc s Andersenem. Byla věnována 65. výročí napsání pohádky J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce,
a proto se objevily kromě této i jiné knihy o pejscích, kočkách, ale i další, které si děti vybraly samy.
Velké chválení za čtení, povídání i hraní, to patří i maminkám, které se postaraly o spoustu dobrot pro nás. Sponzorský dar v podobě vynikající večeře pro
40 dětí pak připravila p. Kinská, které tímto děkujeme a moc si toho vážíme.
žáci 4. C + 2. C, H. Dosedlová
Fota: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského
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Skalecký vrabčák 2018
Do letošního 13. ročníku Skaleckého vrabčáka se přihlásilo 40 dětí a v některých třídách to byl opravdu těsný boj o nejlepší umístění. Minuta na přeskok
snožmo je dlouhá, ale zvládli ji i prvňáčci, kteří zaslouží pochvalu jako všichni ostatní.
Tady jsou výsledky:
1.C
1. Mazánek Tomáš 64; 2. Kocourková Apolena 27; 3. Johanides Jakub 23;
4. Harbichová Kamila 16; 5. Juhas Jiří 15
2. C
1. Juda Marek 136; 2. Černá Valerie 109; 3. Barillová Leona 96; 4. Cetel Marek 17
3. C
1. Myšáková Monika 140; 2. Sajdlová Zuzana 137; 3. Horčičková Beáta 128;
4. Ochocová Kristýna 121; 5. Ryšková Julie 118; 6. Tlustá Gabriela 111;
7. Kundrátová Soﬁe 107; 8. Nunvářová Anna 96; 9. Muthsamová Eliška 77;
10. Šimečková Berenika 68; 11. Andrlová Vivien 48
4. C
1. 2. Ungrádová Iveta 135; Páleník Ondřej 135; 3. Stárková Aneta 128;
4. Mazánek František 127; 5. 6. Horáková Lucie 112; Novotná Michaela 112;
7. Řeháčková Nela 104; 8. Hovorková Hana 92; 9.–10. Johanidesová Nikola 82;
Fuksa Tomáš 82

5. C
1. Ryšková Eliška 148; 2. Borůvková Eliška 147; 3. 4. Čapková Michaela 126;
Baďurová Veronika 126; 5. Ochoc Ondřej 124; 6. Bartoš Lukáš 109;
7. Kotíková Eliška 108; 8. Svatošová Aneta 94; 9. Knápková Žaneta 84;
10. Martincová Mirka 71
Soutěž dvojic
1. Čapková Baďurová 74; 2. Johanidesová Hovorková 65;
3. Ungrádová Novotná 63; 4. Sajdlová Kundrátová 62;
5. Borůvková Ryšková J. 58; 6. Svatošová Ryšková E. 40
Absolutní vrabčáci
1. Ryšková Eliška 148; 2. Borůvková Eliška 147;
3. Myšáková Monika 140
Všem moc gratulujeme a za rok opět přileťte!
H. Dosedlová

Fota: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského
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Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
Matematické soutěže na OA TGM
V pátek 16. 3. se žáci OA TGM Kostelec nad Orlicí již tradičně zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.
V kategorii Junior pro studenty prvního a druhého ročníku zvítězil na naší škole Matěj Preclík z 1. C, v kategorii
student pro třetí a čtvrtý ročník získal nejvíce bodů David
Pařil ze 4. B.
V úterý 27. 3. se 7 školních reprezentantů vydalo na 36. ročník regionální matematické soutěže do Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí. Soutěžilo 215 žáků z 26 středních
škol Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a kraje
Vysočina. Největší radost nám udělala dvě druhá místa:
Michal Koleš v kategorii S3 a David Pařil v kategorii S4.
Všem účastníkům soutěží blahopřejeme k výborným umístěním a těšíme se, že se z podobných úspěchů budeme
radovat i příští rok.

Fota: archiv OA TGM

Mgr. Jitka Černá

Olympiáda v programování - okresní kolo na OA TGM v Kostelci nad Orlicí
V pátek 23. 3. proběhlo
na Obchodní akademii T. G.
Masaryka v Kostelci nad
Orlicí okresní kolo olympiády v programování a tvorbě webu za účasti studentů
kostelecké obchodní akademie, rychnovského gymnázia a Střední průmyslové
školy v Dobrušce.
Letošní soutěže se za obchodní akademii, za studijní
obor informační technologie, zúčastnili Petr Kubíček,
Michal Koleš, Erik Novotný, Daniel Schmid, Michal
Kořínek, Dominik Lohniský
a Jakub Danielka. Zadání soutěžícím tradičně připravil bývalý vítěz celostátního kola a dnes už stálý člen rozhodčí komise Milan Šulc spolu s IT profesionálem Vítem Rozsívalem, kterým patří velký dík za pomoc při soutěži. Všichni soutěžící podali v časovém limitu čtyř hodin naprosto obdivuhodné
výkony. O vítězství v kategorii programování nakonec rozhodla pouhá tři procenta ve prospěch Petra Kubíčka, který tak porazil Jiřího Netíka z Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Třetí místo obsadil Daniel Schmid a Eriku Novotnému patří 3. místo v kategorii Tvorba webu. Jsme opravdu
velmi pyšní na výkony a výsledky, kterých v letošním roce naši studenti na IT soutěžích po celé republice dosahují, a přejeme všem postupujícím
do krajského kola hodně štěstí.
Dík patří obchodní akademii za poskytnutí zázemí soutěže, Bc. Petře Jedlinské, koordinátorce okresních kol soutěží, za opět skvěle připravenou soutěž a Honzovi Jiráčkovi za fotodokumentaci.
Mgr. Jaroslav Kudr

Obchodní akademie T. G. Masaryka
slaví další úspěch
27. 3. jsem se zúčastnil krajského kola Mistrovství republiky v graﬁckých disciplínách.
Stejně jako vloni jsem soutěžil v desetiminutovém opisu a letos i v korektuře textu
(úprava podle korekturních znamének).
Nervozita rychle opadla, protože prostředí školy jsem už dobře znal. Oﬁciálně byla
soutěž zahájena v 8:30, mé disciplíny ovšem začínaly až v 10:30.
Jako první mě čekala korektura textu. Měl jsem trochu obavy, protože jsem v této kategorii soutěžil poprvé, i proto jsem byl překvapený, že jsem získal 7 400 bodů.
Další na řadě byl již rutinní desetiminutový opis s penalizací 50 úhozů za chybu, který
jsem zvládl s výkonem 423 čistých úhozů za minutu.
Přestože jsem na slavnostní vyhlášení dorazil s menším zpožděním, převzal jsem
diplomy za vítězství v obou disciplínách a dárkové poukazy do knihkupectví Kanzelsberger.
Na začátku června mě čeká celostátní kolo, které se bude konat na OA v Hradci Králové.
Jakub Danielka, žák 2. C
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SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Děvčata i chlapci získali bronz
Dne 20. 3. pořádala SŠZE a SOU CHKT Kostelec jako již tradičně okresní kolo
ve ﬂorbalu dívek. Popularita tohoto sportu stoupá i mezi dívkami, letos se
zúčastnilo 5 družstev. K vidění byly velmi pěkné zápasy, mezi favority patřilo
družstvo GY Dobruška.
Dívky hrály každý s každým, zápasy proběhly s velkým nasazením všech hráček. Největší výhodu měly týmy, kde hrály dívky z ﬂorbalových oddílů, nejvíce jich mělo družstvo Dobrušky.
Na posledním 5. místě skončila jako nováček turnaje SPŠ Rychnov, a to bez
jediné výhry. Na 4. místě se s jedním vítězstvím umístilo družstvo OA Kostelec nad Orlicí. Třetí místo obsadily dívky pořádající školy SŠZE a SOU CHKT
Kostelec. Klíčovým zápasem bylo vzájemné utkání s GY Rychnov, domácí
děvčata měla více ze hry, ale nedokázala vstřelit vítěznou branku. Domácí
brankářka Nela Hassmannová výbornými zákroky udržela nulu a tím nerozhodný výsledek utkání.
Překvapením turnaje bylo jednobrankové vítězství děvčat GY Rychnov, která
porazila jednoznačné favority turnaje GY Dobrušku v dramatickém utkání.
Hrálo se téměř celou dobu na hřišti vítěze, který dokázal vyhrát hlavně maximálním nasazením. O medailovém umístění mohl rozhodnout poslední vzájemný zápas mezi domácí SŠZE Kostelec a GY Dobruška. Herně technicky
nejlépe disponovaný tým Dobrušky vyhrál v tomto zápase zaslouženě 2:0
a obsadil druhé místo.

Celkové pořadí dívky:
1. Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
2. Gymnázium Dobruška
3. SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
4. OA T. G. M. Kostelec nad Orlicí
5. VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
Trenér a učitel Petr Novotný, TEV SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Chlapci vybojovali bronz
Dne 22. 2. pořádala SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí okresní kolo
ve ﬂorbale chlapců. Jako vždy opět se zúčastnilo všech 7 středních škol
z okresu. Hrálo se ve dvou skupinách, ve skupině A byly 4 týmy a ve skupině
B byly 3 týmy.
Každý zápas proběhl s obrovským nasazením hráčů. Kvalita hry je stále lepší,
zápasy jsou neuvěřitelně vyrovnané. Některé týmy měly ve svých řadách celou řadu hráčů z ﬂorbalových oddílů, bylo to znát na sehranosti a technické
vyspělosti jejich hráčů.
Výsledky zápasů v základních skupinách: výsledek
1) A1 x A2 ZE KO x PVC DO 3:0
6) B1 x B3 GY RK x OA KO 4:0
2) A3 x A4 SPŠ RK x GY DO 1:0
7) A1 x A4 ZE KO x GY DO 3: 2
3) B1 x B2 GY RK x SPŠ DO 1:3
8) A2 x A3 PVC DO x SPŠ RK 1:2
4) A1 x A3 ZE KO x SPŠ RK 1:1
9) B2 x B3 SPŠ DO x OA KO 3:1
5) A2 x A4 PVC DO x GY DO 1:3
Skupinu A vyhrál loňský vítěz SŠZE a SOU CHKT Kostelec se dvěma výhrami
a jednou remízou 1:1 s družstvem SPŠ Rychnov, které nakonec pro horší skóre
obsadilo ve skupině 2. místo. Nejdramatičtějším zápasem bylo utkání mezi
domácí SŠZE Kostelec a Gymnáziem Dobruška. Hosté už vedli 2:0, ale v druhém poločase domácí zápas otočili a 10 sekund před koncem zápasu se ujali
vedení 3:2. Na posledním místě se v této skupině umístilo bez jediné výhry
družstvo PVC Dobruška.
Ve skupině B bylo jednoznačným favoritem družstvo SPŠ Dobruška, které
tuto skupinu přesvědčivě vyhrálo. Na druhém místě skončil tým Gymnázium
Rychnov, které se zápas od zápasu zlepšovalo. Nejslabším účastníkem turnaje OA Kostelec, která nevyhrála ani jediný zápas.

Foto: archiv SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

Nadstavba: započítávaly se odehrané zápasy ze skupin:
Turnaj měl proti minulým sezónám mnohem vyšší úroveň, děvčata ze všech
týmů předváděla super výkony, hra byla i značně agresivní a s velkým nasazením všech hráček.
Mezi nejlepší hráčky naší školy patřila brankářka Nela Hassmannová, která za celý turnaj obdržela pouze 2 góly. Nejlepší hráčkou v útoku byla Lucie
Stránská, která vstřelila soupeřkám 5 branek z našich 7. Velmi dobře v útoku
hrála i Míša Davidová a v obraně Aneta Blatníková, Iva Rozínková, Bára Hájková a Marie Ludvíčková. I naše nové hráčky podaly pěkné výkony. Všechna
děvčata předvedla bojovný výkon a medaile si rozhodně zaslouží. Škoda,
že pro nemoc nemohly hrát naše dvě hráčky ze základní - nejlepší pětky, tj.
Hana Lelková a Tereza Nejmanová a z druhé pětky Tereza Trejtnarová. Hra
a umístění našeho týmu by bylo rozhodně lepší.
Výsledky zápasů:
1) GY RK x OA KO 3:0
2) SPŠ RK x ZE KO 0:3
3) GY DO x OA KO 4:1
4) GY RK x ZE KO 0:0
5) SPŠ RK x GY DO 0:5

6) ZE KO x OA KO 4:0
7) GY RK x GY DO 1:0
8) SPŠ RK x OA KO 2:4
9) ZE KO x GY DO 0:2
10) GY RK x SPŠ RK 6:0

Sestava týmu:
Nela Hassmannová brankářka
1 pětka útok: Lucie Stránská, Michaela Davidová, Renáta Vozobulová, obrana
Aneta blatníková, Iva Rozínková
2 pětka útok: Johana Čapková, Aneta Lokvencová, Pavlína Bodnárová, obrana
Marie Ludvíčková, Bára Hájková
Náhradníci: Nikola Juranová, Stanislava Martincová
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Zápasy o 5.–7. místo:
GY DO x OA KO 1:0
PVC DO x OA KO 1:0
V boji o 5.–7. místo vyhrálo tuto skupinu družstvo Gymnázia Dobrušky, které
klidně mohlo bojovat o jednu z medailí. Na 6. místě se umístil opět tým ze
základní skupiny A PVC Dobruška. Na posledním místě skončilo družstvo OA
Kostelec bez jediného bodu se skórem 1:9.
Zápasy o 1.– 4 . místo
1A x 1B Ze KO x SPŠ DO 3:3
2A x 2B SPŠ RK x GY RK 2:3
1A x 2B ZE KO x GY RK 1:4
1B x 2A SPŠ DO x SPŠ RK 1:0
Zápasy ve skupině o medaile, kde se také započítávaly zápasy ze základních
skupin, byly neuvěřitelně vypjaté a hrané s maximálním nasazením. Bez medaile na 4. místě skončilo družstvo SPŠ Rychnov. Domácí pořádající škola
SŠZE obsadila zaslouženě 3. místo. Nejhezčím a nejdramatičtějším zápasem
o medaile a celého turnaje bylo vzájemné utkání mezi SŠZE Kostelec a SPŠ
Dobruškou, který skončil remízou 3:3. Domácí tým Zemědělky Kostelec
pak v posledním zápase nečekaně vysoko podlehl GY Rychnov 1:4. Chlapci
z Rychnova podali svůj nejlepší výkon v celém turnaji, zatímco domácí si
vybrali svoji slabou chvilku. Tým Gymnázia Rychnov tak zaslouženě obsadil
2. místo.
Na prvním místě se umístilo družstvo SPŠ Dobrušky, které v turnaji neprohrálo jediný zápas. Nejvíce je potrápil domácí tým SŠZE Kostelec, se kterým
remizovali 3:3.
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ZUŠ F. I. Tůmy
Vzdělávací zájezd zušky do Prahy

Foto: archiv SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

Sestava týmu:
Brankáři: Jan Hazuka, Tomáš Borůvka
1 pětka: Horáček Šimon,Adam Jánský, Konrát Josef + Vídeňský Martin, Jirásek Jan
2 pětka: Maloch Kryštof, Krycner Jakub, Komárek Kamil + Sonntag Radek,
Bohumil Jareš
3 útok: Štefek Milan,Hlaváček Jan,Kotrč Filip
náhradníci: Šefc Jan, Lehmden David
Mezi nejlepší hráče naší školy patřil v útoku Adam Jánský a Šimon Horáček.
Nejlepšími obránci byli Bohumil Jareš a Kamil Komárek. Chlapci předvedli velmi bojovný výkon a v takto kvalitně obsazeném turnaji je 3. místo úspěchem.
Celkové pořadí chlapci:
1. SPŠ el. a it. Dobruška
2. Gymnázium Rychnov nad Kněžnou
3. SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
4. VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
5. Gymnázium Dobruška
6. SŠ PVC Dobruška
7. Obchodní akademie T.G.M. Kostelec nad Orlicí
Do krajského kola tedy postupuje SPŠ el. a it. Dobruška

Dne 14. 3. jsme se vydali do hlavního města České republiky, abychom navštívili Rudolﬁnum a České muzeum hudby. Ráno jsme se sešli v Základní
umělecké škole v Kostelci nad Orlicí. Když si nás paní učitelky spočítaly, šli
jsme do autobusu a začala menší bitva o místa. Nakonec se všichni usadili
a vyrazili jsme do krásné Prahy. Autobus byl velmi útulný, a proto nám cesta
utekla rychle.
Pan řidič nás vysadil nedaleko Rudolﬁna, kam jsme se velice těšili. Když jsme
došli k Dvořákově síni, udělali jsme si společnou fotograﬁi. Paní průvodkyně
nám umožnila přístup na balkón, kde byl nádherný výhled do celé síně Rudolﬁna. Poté jsme našli svá místa k sezení a představení České ﬁlharmonie
s názvem Nebojte se ﬁlharmonie mohlo začít.
Celým pořadem nás provázela dcera herce Bolka Polívky, a to Anna Polívková.
Hudebníci ﬁlharmonie nám přednesli skladby od známých autorů klasické
hudby. I obecenstvo se zapojilo do tohoto skvostného představení. Bylo pro
nás velkým překvapením vystoupení mladého houslisty Davida Hernycha,
který je vnukem naší bývalé paní učitelky klavíru Anny Hernychové.
Poté jsme se vydali dále. Prošli jsme se po Karlově mostě, kde jsme se zaposlouchali do hudby pouličních umělců. Dali jsme si něco dobrého k obědu
a vydali jsme do Českého muzea hudby.
Cestou jsme si prohlédli krásný kostel na Malé Straně, kde je umístěná vosková soška Pražského Jezulátka. Toto místo je hojně navštěvováno cizinci.
V Českém muzeu hudby jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jsou zde vystaveny ukázky starých a vzácných hudebních nástrojů. Nejprve jsme se vydali
po stopách hudby a poslechli jsme si ukázky z mnoha pohádek. Poté jsme šli
obdivovat rozmanitost hudebních nástrojů smyčcových, dechových, strunných i klávesových. Objevili jsme i spoustu nových, pro nás neznámých, nástrojů a poslechli jsme si ukázky jejich zvuku. Zjistili jsme, že v muzeu mají
housle za 80 - 100 milionů korun. Nakonec si někteří pro radost zahráli
na piano.
Cestou domů jsme se ještě zastavili
na něco dobrého a poté jsme pokračovali zpět do Kostelce. Užili jsme
si legraci, ale hlavně si budeme pamatovat krásné zážitky z Rudolﬁna
a Muzea hudby v Praze.

Trenér a učitel Petr Novotný, TEV SŠZE a SOU CHKT Kostelec
Andrea Jarkovská
žákyně hudebního oboru ZUŠ

Foto: archiv ZUŠ F. I. Tůmy
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Absolutní vítězství slaví ZUŠ F. I. Tůmy
v Kostelci nad Orlicí!!!
Ve dnech 26.– 27. 3. se v prostorách Broumovského kláštera konalo krajské
kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje soutěží ZUŠ ČR. Soutěže se zúčastnilo 124 nejlepších hráčů z Královéhradeckého kraje.
Z naší školy do krajského kola postoupilo 7 soutěžících.
Ve hře na zobcovou ﬂétnu nás první den soutěžního klání reprezentovaly tři
žákyně paní učitelky Jarmily Čechové Krečmerové Justýna Cabalková, Diana
Čejková a Jana Letáčková. Ze soutěže přivezly 2. místa. Jistě pro ně bylo velkým zážitkem zahrát si v krásných prostorách Broumovského kláštera.
Druhý den jsme měli v soutěži čtyři zástupce. Byl to náročný den, protože se
soutěžit začalo již v 8:00 ráno a poslední hráč soutěžního dne hrál ve 21:30.
2. místo ve hře na příčnou ﬂétnu získala Anna Svátková (žákyně p. uč. Jarmily
Čechové Krečmerové) a rovněž 2. místo ve hře na klarinet Adéla Přibylová
(žákyně p. uč. Václava Klecandra).
Velkou radostí jsou úžasná dvě 1. místa s postupem do kola nejvyššího
ústředního, které se bude konat začátkem května v ZUŠ Jana Hanuše v Praze,
kde se sejdou již ti nejlepší hráči z celé České republiky.
1. místo s postupem do ústředního kola vybojovala Anežka Polnická ve hře
na příčnou ﬂétnu (žákyně p. uč. Jarmily Čechové Krečmerové) a Jan Polnický
(žák p. uč. Václava Klecandra) ve hře na saxofon, který se stal i absolutním
vítězem soutěže.
Děkujeme jim za jejich vynikající výkony a přejeme hodně soutěžního štěstí
v kole nejvyšším.

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

Taneční mažoretková přípravka
obsadila 1. místo
V sobotu 24. 3. se děti z mažoretkové přípravky zúčastnily soutěže Rychnovský taneček v Rychnově nad Kněžnou, kterou pořádá Déčko RK
a organizace Pferda. Soutěž probíhala v několika věkových kategoriích
a různých typech tance. Naše mažoretková přípravka pod vedením Lenky
Malíkové, Zuzany Fialové a Radany Fialové vystoupila s hůlkou na písničku Maličký krokodýl a s třásničkami na písničku Barbie Girl. Obě vystoupení se děvčatům a jejich kapitánovi Filipovi moc povedla a odvezli
si pohár za tato ocenění: 1. místo za energii a 1. místo za synchronizaci.
Na památku dostal ještě každý svou medaili. Soutěž jsme si všichni užili
a věříme, že nebyla poslední.
Zuzana Fialová, vedoucí kroužku

Fota: archiv DDM Kamarád

Judo na soutěži
Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Velké poděkování patří nejenom všem soutěžícím za jejich krásná umístění,
ale i jejich učitelům, korepetitorům (Tetyna Peshkové a Janě Polnické) a v neposlední řadě i rodičům.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

ZUŠ OPEN 24. 5. v 17:00
na Zámku v Doudlebách nad Orlicí
Kostelecká zuška je zapojena do ZUŠ OPEN, což je celostátního happening
základních uměleckých škol České republiky ve veřejném prostoru v jeden
společný den. Projekt ZUŠ OPEN je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené. V rámci již II. ročníku této akce nabídne naše škola Podvečerní balábile hudebních vystoupení a expozici výtvarných prací letošních
absolventů výtvarného oboru na zámku Doudleby nad Orlicí. Všichni jste
srdečně zváni.
Mgr. Tomáš Martinec
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Mladí judisti z DDM se
25. března účastnili turnaje ve Žďáru nad Sázavou.
Konkurence, za účasti 183
závodníků převážně z jihomoravského, kraje byla
obrovská.
Z Kostelce
se na stupně vítězů
probojovali tito:
Jindřich PETERA 2. místo,
Lukáš TOMAN 2. místo,
František MAZÁNEK 3. místo.
Gratulujeme!
Štefan Trebatický,
trenér
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Velikonoční florbalový turnaj
družstev
Na zelený čtvrtek 29. 3. se konal v hale OA Velikonoční
ﬂorbalový turnaj pro pětičlenná družstva ZŠ. Pozitivním překvapením akce byla velká účast hráčů i kvalita
předvedené hry. Turnaj se hrál systémem každý s každým v základní skupině a poté si to nejlepší čtyři týmy
rozdaly v playoﬀ o medaile. Zlaté medaile nakonec
vybojoval favorit celého turnaje Hradecká republika,
avšak velkým překvapením a černým koněm ﬂorbalového dopoledne se stalo družstvo Klacků, které prohrálo souboj ve ﬁnále až po samostatných nájezdech.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou hru a těšíme
se na další srovnání sil v budoucnu.
Výsledky: 1. Hradecká republika, 2. Klacky,
3. Mountﬁeld Hradec, 4. Kometa Rychnov,
5. Florbaloví nováčci
Jan A. Dostálek, pedagog volného času

Třídenní soustředění v orientačním běhu

Agiliťáci poprvé v sezóně na závodech

Blížící se jaro je každoroční dobrá zpráva pro všechny orienťáky. Závodní
sezóna 2018 před dveřmi, a tak je načase otestovat nabyté teoretické znalosti z tělocvičny v pro nás typičtějším prostředí a to v lese. Každoročně
proto DDM Kostelec nad Orlicí oddíl orientačního běhu vyjíždí na velikonoční soustředění, letos do nedalekého Bělče nad Orlicí. Je to naše oblíbené místo uprostřed lesa, daleko od výdobytků moderní techniky. Tentokrát
bylo nachystáno 32 běžců na několik tréninkových fází. Pro nováčky to
bylo prvotní seznámení s mapou a terénem, naopak ti starší dorostenci
si vyzkoušeli, jaké to je vést trénink. A nevedli si špatně. Okořenit tvrdou
tréninkovou zátěž bylo třeba branným vědomostním závodem smíšených
dvojic a večer po nočním paměťovém závodě procvičit ruce a silnou vůli
vyšíváním orientačního lampiónu. Pestrá je činnost orientačního běžce
a v týmu trenérů děláme vše proto, aby se naši svěřenci neztratili nejen
v lese, ale i v životě.
Ing. Viktor Hladký, trenér

Dne 7. 4. se na fotbalovém hřišti v Bohdašíně konal 1. ročník Devilsdog Cupu,
kterého se zúčastnily dvě účastnice kroužku Agility. Závodilo se ve čtyřech
velikostních a třech úrovňových kategoriích. V kategorii XSmall začátečníků
závodila Romana Čermáková s Lucy a v kategorii Small pokročilých soutěžila
Jitka Čermáková s Monty Jackem. V obou kategoriích se běžely tři běhy: tuneliáda, jumping a agility. Závody byly dobře organizované a výkony našich dvou
zástupkyň byly velmi dobré. Již teď se obě závodnice chystají na další závody.

Výsledky jarních závodů
v orientačním běhu
Prvního kola závodů Východočeského poháru v orientačním běhu v Praseku
se v neděli 25. 3. 2018 zúčastnilo 39 kosteleckých orientačních běžců.
Druhého kola VČP závodů se v sobotu 7. 4. ve Zdobíně zúčastnilo 37 kosteleckých závodníků. Na stupních vítězů získali 2. místo Ondřej Baše v kategorii H14D, 3. místo Ema Bašová v kategorii D10N.

Romana Čermáková a Lucy

Jitka Čermáková a Monty Jack

Výsledky:
Romana Čermáková + Lucy
(XSmall začátečníci):
tuneliáda – 1. místo
jumping – 4. místo
agility
– 6. místo

Jitka Čermáková + Monty Jack
(Small pokročilí):
tuneliáda – 2. místo
jumping – 1. místo
agility
– 4. místo
Jitka Čermáková, účastnice kroužku Agility

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...

3. místo Ema Bašová
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – Květen 2018
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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

Cvrček v nových prostorách
Od dubna jsme se s naším mateřským centrem přestěhovali do nových
prostorů. Budova, kde jsme posledních 11 let sídlili, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po dobu rekonstrukce nás můžete tedy nalézt v budově bývalé
obecní šatlavy v zadní části budovy Městského úřadu (dříve zde ordinovala
MUDr. Matějusová). V nových prostorách jsme se ihned zabydleli jak s malými dětmi, tak i těhulky při cvičení těhotných a předporodní průpravě. Na
předporodní průpravu je ale z důvodu menších prostor potřeba se předem
objednat na tel.: 603 185 498 (Iva Voráčková).
Zveme všechny maminky (nebo babičky či tatínky) s malými dětmi k nám do
nového Cvrčka.

Po konci běžné schůzky jsme pro vlčata připravili malou kuchařskou show.
Nakoupili jsme ingredience na výrobu toustů a předvedli jim výrobu dokonalého toustu. Pak se vlčata rozdělila na dva týmy a pustila se sama do práce.
Zadání bylo jednoduché. Udělat si dobrou večeři, udělat ji bez pomoci nás
vedoucích. Zároveň zapojit do práce i ty nejmladší, aby se na přípravě podíleli všichni. Výsledkem byla výborná a zároveň jednoduchá večeře. Všichni
jsme se dosyta najedli a mohli přejít k další části večera. A tím byla dva roky
stará adaptace knihy džunglí.
Upravili jsme klubovnu na velkou noclehárnu s kinem a vypravili se do nitra
indické džungle za hrdiny této skvělé knihy. Většina vlčat vydržela až do konce. O to rychleji pak usnula a nevadila jim zima, která se brzy dostala do klubovny. Nás, které již tolik mládí nehřeje, brzy zima ale vzbudila, a tak jsme
průběžně celou noc topili. O to lépe se pak vlčákům asi spalo.
Ráno jsme zpracovali zbytek toustů. Tentokrát však na sladko s nutelou. Takto posilněni jsme počkali na zbytek střediska, který dorazil do lomu na 9hod,
protože na sobotu byla naplánována středisková brigáda. Při ní jsme řádně
poklidili naší základnu po zimě.
Jiří Granát, Junák Kostelec

Kostelecký okrašlovací spolek
Pozvánka na Dětský den
Pro junior a Kostelecký okrašlovací spolek
ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí a koupalištěm
Vás a hlavně Vaše ratolesti zvou na oslavu DNE DĚTÍ
27. 5. od 15:00 v prostorách Koupaliště Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv MC Cvrček

Bude připraven tradičně bohatý program:
- pohádka
- stánek s občerstvením
- dětské soutěže
- ukázka hasičské techniky
- štěstíčko
J. Blažková

Vyhlášení soutěže

Za všechny maminky ze Cvrčka Andrea Kocourková,
jednatel Mateřského centra!
Naše aktivity jsou podporovány

Kostelecký okrašlovací spolek za podpory Města Kostelec nad Orlicí vyhlašuje již tradičně 7. ročník soutěže o nejkrásnější okno, balkon a předzahrádku
ve městě i jeho částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry. Uzávěrka soutěže
bude 31. 10. a na fotograﬁe krásných oken, balkonů a předzahrádek se těší Květinářství Pomněnka nebo je lze posílat na mailovou adresu iva.jelin@seznam.cz.
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, které jim pomohou k dalšímu
okrašlování jejich obydlí a tím i celého města. Máme radost, že se do soutěže
zapojují další noví účastníci a přejeme si, aby jich bylo čím dál víc. Proto neváhejte a foťte krásu, kterou jste vlastníma rukama vytvořili a fotky včas pošlete.
A výsledky roku 2017? Najdete je ve vývěsce spolku v ul. I. J. Pešiny.
J. Blažková

SPCCH
Skaut
Přespání v lomu
Na předposlední březnový víkend jsme si naplánovali prodlouženou schůzku v Lomu s přespáním. Bláhově jsme si
mysleli, že už bude teplejší počasí, a tak bude přespání brnkačka. Nicméně vlčata se nezalekla a na schůzku dorazila v hojném počtu
i se svými spacáky. Nejdříve probíhala běžná schůzka, na které jsme nejprve vyrazili na louku nad lom. Nasát alespoň trochu tepla ze slunce. Na této
úžasné venkovní herně jsme si zahráli několik her s míčem. Na další část
programu jsme se vrátili zpět do lomu. Tam jsme si již v teple u kamen zahráli
malou pevnost Boyard. Klasické sportovní disciplíny se střídaly s tréninkovými úkoly na nadcházející závody vlčat a světlušek.
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Svaz postižených civilizačními chorobami
Dne 20. 3. jsme uspořádali tradiční Velikonoční jarmark. Děkujeme paní
Martě Klimešové i zaměstnancům Sdruženého klubu Rabštejn za pomoc při
přípravě a výzdobě sálu. Vše bylo perfektně pro vystavovatele připraveno.
Zúčastnilo se devět vystavovatelů, tři se omluvili pro nemoc klientů – chřipková epidemie. Po krátkém zahájení v 9:00 přišlo hodně občanů ne se jen
podívat, ale každý si něco koupil. Akce se vydařila. Těšíme se na Vánoční
jarmark, který proběhne 27.–28. 11. Ještě jednou bych chtěla poděkovat zaměstnancům SK Rabštejn, bez jejich ochoty bychom těžko mohli tyto akce
pořádat. Moc děkujeme paní Šárce Slezákové, která nám také se vším moc
pomáhá, Technickým službám a panu starostovi panu Františku Kinskému.
V dubnu nás čekají ještě další aktivity. V rámci pohybu na čerstvém vzduchu
se společně zúčastníme výstavy narcisů v Novém zámku Kostelec nad Orlicí
a rádi bychom uspořádali jeden ze zájezdů, které jsme si naplánovali.
Blanka Matějusová, předseda
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SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Sokolové bilancovali
Tak jako každý rok se sešli zástupci oddílu TJ Sokol, aby zhodnotili činnost v uplynulém roce. Ze zprávy starosty Sokola
vyplývá, že se daří udržet pestrost cvičení. V současné době členská základna
překročila hranici 200 členů a je dobře, že čtvrtinu tvoří mládež do 18 let. Podařilo se obnovit pravidelné cvičení Rodiče a děti a rekreační stolní tenis. Každý oddíl má zajištěné dvě cvičební hodiny týdně, a tak prostory sokolovny
a herny stolního tenisu jsou maximálně využívány. V dopoledních hodinách
jsou pro povinnou tělesnou výchovu kosteleckých škol, odpoledne a večer
pro oddíly. Sál sokolovny slouží i pro kulturní akce ostatních organizací.

Ml. Žákyně II. 2. místo: Sajdlová Zuzana; 3. místo: Baďurová Veronika;
4. místo: Sršňová Natálie; 6. místo: Motyčková Karolína;
8. místo: Borůvková Eliška
Ml. žáci II.

4. místo: Fiedler Lukáš; 7. místo: Páleník Ondřej;
8. místo: Řehák Ondřej

St. žákyně I.

1. místo: Miculyčová Iveta; 4. místo: Sajdlová Michaela;
7. místo: Kučerová Nikola

St. žáci I.

2. místo: Šeda Ondřej; 5. místo: Ochoc Ondřej;
6. místo: Lingr Dominik; 7. místo: Bartoš Lukáš

St. žákyně II.

1. místo: Šafránková Eliška; 2. místo: Charvátová Adéla;
3. místo: Adamovská Kateřina; 4. místo: Fialová Tereza

St. žáci II.

3. místo: Kytlík Matěj; 4. místo: Jireš Dominik;
5. místo: Sládek Josef ; 6. místo: Kožúšek Vojtěch

Kromě pravidelného cvičení členové TJ se podíleli na:
- pravidelné účasti v soutěžích jednotlivých oddílů
- zajištění a organizaci oslav 700 let města
- pomoci při konání sportovních her justice
- tradičním kosteleckém desetiboji
- akademii 135 let TJ
- turnajích pro kosteleckou veřejnost o vánočních svátcích
Největší investiční akcí v rámci údržby sokolovny byla generální oprava odpadů přední části sokolovny a jeho napojení na městský řád. Oprava terasy
před restaurací, oprava plechování na štítu budovy (zničeno větrem), řešení
zamrzání okapů a pronikání vody do budovy. Další nutné opravy jsou plánovány na letošní rok – oprava čar a lakování podlahy, oprava dřevěných obkladů stěn a generální oprava nouzového schodiště ze sálu západní strana. Byl
vyměněn ohřívací kotel pro sociální zařízení (sprchy).
Z hlediska činnosti jsou všechny aktivity TJ zaměřeny ke Sletu ČOS a oslavám vzniku republiky (viz. informace v minulém vydání zpravodaje).
Výbor TJ Sokol děkuje všem členům a vedoucím, kteří se podílejí na zajištění
činnosti a pomáhají při drobných opravách v sokolovně. Poděkování patří
za přidělené granty Městu Kostelec nad Orlicí, župě Orlické a Federal-Mogul
Friction Products a.s. Činnost TJ bude i v tomto roce úspěšně pokračovat.

Děkujeme za reprezentaci školy, našeho města a s některými pokračujeme
na krajském kole v Hořicích 24. 3. Tak ještě trénujte!
H. Dosedlová

Zimní pětiboj – krajské kolo
Krajským kolem 24. 3. pokračoval zimní pětiboj ASPV v Hořicích a naši to
zvládli velmi dobře.

František Dosedla, starosta TJ Sokol
VÝSLEDKY:

Jarní kostelecký bazárek
Oddíl Cvičení rodičů a dětí pod záštitou Sokola uspořádal v sobotu 7. dubna
2018 na sále kostelecké Sokolovny již třetí bazárek dětského oblečení a potřeb.
Přes dvě desítky prodávajících maminek z Kostelce a okolí nabízely oblečení,
hračky a další potřeby pro miminka, batolata, předškoláky i školáky. Nakupující rodiče i prarodiče odcházeli se spokojenými úsměvy a plnými taškami krásných věcí za pár korun a prodávající hřál pocit uvolněného místa v policích
s oblečním i hračkami. Již nyní se těšíme na další bazárek, tentokrát zaměřený
na podzim a zimu. Termín je předběžně stanoven na začátek září 2018.
PP

ASPV

Ml. žákyně I.

4. místo: Ryšková Julie

Ml. žáci I.

4. místo: Hladký Radovan; 3. místo: Juda Marek;
15. místo: Padrián Tomáš

Ml. žákyně II.

4. místo: Sajdlová Zuzana; 7. místo: Baďurová Veronika

St. žákyně I.

1. místo: Miculyčová Iveta; 5. místo: Sajdlová Michaela

St. žáci I.

3. místo: Šeda Ondřej; 7. místo: Ochoc Ondřej

St. žákyně II.

4. místo: Šafránková Eliška; 6. místo: Charvátová Adéla;
12. místo: Adamovská Kateřina

St. žáci II.

6. místo: Jireš Dominik
Fota: archiv ASPV

Zimní pětiboj ASPV
okresní kolo – Borohrádek
17. 3. proběhlo okresní kolo zimního pětiboje v Borohrádku.
VÝSLEDKY:
Ml. žákyně I.

2. místo: Ryšková Julie; 7. místo: Kundrátová Soﬁe

Ml. žáci I.

1. místo: Hladký Radovan; 2. místo: Juda Marek;
4. místo: Padrián Tomáš
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Je super, že vám nevadí protáhnout si tělo o svém volném čase. Všichni zasloužíte velkou pochvalu.
H. Dosedlová
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Table tenis
Malí velcí muži
Stejně jako každý rok přichází pravidelně jaro, ruku v ruce s ním přichází i vrchol stolnětenisové sezony pro kosteleckou mládež. Ani letos tomu samozřejmě nemohlo být jinak a byli to právě naši nejmenší svěřenci, kteří nás
učinili nejvíce pyšnými.
V Lanškrouně na předposledním východočeském turnaji jejich kategorie,
tedy nejmladších žáků, na sebe opět strhl vlnu pozornosti David Mejtský.
Ten se znovu, podobně jako na předchozím turnaji v Pardubicích, po chrabrém výkonu probojoval mezi osmičku nejlepších, a přestože to ani tentokrát
na medaili nestačilo, dokázal pozdějšímu vítězi turnaje nadělat ve čtvrtﬁnálovém zápase nemálo starostí, než se mu nakonec Davida podařilo přemoct.
Kosteleckou sílu Davidovi kategorie pak na posledním turnaji potvrdili i jeho
spoluhráči, zejména Radovan Hladký a Matěj Zavacký. Ti totiž zúročili tréninkovou píli a zažili zcela nejpovedenější turnaj jejich kratičké pingpongové
kariéry. Budiž to pro ně znamení úspěšných zítřků.
Trochu záře reﬂektorů slávy si však také zaslouží i jejich starší kolegové, jmenovitě pak Filip Dubský a Radim Petr, kteří v posledním zápase třetí okresní
třídy mužů zaznamenali doposud nejlepší výkony v soutěži dospělých, jaké
kdy předvedli, a nemohli tak zůstat bodově neoceněni. Na obdobný úspěch,
i když ještě o pár stupínku vyšší, si sáhl i Jakub Lipenský, jemuž se podařilo
bodovat dokonce v nejvyšší okresní soutěži mužů.
I přes uplynulý vrchol naše sezona ještě nekončí. Tu kluci deﬁnitivně uzavřou
až na každoročním ústeckém Grand Prix na přelomu května a června. Pevně věříme, že se i tam dočkáme ještě dalších vyzdviženíhodných výkonů a výsledků.
oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí

Foto: archiv Table tenis

XIV.
MISTROVSTVÍ EVROPY
MUŽŮ 2018
XIV. Men‘s European Championship 2018

25.–30. 6. 2018

HRACÍ DNY V KOSTELCI NAD ORLICÍ

26. 6. (úterý), 27. 6. (středa),
29. 6. (pátek)
Hlavní hřiště:

Hippos aréna Havlíčkův Brod
Vedlejší hřiště:

Pod Strání Kostelec nad Orlicí

David Mejtský v akci na turnaji v Lanškrouně

Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

Veronika Šabatová (Zaňková)

Dostav
prodej hutního materiálu, betonářské oceli a sítí

s.r.o.

Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974

Přijmeme pracovníka pro provozovnu v Kostelci nad Orlicí
na pozici:

NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY
Malibu C 100% vegan.

Obsluha VZV vítána.

Skladník, prodavač hutního materiálu

Informace na tel.: 777 996 720, e-mail: dostav@dostav-sro.cz
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ZDARMA!

OTESTUJTE SVŮJ POTENCIÁL
V CENTRECH BEZPECNÉ JÍZDY PO CELÉ ČR
REGISTRUJTE SE NA WWW.JEDUSDOBOU.CZ
Kurz bezpečné jízdy pro aktivní seniory ve věku od 65 let ZDARMA
Pokud jste nadšenci volantu, neváhejte a přihlaste se co nejdříve!

Co Vás na kurzu čeká?
Teoretická část

Praktická část

Bezpečná a defenzivní jízda
Aktuality z legislativy
a jiné zajímavosti

Krizové brzdění
a řešení smyku
Manévrování
Zdravověda

Partneři projektu

Projekt JEDU S DOBOU je ﬁnancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
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