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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE
www.kostelecno.cz

Město Kostelec nad Orlicí
a
Obchodní akademie T. G. Masaryka
v Kostelci nad Orlicí
Vás srdečně zvou
na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY
1. ČESKOSLOVENSKÉHO PRESIDENTA

T. G. MASARYKA
u příležitosti
100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
A STÁTNÍHO SVÁTKU
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
setkání se bude konat

V NEDĚLI 28. ŘÍJNA
OD 14:00 HODIN
před budovou OA TGM
(Komenského ul.)

Foto: T. Kytlík
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Vážení spoluobčané,
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K O ST E

SLOVO STAROSTY

C N AD

jakožto stávající starosta Kostelce nad Orlicí si vás dovolím upozornit na dvě
zásadní data v prvním říjnovém týdnu, která rozhodnou o dalším rozvoji a budoucnosti našeho města: ve dnech 5.–6. 10. proběhnou komunální
volby do městských zastupitelstev. Právě v těchto dnech má každý plnoletý
občan právo projevit svou vůli formou svobodného hlasování o složení budoucího vedení našeho města.
Již v předchozím zářijovém vydání našeho měsíčníku jsem zmiňoval, že
v Kostelci nad Orlicí se bude o přízeň voličů ucházet celkem jedenáct politických stran a hnutí: SNK Evropští demokraté, Volba pro město, Nezávislí
kandidáti s podporou TOP 09, Občanská demokratická strana, Komunistická
strana Čech a Moravy, Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová, 1316 s podporou Strany Zelených, ANO 2011, Východočeši, Česká
strana sociálně demokratická a Iniciativa občanů.

Věřím, že účast voličů potvrdí, že v našem městě žijí lidé, kterým Kostelec
nad Orlicí a jeho přilehlé části v tom nejlepším slova smyslu leží na srdci,
a že se tento pozitivní fakt projeví ve volební účasti v jednotlivých volebních
okrscích.
Za celé vedení města bych vás současně rád pozval na slavnostní otevření
Městského stadionu (dřívějšího Stadionu mládeže), které se uskuteční 19. 10.
Školní mládeži bude nové sportoviště zpřístupněno od 10: 00 hodin, veřejnosti pak od 15: 00 hodin.
V den 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, dne
28. října ve 14:00 hodin v Komenského ulici před Obchodní akademií T. G. M.,
slavnostně odhalíme sochu prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka.

Těším se na setkání
František Kinský
starosta města Kostelec nad Orlicí

SOCHU MASARYKA STRHLI NACISTÉ A ROZVÁLCOVALI KOMUNISTÉ,
VZNIKLA NOVÁ
Symbolicky v den stého výročí republiky se v Kostelci nad Orlicí vrátí na své
původní místo socha Tomáše Garrique Masaryka. V historii musela zmizet
dvakrát z prostoru před nynější obchodní akademií, dříve reálným gymnáziem. Veřejná sbírka na obnovu sochy vynesla 600 tisíc korun.
Dílo akademického sochaře Josefa Bílka z Hořic v Podkrkonoší slavnostně
odhalili v Kostelci nad Orlicí 14. července 1935. Socha však na svém místě nevydržela dlouho. Nejprve ji odstranili nacisté, azyl našla v depozitáři
muzea a poté zůstala ukrytá pod hromadou šrotu ve sběrně surovin v Borohrádku.
Podruhé musela pryč v roce 1953, protože vadila místním komunistickým
pohlavárům.
„Bez úhony sice přečkala nacistickou okupaci, ale po únoru 1948 se ji uchránit nepodařilo. Byla bohužel stržena, v místním národním podniku Osinek
rozválcována a následně odvezena do sběrných surovin v Borohrádku,“
připomíná historii původní sochy místostarosta Kostelce nad Orlicí Tomáš
Kytlík.
Místní se o obnovu pomníku snažili několikrát. Nejprve v době svobodného
nadechnutí v roce 1968, poté i začátkem devadesátých let. Vždy však chyběla
vůle z radnice. Prosadit návrat sochy prezidenta Osvoboditele na její původní místo se podařilo až před dvěma lety, kdy Kostelec slavil 700 let od první
písemné zmínky.
„Mám obrovskou radost, že jsme dotáhli do konce společné dílo předchozích generací, které se snažily sochu sem vrátit,“ říká ředitel Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí Václav Pavelka, který je se školní
budovou spojen už od dětství.
Navštěvoval tu základní školu, pak gymnázium a na dráhu pedagoga sem
nastoupil už při studiu na vysoké.
Škola nese Masarykovy myšlenky
Ústav nesl Masarykovo jméno od roku 1935 do nacistické okupace, do názvu
se vrátilo až po Listopadu. To už byl Pavelka zástupcem ředitelky a stejně jako
tehdy i nyní to byl on, kdo inicioval návrat sochy prezidenta před „jeho“ školu.
„S touto budovou a posláním školy jsou Masarykovy myšlenky spjaty,“ upozorňuje.
Z původního návrhu sochy od Josefa Bílka se zachovala jen sádrová busta.
Radnice proto zvolila cestu zcela nové plastiky, kterou pro Kostelec vytvořil sochař Karel Bartáček. Sochu odlévá umělecká slévárna v Horní Kalné
na Trutnovsku.
Město na zhotovení pomníku vypsalo veřejnou sbírku. Protože se zprvu nevědělo, kolik peněz se podaří shromáždit, dohodla se radnice s autorem, že
připraví variantu sochy z laminátu.
„Laminát se na sochy ve veřejném prostoru používá běžně. Dokonce jeden
čas se kvůli krádežím nahrazovaly bronzové sochy laminátovými. Nakonec
se ale podařilo ﬁnance získat, takže socha je v bronzu,“ pochvaluje si Karel
Bartáček.
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Umělečtí slévači z Horní Kalné odlili sochu T. G. Masaryka, nyní ji cizelují.
foto: Martin Veselý, MAFRA

Zbývá vybrat 80 tisíc, je zřízen transparentní účet i kasičky
Ve sbírce se dosud podařilo shromáždit téměř 600 tisíc korun. Na zaplacení
sochařských prací a odlití pomníku tak schází zhruba jen 80 tisíc. Lidé přispívají na transparentní účet i do kasiček umístěných ve městě. U nich jsou
i zmenšené modely soch, aby donátoři věděli, na co peníze půjdou.
Pokud by se částku nepodařilo získat celou, doplatí zbytek radnice. Ta už
vyčlenila milion korun na úpravu prostranství před školou, kde nyní někdejší
památník připomínají jen velká písmena T G M.
„Vznikne tam sokl vysoký 3,5 metru a teprve na něm bude socha v nadživotní velikosti, ta společně s bronzovým podstavcem měří 2,5 metru,“ popisuje
Tomáš Kytlík.
Přestože se má pomník slavnostně odhalit už 28. října, práce na úpravě prostoru dosud nezačaly. Čeká se na přeložení vodovodu, který pod místem vede.
„Poté společnost Mados MT z Lupenice začne připravovat vlastní práce. Ty
budou zahájeny až v říjnu, ale byli jsme ujištěni, že vše mají rozpracované
a připravené, že práce nebudou trvat dlouho, protože vytvoří jakousi betonovou základovou desku a na tu umístí prefabrikáty. Bude to jakási stavebnice, která se na místě sesadí. Poté se dodělají terénní úpravy a dlažba, aby se
vše stihlo,“ ubezpečuje místostarosta.
Prezident dostal sako, redingotu se divil už kdysi Čapek
Masaryka v nadživotní velikosti ztvárnil Bartáček v kompozici antického Kúrose. Chtěl tak zdůraznit nadčasovost jeho myšlenek.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018

„Prochází dějinami svou typickou chůzí zbavenou jakékoli žánrovosti, paty
ani špičky nejsou zvednuty, ale spočívají na podstavci. Jedná se o jakýsi
zvěčnělý pohyb. Ten je pro Masarykovu osobnost a myšlení příznačný. Mám
na mysli pohyb dějinný – zánik starého mocnářství a vznik nových států,“
popisuje vznik sochy Karel Bartáček.
Prezident nemá pokrývku hlavy a je oblečený v saku, jež nosil nejčastěji.
Sochař odmítl prvorepubliková ztvárnění prezidenta v redingotu, kterým se
divil už Karel Čapek. „Je to pro něj netypické, neměl to rád a byl v tom akorát
při inauguraci,“ říká autor.
Masaryk bude stejně jako v minulosti stát zády ke škole a dívat se do ulice.
Pro Kostelec to bude nejvýznamnější připomínka stého výročí republiky.
Autor: Tomáš Hejtmánek
Zdroj:
h ps://hradec.idnes.cz/socha-prezident-masaryk-kostelec-nad-orlici-vyrocirepubliky-kralovehradecky-1y6-/hradec-zpravy.aspx?c=A180905_425205
_hradec-zpravy_tuu

Pečovatelská služba dostane od firmy
ŠKODA AUTO nový vůz
Dalším výsledkem spolupráce vedení města a automobilky ŠKODA AUTO
bude předání nového osobního automobilu ŠKODA KAROQ pro pečovatelskou službu města. ŠKODA KAROQ ve službách Pečovatelské služby Kostelec
nad Orlici bude od začátku v plném nasazení. Automobil je určen k zajištění
péče o seniory, kteří již nejsou schopni se o sebe postarat sami. I proto padla
volba na nové SUV, které nabízí jistotu pohonu 4×4, ve své třídě ojedinělý
vnitřní prostor, ale současně kompaktní rozměry, které řidičům z řad zaměstnanců pečovatelské služby usnadní jízdu na horských silnicích.
ŠKODA AUTO si v rámci své strategie společenské odpovědnosti zakládá
na dobrých sousedských vztazích, podporuje město v řadě oblastí, a to jak
přímou pomocí, tak např. prostřednictvím grantů.
RND. Tomáš Kytlík, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•
•
•

•

ze dne 13.8.2018
schvaluje
uzavření levého pruhu komunikace v úseku od pozemku parc. č. 253 po křižovatku
s ul. Žižkova a Riegrova, Kostelec nad Orlicí
ve směru Komenského ulice - Žižkova ulice
v délce cca 20 m, a to od 31.8.2018.
smlouvu o právu provést stavbu bezbariérového přístupu do bytového domu se Společenstvím vlastníků domu 1374–1376 v Kostelci
nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Proškova 1375, IČ: 05016011.
pořadník na přidělení bytu č. 15 v čp. 1459
v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
5.4.2017.
smlouvu o právu provést stavbu vodovodní
přípojky a sjezdu s paní xxxx.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 41.
smlouvu o dodání uměleckého pořadu v rámci Hudebního festivalu F. I. Tůmy v Kostelci
nad Orlicí dne 16.9.2018 s Filharmonií Hradec
Králové o.p.s., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, IČ: 275042.
dohodu o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa a poskytnutí příspěvku

•

•

•

•

spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu
č. RKA-JZ-38/2018 včetně příloh s Úřadem
práce České republiky, se sídlem 170 00 Praha
7, Dobrovského 1278/25, IČ: 72496991.

•

ze dne 27.8.2018
schvaluje
kupní smlouvu na prodej motocyklu Husqvarna TE 610, SPZ RK1 74-62, inv. číslo 00646
s panem xxxx za nabídkovou cenu ve výši
19.000 Kč.
smlouvu o výpůjčce budovy čp. 1572 stavby občanského vybavení (tělocvičny)
jež je součástí pozemku parc. č. 1118/10
- zastavěná plocha a nádvoří nacházející
se v ulici Havlíčkova v Kostelci nad Orlicí s příspěvkovou organizací Dům dětí
a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424, a to s účinností od
1.9.2018.
sazebník pronájmu tělocvičny a učeben v budově čp. 1572 v ulici Havlíčkova v Kostelci
nad Orlicí takto: nájem za tělocvičnu činí 250
Kč/1hod, nájem za učebnu 100 Kč/1hod, a to
s účinností od 1.9.2018.

•

TD služby s.r.o.
Vám nabízí

Kontejnerovou dopravu
a přepravu s hydraulickou rukou
SLUŽBY OBJEDNÁVEJTE NA TEL.: 722 502 398
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018

•
•

•

•

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého
daru z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
číslo FD 7/2018 ve výši 15.000 Kč se spolkem
Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Gallova 1170,
IČ: 28553080.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 42.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 43.
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, výsledek ﬁnančního hospodaření
za 2. Q. 2018.
ve funkci valné hromady společnosti Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003,
nákup traktoru zn. KUBOTA 5091.
nesouhlasí
s poskytnutím příspěvku v celkové výši
70.000 Kč na obnovu kostela Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec nad Orlicí,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo
náměstí 71.
Ivana Hrabinová
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INFORMACE PRO OBČANY

KLUB SENIORŮ POHODA
Akce II. pololetí v klubu

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ŘÍJEN 2018.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
6. 10. MUDr. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
494 371 783
7. 10. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515 , Opočno
777 667 353

14. 10. MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
736 419 151
20. 10. MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
494 542 102
21. 10. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
775 224 093
27. 10. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
28. 10. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
494 371 781
3. 11. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
721 460 150

Oznámení
Česká pošta s. p. oznamuje, že v měsících září a částečně i říjen
bude omezen provoz pošty v Kostelci nad Orlicí, a to v těchto
dnech:
sobota
sobota
sobota

zavřeno
zavřeno
zavřeno

29. 9.
13. 10.
27. 10.

sobota
sobota
sobota

Září
25. 9. ve 14:30 besedu se spisovatelem a pohádkářem Josefem Lukáškem,
autorem další, již čtvrté knihy Pohádek z Orlických hor včetně autogramiády.
Říjen
2. 10. ve 14:30 budeme besedovat se zástupcem Policie ČR z preventivně informační skupiny por. Mgr. Alenou Kacálkovou se zaměřením na bezpečné stáří.
30. 10. opět ve 14:30 uvítáme na besedě koncipientku notářské kanceláře
JUDr. Terezu Fišerovou, která ochotně zodpoví otázky týkající se především
dědického řízení, závěti nebo převodu nemovitostí. Své dotazy můžete předem adresovat na bkovarickova@muko.cz nebo telefonovat na tel. číslo
725 082 456.

13. 10. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 693

8. 9.
15. 9.
22. 9.

Klub seniorů Pohoda za velké podpory Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
v rámci celoročního cyklu Kdo umí, umí uvede pro své
členy, ale i ostatní zájemce z řad seniorů města celou
řadu zajímavých besed.

zavřeno
zavřeno
zavřeno

Listopad
6. 11. ve 14:30 je naplánována beseda s odborníkem, znalcem a milovníkem
umění panem Konstantinem Korovinem, který slovem i obrazem přiblíží
umění malíře Jana Trampoty (1889–1942). Jeho obrazy si můžete prohlédnout
mimo jiné v rychnovské galerii, působil a tvořil také v nedalekém Pěčíně
v Orlických horách.
Listopadový termín další besedy na téma Sebeobrana seniorů s ukázkou
bude ještě upřesněn. Besedu povede Robin Homolka, zakladatel organizace
Lamaro s. r. o., profesionální voják Armády ČR. Pod jeho vedením proběhl již
v minulosti v klubu seniorů úspěšný kurz sebeobrany a besedou tak navážeme na jeho uvedení.
Prosinec
4. 12. v 18:00 hodin bude na Rabštejně v rámci tradiční předvánoční akce
koncert folkové skupiny Kantoři pod vedením Jana Filipa. V pořadu Dobrý
večer Tobě zazní jak koledy, tak i lidové písničky a další skladby, chybět určitě nebude dobrá nálada. Koncert je určen všem sociálním složkám města
za ﬁnanční podpory odboru sociálních věcí, Klubu seniorů Pohoda a místní
pobočky SPCCH. Není určeno pro veřejnost.
11. 12. ve 14:00 hodin uvedeme besedu Procházela do tmy s Renatou a Xantem. Povídání o životě ve tmě, ukázka pomůcek pro zrakově postižené,
poslech zvukového časopisu či ukázka práce vodícího psa. Finančně akce
zajišťuje odbor sociálních věcí a Klub seniorů Pohoda. Kromě koncertu
na Rabštejně budou všechny akce uvedené ve společenské místnosti klubu
seniorů s kapacitou 60 lidí. Vstup je pro všechny zájemce zdarma. Je však
třeba dodržet stanovený začátek akce, opozdilci narušují program.
Klubový cyklus Kdo umí, umí si vzal za cíl představit
zajímavé osobnosti z našeho města i regionu jako přispění k oslavám 100.výročí založení naší republiky. Vše
v aktivní spolupráci je připraveno s odborem sociálních
věcí paní Bělou Kovaříčkovou a Mgr. Jiřím Vídeňským,
za klub seniorů zajišťuje PhDr. M. Nováková.
Miroslava Nováková

Nečekáme jen v parku na lavičce
Děkujeme za pochopení.

Nabídka práce
Česká pošta s. p. hledá pro poštu v Kostelci nad Orlicí přepážkové
zaměstnance. Nástup možný ihned, lze i brigádně, maturita podmínkou. Mzda 22 000 Kč měsíčně. Více informací u vedoucí pošty
tel. +420 954 352 971.
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Horké léto je za námi a tak mi dovolte jen malé ohlédnutí. Jak oba měsíce,
kdy se v klubu prováděl generální úklid, úprava květin a další „drobné úpravy“
včetně péče o zahrádku na pozemku města, se měli kluboví senioři? Určitě
v pohodě, každý po svém a podle svých zdravotních ale i ﬁnančních možností.
Je pravda, že už ke konci prázdnin se začali ozývat nedočkavci, kteří se už těšili
na společně prožité úterky v klubu. Takže 4. 9. bylo v klubu na zahájení víc
jak třicet seniorů a seniorek, nechyběla dobrá káva, čaj i přátelská atmosféra.
Každý sděloval své dojmy z léta, návštěv dětí a vnoučat a v klubu bylo opravdu
živo. Pochvalu si zasloužila jak naše paní uklízečka Petra Špaňhelová, která
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vyblýskala všechna okna a vyprala sněhobíle záclony a taky členky výboru,
které se postaraly mimo jiné o zlatavé závěsy (zejména A. Kytlíková), které jsou
na oknech jako nové. Život na klubu už je zase ve svých zajetých kolejích. Slaví
se životní jubilea, získávají se nové informace, plánují se další akce a taky například „pohodář“ Milan Lorenc přispěl zajímavou informací o životě a tvorbě
F. I. Tůmy, jehož 15. Hudební festival v polovině září v Kostelci probíhal.
Jedeme dál, život nás těší! A jako důkaz si dovoluji, se souhlasem Štěpánky
Tetřevové, poslat všem, kteří nám „pohodářům“ fandí, optimistickou fotograﬁi z letního pobytu v Krkonoších!
Foto: archiv Klub seniorů Pohoda

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečujete
o osobu
blízkou?

VZDĚLÁVÁNÍ PEČUJÍCÍCH OSOB
Projekt Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí
Královéhradeckého kraje

"Psychologie vztahu pečujícího a opečovávaného"

Za nás za všechny dík patří všem, kteří nám fandí a v naší činnosti nás podporují. Děkujeme!
Miroslava Nováková

Aktivní senioři
Důležitou informaci nám poskytla paní Běla Kovaříčková z odboru sociálních
věcí a ta jen potvrzuje článek o "posedávání na lavičkách".
Samozřejmě se nejedná jen o členy našeho klubu seniorů, ale všech seniorů
města. Ostatně ani my při pořádaných akcích, kromě tradičních na Rabštejně, neoddělujeme při plánování akcí naše členy od ostatních seniorů města,
a to, že se k nám v průběhu roku přidávají další, jen dokazuje, že naše činnost
je zpřístupněná každému zájemci.
Odbor sociálních věcí už roky organizuje počítačové kurzy, a to ve spolupráci
s Obchodní akademií TGM Kostelec nad Orlicí. Senioři ve věku nad 60 let se
mohli přihlásit letos jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele počítačů. První informativní schůzka se konala v budově školy již 11. 9. Kurzy vede
zkušený a již z loňska oblíbený pan Josef Žid. Celkový rozsah obou kurzů je
22 vyučovacích hodin a do každého kurzu mělo možnost se přihlásit 15 osob.
Cílem této akce je vzdělávání seniorů v oblasti základní obsluhy počítače,
využívání internetu, používání elektronické pošty, psaní textu popřípadě
používání internetového bankovnictví. Tato aktivita je pro seniory zdarma
a plně hrazena z rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí.
Nezřídka se stává, že při sdělení, že „si to ověřím na internetu“, je v očích
mladších lidí překvapení. Ano, i nás „zasáhla“ technika a snažíme se držet
krok s dobou. Ostatně právě korespondence často umožňuje rychlé informace o naší činnosti šířit mezi členy klubu. Přikládám jako důkaz ilustrační foto
z minulého roku, z počítačových kurzů pod vedením právě pana Josefa Žida.
Obě účastnice jsou náhodou právě členky našeho klubu seniorů. Máme
opravdu radost, jaká péče se věnuje věkově starším občanům.
PhDr. Miroslava Nováková
Foto: archiv Klub seniorů Pohoda
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je dalším tématem, kterému se budou věnovat pečující osoby v rámci vzdělávacího
programu, který pro ně již pravidelně připravuje Odbor sociálních věcí MěÚ v Kostelci nad
Orlicí. Navazuje tak na předchozí semináře realizované v projektu Rozvoj regionálního
partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje.
Domácí péče o blízké osoby přináší pocit bezpečí a pohody pro „závislé“ členy rodiny,
ovšem za cenu psychické i fyzické zátěže pro pečujícího, který má často nedostatek
odborných znalostí. Četnost odborných kurzů je značně omezena a účast na nich ohrožuje
nedostatek času a finančních prostředků pečujících. Samotná péče o blízkého, orientace
v sociálním systému a osvojování si dovedností potřebných k zapojení dané péče do života
celé rodiny, to vše klade vysoké nároky na psychiku pečujících. V důsledku jejich odchodu
ze zaměstnání navíc dochází k nižším příjmům, ztrátě sociálních kontaktů a vyloučení
z běžného života. Pořádáním seminářů v blízkosti místa bydliště se tak snažíme o lepší
dostupnost potřebného vzdělání, vyšší informovanost a možnost sdílet a konzultovat
problémy, které každodenní péče o blízkého přináší.
Říjnové semináře povedou Mgr. Darina Fialová,
klinický psycholog a psychiatr MUDr. Skorunka.
Pro pečující o dospělého proběhne seminář
dne 23.října od 15:00 hodin, pro pečující o dítě
a mladistvé dne 24.října od 9:00 hodin. Kromě
prezentace obou odborníků budou mít pečující
možnost získat odpovědi na dotazy z oblasti vlivu
neformální péče na kvalitu života. V případě zájmu
o účast na semináři se mohou pečující osoby
přihlásit na e-mailové adrese:
bkovarickova@muko.cz
nejpozději do 10.října 2018.

23. a 24.října
2018

V budově B MěÚ
Kostelec nad Orlicí
číslo dveří B-109

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ ~ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den seniorů je po celém světě každoročně slaven 1. 10. V tento
den byl Organizací spojených národů vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Je to den, kdy můžeme seniorům poděkovat za jejich celoživotní práci a vyjádřit jim úctu.
Dovolte mi při této příležitosti za Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí popřát seniorům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v každodenním životě.
Pavlína Blažková

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
Hlavními zásadami pečovatelské služby je zajistit poskytování kvalitních,
odborných a dostupných služeb. K naplnění tohoto kritéria je třeba, aby pečovatelská služba disponovala především profesionálním týmem pracovníků a v neposlední řadě také kvalitním technickým a materiálním zázemím.
V minulosti jsem se na stránkách zpravodaje několikrát zmiňovala o nedostatečném počtu služebních vozidel, který omezoval možnosti pečovatelské
služby. Období, kdy terénní služby zajišťovala pouze dvě vozidla, která přejížděla od domácnosti k domácnosti a převážela pracovníky z místa na místo, je
naštěstí minulostí. V současné době vyjíždí do terénu pět služebních vozidel,
pracovnice pečovatelské služby tak mohou díky rozšíření vozového parku
pružně reagovat na potřeby klientů a zajišťovat požadovanou péči a pomoc
jednotlivým klientům i několikrát denně, a to nejenom v Kostelci nad Orlicí,
ale i okolních obcích, které o poskytování pečovatelské služby projeví zájem.
Dobré zázemí pro poskytování sociální služby bezpochyby vytváří kvalitní
pracovníci. V minulých letech (2015–2017) jsme se potýkali, podobně jako
ostatní služby a ﬁrmy v regionu, s nedostatkem pracovníků. To negativně
ovlivňovalo kapacitu a rozsah nabízených služeb. Personální situaci se podařilo stabilizovat v roce 2017.
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Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že všichni naši pracovníci dosaženým
vzděláním splňují podmínky zákona o sociálních službách, v souladu s touto
právní normou se pravidelně dále školí a účastní supervizí. S cílem zajistit
kvalitu poskytovaných služeb a podporu pracovníků v jejich nelehké, fyzicky
a psychicky náročné práci, uvítala Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
nabídku Institutu sociální práce a zapojila se do projektu s názvem „Zapojení
rodiny a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“.
V rámci projektu si pracovníci prohlubují své znalosti a dovednosti v oblastech poskytování přímé péče, nastavení spolupráce s rodinou, v práci s odborným know-how a ve vhodné prezentaci služeb. Pracovnice pečovatelské
služby měly možnost účastnit se odborných seminářů zaměřených na poskytování péče o osoby s neurologickým onemocněním, poruchou mobility,
mentálním postižením, psychiatrickým onemocněním, demencí a prohloubit své znalosti a dovednosti v péči o imobilní a umírající klienty.
Závěrem bych se ráda zmínila o aktuálně probíhajících stavebních úpravách
zázemí pečovatelské služby, které jsou realizovány v rámci stavebních úprav
Domu s pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí. V roce 2016
se podařilo rozšířit díky podpoře zřizovatele Města Kostelec nad Orlicí pracovnu pečovatelek a rekonstruovat prádelnu pečovatelské služby. V současné době jsou realizovány stavební úpravy sušárny, WC a sprchového koutu.
Následovat budou stavební úpravy kanceláře sociální pracovnice, střediska
osobní hygieny a bezbariérového WC. Zázemí pečovatelské služby bude následně dovybaveno novým potřebným zařízením (nábytek, sušičky prádla).
Zvyšování odbornosti pracovníků a naplňování materiálně technického
standardu je základním předpokladem pro poskytování kvalitní a profesionální péče našim klientům, což bude i nadále jednou ze stěžejních priorit
Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí.
Pavlína Blažková,
pověřená vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
13. 9. Sepnutí čidla EPS Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k sepnutí čidla EPS v prvním
patře galerie budovy Nového zámku. Po provedeném průzkumu se požár nepotvrdil. Jednalo se o planý poplach. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
JSDH Častolovice, Městskou policií Kostelce nad Orlicí a personálem zámku.
12. 9. Vyproštění vozidla z ostrůvku v křižovatce Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k vyproštění osobního vozidla, které najelo na ostrůvek v křižovatce a poničilo dopravní značku. Ve spolupráci s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou bylo pomocí navijáku z CAS osobní
vozidlo vyproštěno z ostrůvku a odtaženo mimo komunikaci. Dále jsme řídili
provoz na komunikaci a z vozovky zametli zeminu. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.
10. 9. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Hřibiny směr Olešnice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo události byli všichni účastníci mimo havarovaná vozidla. Jedné
Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

zraněné osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc a s dalšími účastníky nehody z havarovaného vozidla Octavie si vzali do našeho vozidla. Po příjezdu
zdravotnické záchranné služby KHK byly osoby předány do její péče. Jednomu dítěti jsme předali plyšovou hračku. Dále jsme ve spolupráci s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou vozidla zajistili proti požáru a úniku
provozních kapalin. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme jedno z havarovaných vozidel pomohli naložit na odtahovou službu, komunikaci zametli od trosek z vozidel a zasypaných provozních kapalin sorbentem. 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.
5. 9. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém domě,
kde se na zemi nacházela zraněná seniorka. Byt jsme za asistence Policie ČR
otevřeli speciálním nářadím a zraněné seniorce poskytli předlékařskou pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla osoba předána
do její péče. Dále jsme pomohli s transportem osoby do sanitního vozidla.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.
5. 9. Vycházející kouř z okna v bytě Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k vycházejícímu kouři z okna v bytě bytového domu.
Po provedeném průzkumu bylo zjištěno zahoření nedopalků v popelníku,
který již nehořel. Z důvodu zakouřeného bytu jsme byt odvětrali pomocí
přetlakové ventilace. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou [Požární stanice Rychnov nad Kněžnou], Policií ČR a [Městská
policie Kostelec nad Orlicí].
27. 8. Únik oleje z kamionu na komunikaci Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku oleje z kamionu, který měl technickou závadu na komunikaci č. I/11. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala
jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Městská policie Kostelce
nad Orlicí, která řídila dopravu na silnici. Jeden jízdní pruh byl zcela uzavřen
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z důvodu uniklého převodového oleje na komunikaci o rozloze 183x0,5m.
Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme olej
zasypali sorbčním materiálem a vozovku zametli. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.

Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme pomohli naložit obě havarovaná vozidla na odtahovou službu a uklidili vozovku od trosek z vozidel. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK, Policií ČR, Městskou policií Kostelce nad Orlicí
a odtahovou službou.

24. 8. Nouzové otevření dveří v rodinném domě Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v rodinném domě,
ve kterém byla osoba, která neotvírala. Po příjezdu na místo události jsme
do domu vnikli v přízemí otevřeným oknem. Uvnitř domu byly uzamčené
dveře, které jsme otevřeli speciálním nářadím a v jedné z místností našli spícího muže. Osoba byla v pořádku. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.

14. 8. Nouzové otevření dveří do koupelny Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k otevření dveří do koupelny v bytě činžovního
domu, kde byla uvězněná osoba. Dveře se podařilo otevřít speciálním nářadím. Osoba byla v pořádku. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou.

23. 8.

Dopravní nehoda dodávky a osobního vozidla
Přestavlky směr Rájec
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla a dodávky se
zraněním osoby. Po příjezdu na místo události jsme poskytli jedné zraněné
osobě předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné službě
KHK ji předali do jejich péče. Dále jsme zasypali sorbentem unikající provozní
kapaliny a provedli protipožární opatření na obou vozidlech. Po dobu zásahu
jsme odkláněli dopravu komunikace byla zcela uzavřena. Poté se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

11. 8. Požár posekaného pole Přestavlky směr Borovnice
Jednotka byla povolána k požáru strniště posekaného pole na ploše cca
300x100m. Na likvidaci požáru jsme nasadili dva útočné proudy C. Spolupráce s jednotkami PO a Policií ČR.
10. 8. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém
domě, kde starší osoba spadla na zem a nemohla se sama zvednout. Byt byl
za asistence Policie ČR otevřen vnukem a uvnitř nalezena zraněná osoba
na zemi. Osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné službě KHK byla předána do jejich péče. Zraněnou osobu jsme
ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnickou záchrannou službou KHK transportovali 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.
9. 8. Odstranění větve z komunikace Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k odstranění spadlé větve z komunikace. Po příjezdu
na místo události jsme větev rozřezali pomocí motorové řetězové pily. Poté
jsme komunikaci zametli a vrátili se zpět na svoji základnu. Po dobu zásahu
byla silnice neprůjezdná. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

Klub seniorů Pohoda, Jiráskovo náměstí 69, Kostelec nad Orlicí
20. 8. Požár v lesíku Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru na ploše 1x1m v malém lesíku, který založila
neznámá osoba v době vyhlášeného zákazu rozdělávání ohně v přírodě z důvodu vysokých teplot. Na likvidaci požáru byl nasazen vysokotlaký proud
vody. Událost se obešla beze škody. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelce nad Orlicí.
16. 8.

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí

Vá s s r d e č n ě z v e
na

besedu dne 30. 10. 2018 ve 14:30

PRÁVNÍ A NOTÁŘSKÉ MINIMUM
PRO SENIORY
Zaměřeno na dědictví, závěť, převod nemovitosti apod.
Dotazy zodpoví
JUDr. Tereza FIŠEROVÁ
Koncipientka notářské kanceláře

Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním osob. Po příjezdu na místo události jsme začali poskytovat předlékařskou pomoc dvěma zraněným osobám, které si potom do své péče převzala
posádka zdravotnické záchranné služby KHK. Dále jsme zajistili vozidla proti
požáru, zasypali unikající provozní kapaliny a řídili provoz na komunikaci.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018
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Městská knihovna

POZVÁNÍ DO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
Palackého náměstí 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: rtic@kostelecno.cz, Web: www.rtic.cz
Telefon: 494 337 261, 724 367 861
Informace k akcím ve městě a okolí najdete v íčku, na facebooku a webu.
Provozní doba ŘÍJEN–KVĚTEN:
Pondělí–pátek 8:00–17:00
Sobota–Neděle

zavřeno

Měsíc říjen přinese především sté výročí založení Československa a s tím
mnoho souvisejících událostí a akcí a také komunální volby. Nabízí se však
také další zajímavosti v oblasti kultury či sportu a my vám nabízíme pár tipů.
Muzeum a galerie Orlických hor nabízí v rámci Orlického salon 18 výstavy
děl několika umělců, zmiňme Ažbětu Dobřenskou (roz. Harbuval-Chamaré),
která ve svých kresbách zachytila Potštejn a okolí 19. století, Vladimíra Plocka, který v Potštejně žije a zachycuje do svých děl Divokou Orlici a především
Zdeňka Kolářského, medailéra a sochaře, Kostelečáka a autora např. řetězu
lemujícího pomník svatého Václava na pražském Václavském náměstí.
Z volebních místností se můžete přesunout do Doudleb nad Orlicí, kde 5.
10.–7. 10. proběhne další ročník „Piňon Polňocross“, akce zaměřené na rozvoj
enduro a motocross jezdců, včetně dětí. Čeká vás také občerstvení a večerní
zábava.
Pro klidnější povahy je 4. 10.–7. 10. připravena tradiční Zahrada Východních
Čech v Častolovicích či ve stejném termínu Sokolnické setkání v Opočně.

Mobil: 724 733 940, 724 329 557
E–mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz
Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení

dětské oddělení

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

c

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Novinka!
Výběr z nových knih, které jsme zakoupili pro dětské čtenáře:
Applegateová, Katherine: Strom naděje
Březinová, Ivona: www.bez-bot.cz
Cap, Henri: Čí je to kostra?
Csurma, Ladislav: Tajemství starého domu
Záhada strašidelného středověkého hradu, honička s nebezpečnými piráty nebo
výprava do fascinujícího světa dinosaurů. To vše zažijete v komiksu s neohroženou
trojicí kamarádů!
Favilli, Elena: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Fišerová, Ilona: Druhé housle
Goscinny, René: Asterix XXXIII-XXXVI
Li Shotzová, Jennifer: Hrdina
Nechte se vtáhnout do příběhu plného napětí a překvapení, příběhu o přátelství,
věrnosti a obdivuhodně silném poutu mezi chlapcem a jeho čtyřnohým kamarádem.
Pellissier, Caroline: Velká kniha zahradničení pro děti
Townsendová, Jessica: Nikdyuš

12. 10. navštíví Kostelec nad Orlicí skvělé hudební uskupení Hradišťan.
Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

14. 10.se v Pelclově divadle v Rychnově rozduní Iron Maiden Tribute, oﬁciální
revival skupiny.
Do 21. 10. potrvá v Třebechovicích po Orebem již 47.ročník divadelní přehlídky amatérských souborů Symposion 2018 „Divadlo nás baví“. Mimořádná
příležitost vidět skvělé soubory z Chrudimi, Červeného Kostelce a mnoha
dalších měst.
27. 10. bude Nový zámek patřit svatbám a všemu, co k nim patří a to v rámci
tradičního svatebního veletrhu.
Simona Wolfová

SLOŽKY MĚSTA
Některé audioknihy pro dospělé čtenáře:
Christie, Agatha: Vražda krejčovským metrem
Christie Agatha: Vražda Roggera Ackroyda
Läckberg, Camilla: Andělíčkářka
Mankell, Henning: Pátá žena
May, Peter: Výjimeční lidé
Nesbo, Jo: Macbeth

Městská policie
MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny: pondělí
8

15:00–16:00

středa

15:00–16:00
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018

Mě s t ská kni h ov n a Kos te l e c n a d O r l i c í
zve na

Povídání o duši s koncertem pro duši

VÝSTAVU OBRAZŮ A GRAFICKÝCH LISTŮ
malířky a grafičky Veroniky Fröhlichové.
Foto: archiv Veroniky Fröhlichové

Prohlédnout si ji můžete do konce měsíce října 2018
ve výpůjční době knihovny.
Simona Kňourková

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
děkanství Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
9:30 (neděle), 8:00 (středa, sobota), 18:00 (úterý, čtvrtek, pátek)
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Náboženská obec Církve
československé husitské
v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka: Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833,
telefon: 739 071 416, e- mail: naina@seznam.cz
Pastorační asistentka: Petra Šenková,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e-mail: senkovap@seznam.cz
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI
V 8:30 V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).

V Kostelci nad Orlicí se poprvé uskuteční akce vytvořená k oslavám Světového dne duševního zdraví. Akce Povídání o duši s koncertem pro duši se koná
4. 10. od 17:00 v kostele J. A. Komenského na Palackého náměstí. Přijďte si
vyslechnout otevřenou zpověď manželů Košťálových o životě s duševní nemocí. Jejich vyprávění doprovodí svými písněmi folkrocková kapela Oboroh
v čele se Stanislavem Klecandrem.
Akci pořádá spolek Péče o duševní zdraví za podpory města Kostelec nad
Orlicí v rámci celorepublikových destigmatizačních aktivit Týdnů pro duševní zdraví, které mají za cíl informovat o problematice duševního onemocnění a o prevenci, zároveň vyvracet mýty a předsudky spjaté s tímto
onemocněním. V Královéhradeckém kraji se konají od 1. do 12. 10. Navštívit
můžete 15 kulturně osvětových akcí v 5 městech. Podrobný program Týdnů
pro duševní zdraví naleznete na webových stránkách www.pdz.cz či facebookovém proﬁlu Tydny.pro.dusevni.zdravi.
Michaela Venclová, Péče o duševní zdraví

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

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

Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

Veronika Šabatová (Zaňková)
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974
AKCE SOLÁRIUM 6 KČ, MINIMÁLNÍ PERMANENTKA 100 MIN.

NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY
Malibu C 100% vegan.
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POBYTOVÉ STŘEDISKO
„My z jiných koutů světa“
Přijměte pozvání na výstavu s názvem My z jiných koutů světa do Městské knihovny Vamberk, kde budou od 25. 10. do 29. 11. k vidění výsledky
výtvarné tvorby klientů z Pobytového střediska v Kostelci n. Orlicí. Výstavu bude možné navštívit během otevíracích hodin knihovny a pořádaných přednášek.
Všechny práce vznikly ve výtvarné a rukodělné dílně Pobytového střediska Správy uprchlických zařízení MV ČR v Kostelci nad Orlicí. Jejich autory
jsou děti i dospělí různých národností, žadatelé o udělení mezinárodní
ochrany, kteří přišli do naší země z různých částí světa. Většina z nich
se s výtvarnými činnostmi setkává ve svém životě vůbec poprvé a trvá
delší dobu, než jsou schopni otevřít se natolik, aby vznikly práce, které
vypovídají o člověku samém. Tvoření se tak postupně stává prostředkem
k odpoutání se od reality, vyplňuje dobu čekání na rozhodnutí o udělení
či neudělení azylu v České republice a je častou vzpomínkou na vzdálenou vlast. Vznikají tak neobyčejná výtvarná díla, která o svých autorech mnoho vypovídají. Prostřednictvím obrazů zavítáte do exotických
a vzdálených zemí jako je Sýrie, Kuba, Srí Lanka, Kongo, Turecko, Arménie a spousty jiných. Do svých prací vložil každý autor kus svého srdce,
proto na vás z některých vyzařuje víra, naděje a láska. Naopak v jiných
můžete nalézt skrytý pocit beznaděje, nejistoty a hledání místa k životu.

Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy
Oslava 100. výročí vzniku Československa
Touto cestou děkuji všem účinkujícím – kapelám, divadlu, sportovcům, moderátoru Honzovi Duškovi, zvukaři Jaroslavu Mikyskovi z Letohradu, Římskokatolické farnosti – děkanství Kostelec nad Orlicí jmenovitě faráři P. Mgr.
Ing. Vladimíru Handlovi a panu kostelníkovi Josefu Stehlíkovi, pracovníkům
Základní umělecké školy F. I. Tůmy i Nového zámku a Vám všem, kteří jste ve
dnech 14.–16. 9. dorazili do Kostelce nad Orlicí.
Š. Slezáková

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

NEUNIKLO NÁM
Letní tábor
Odbor sociálních věcí v Kostelci nad Orlicí pořádal již tradiční letní výchovný
tábor pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti se začínajícími výchovnými problémy, ale i pro děti, které jsou v náhradní rodinné péči. Výběr dětí
zajistily pracovnice sociálně právní ochrany dětí, které s vybranými dětmi
pracují celý rok. Přihlíží se přitom k celkové sociální situaci rodiny a míře
ohrožení nezletilého dítěte. Celkové náklady byly hrazeny z rozpočtu prevence kriminality, odboru sociálních věcí Kostelec nad Orlicí. Tábor se konal
v krásném prostředí v Kameničné u Žamberka, kdy realizátorem byla obecně
prospěšná společnost Šťastný domov. Děkujeme paní Kaplanové za zajištění
stravy, ubytování i dopravu a studentkám hradecké fakulty za skvělé vedení
celého pobytu.
Nejvíce celou atmosféru pobytu přiblíží článek od jedné tábornice:
Tábor Kameničná 2018
Co se mi vybaví při slovech Tábor Kameničná? Řekla bych snad, že spousta
zážitků a zábavy. Mnoho her a celotáborovka. Celotáborovka byla pojmenována Námořníci a cesta za pokladem. Museli jsme se z nevhodných ostrovů,
jako byl třeba Sprostomluv, dostat pryč a jít za lepším. S tím, ale souviselo
mnoho her. Například abychom se dostali z ostrova Špindíra, zahráli jsme si
na bakterie. Jelikož ve Špindírově jich bylo mnoho. Cestou do Dobrozemě
jsme navštívili několik ostrovů. A to: Sprostomluv, Chmatákov, Závislákov
a Špindírov. Čekala nás hromada dobrodružství. Neminula nás ani stezka
odvahy. Tu si pro nás připravili obyvatelé Špindírova, abychom se z ostrova
dostali. Mimo celotáborovku jsme hráli hry jako: Městečko Palermo, Bingo,
AZ kvíz a další. Vedoucí Barča, Káťa a Jíťa, byly hodné ale rázné. Co se týče
ubytování, spali jsme v chatkách. Dětí bylo 10, většinou ve věku do 12 let,
takže já a Vanes, jsme trochu z kolektivu vyčnívaly. Avšak pomáhaly jsme
vedoucím s programem a dětmi. Vymyslely jsme AZ kvíz a značně svými
zkušenostmi přispívaly. Celý tábor si každý celkově užil. Myslím si, že si z
něj většina odnese krásné vzpomínky a na tábor se znova vrátí. A znamení,
že bychom měli? Předposlední den se na nebi objevila duha. A ne, nebojte
Nehledali jsme hrnec zlata na druhém konci.
Marie K., 14 let
10

Fota: I. Matyášová

Realizováno za ﬁnanční podpory Královéhradeckého kraje.

Jak probíhá rok v Čhavengre jilo – v družince
a v doučovacím kroužku
Od ledna 2018 jsme součástí projektu Psychosociální podpora sociálně vyloučených rodin na Kostelecku.
Byly nám nabídnuty další možnosti, jak pracovat s rodinami a dětmi. Nejedná se už jen o výlučně romské rodiny, ale šanci dostali všichni. Také máme
více rodin a dětí.
Fota: archiv Volnočasové aktivity
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Scházíme se tři odpoledne v týdnu, středa patří navíc volnočasovým aktivitám. Současně běží doučování, děti jsou rozděleny podle věku a tříd, do tří
skupin. Některé navštěvují družinku i dvakrát v týdnu, podle potřeby. Věková
kategorie je od 5 do 15 let.
Jako doučovací kroužek včetně volnočasových aktivit fungujeme sedmým
rokem. Děti se velmi sblížily, pomáhají si, tráví spolu i volné chvíle a jsou přátelské vůči nově příchozím. Letos máme děti i z pěstounské rodiny. Některé
nám už vyšly devátou třídu.
A co se změnilo? Můžeme se více zaměřit na volnočasové aktivity, např.
umožnit dětem od září i víkendové pobyty s lektory.
Nezahálíme i během prázdnin, kromě přípravy na další školní rok se snažíme se vybavit a zabezpečit výuku včetně nákupů pomůcek a příruček, atd.
V červenci jsme pozvali prap. paní Lenku Forchovou, pracovnici Policie ČR,
která děti seznámila s činností policie, děti si s ní povídaly o možnostech
využití volného času, o pomoci druhým, o pravidlech v cyklistice, o návykových látkách i o nebezpečí internetu. Měly nekonečné množství otázek.
V srpnu jsme zase navštívili Hasičskou zbrojnici v Kostelci, kde nám p. Sršeň,
velitel hasičů, vše podrobně sdělil o jejich práci, ukázal moderní techniku.
Bylo to zajímavé i pro dospělé a hlavně poučné.
Absolvovali jsme zábavné centrum v Milovicích- Mirákle, kde si to užili
všichni včetně rodičů. Také jsme byli pozváni v červnu do pražského divadla Archa, kde ještě nedávno některé děti spolu s paní Haluškovou pravidelně vystupovaly na této scéně s hrou vadí nevadí.cz , a nejen v Praze, ale
také v Bratislavě, v Polsku, v Drážďanech na divadelním festivalu,, několikrát
v brněnském divadle Husa na provázku. Jinými slovy, reprezentovali všichni
naše město. S Prahou je vždy spojena prohlídka nějaké historické části Prahy,
např. Karlův most, Národní divadlo.
V tomto roce využíváme klubovny městského úřadu, protože se budova
Na Příkopech opravuje. V březnu bychom se měli vrátit do větších nově zrekonstruovaných prostor.
Od září budeme pracovat s patnácti dětmi, úzce spolupracujeme s vedením
MÚ, s Ospodem, se ZŠ Gutha-Jarkovského, s rodinami.
Za doučovací kroužek Mgr. Jana Nováková
Za volnočasové aktivity Pavlína Halušková

Finanční pomoc pro rodiny s vážně
nemocným dítětem
Šest rodin z Kostelce nad Orlicí a dalších třicet devět z Rychnovska již dostalo ﬁnanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po ﬁnanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly ﬁnanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat.
Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystroﬁi Duchenne, cystickou ﬁbrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými
poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
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Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více
než 5 643 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše ﬁnanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Domácí hospic Setkání oslaví 5. výročí
s Holčičkou, která se ještě nenarodila
Připadá nám to jako včera a přece je to již 5 let
od založení Domácího hospice Setkání. Zveme
také Vás na malou společnou oslavu do divadla.
Na začátku nebylo nic než dobrá vůle pomáhat
umírajícím. V září 2013 byla založena obecně prospěšná společnost. Jak fungovat a jak se uživit bylo velkou otázkou. A dílu se dařilo Od března roku
2014 má hospic registrovány zdravotní služby a od května 2015 provozuje
odborné sociální poradenství. Své služby poskytuje také na území Kostelce
nad Orlicí. To vše by ale nebylo možné bez ﬁnančního zázemí. Hospic mohl
začít pečovat o těžce nemocné hlavně díky darům a podpoře dobrých lidí,
ﬁrem, měst a obcí, nadací a postupně i Královéhradeckého kraje. První nesmělé krůčky Setkání se proměňovaly v pevnější chůzi, a hospic tak během
několika let získával své stabilní místo v našem regionu.
Během této doby jsme měli možnost doprovázet již na 200 rodin, které se
rozhodly postarat se doma o svého těžce nemocného blízkého. Vážíme si
každé chvíle, kterou jsme s pacienty a jejich rodinami sdíleli a vážíme si také
důvěry všech dlouhodobě pečujících a pozůstalých, kteří se na nás obrátili
s prosbou o pomoc a radu. I přes naši službu vždycky zůstává největší tíha,
bolest a starosti na bedrech těch nejbližších a na jejich láskyplné péči, kterou
vždy s úctou obdivujeme.
U příležitosti našeho výročí pořádáme ve středu 10. 10. v Pelclově divadle
Rychnov nad Kněžnou divadelní představení Teátru Víti Marčíka. Srdečně
Vás zveme na představení s názvem O holčičce, která se ještě nenarodila,
po kterém bude následovat beseda s malým občerstvením. Další informace a možnost rezervace vstupenek najdete na našich webových stránkách
www.hospicrychnov.cz.
Přijďte tento čas prožít s námi jako poděkování za pět let dobrodružství
a krásných setkání. Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli, děkujeme zastupitelům Města Kostelec nad Orlicí, kteří nás podporovali od samého začátku. A současně také chceme vyjádřit odhodlání dále
rozvíjet naši službu a být na blízku těm, kdo ji potřebují.
Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání

Rada Města Rychnov nad Kněžnou
prodlužuje termín podání přihlášek
do konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Láň,
Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1387
s nástupem od 1. 11. 2018, nebo dle dohody
více na www.rychnov-city.cz
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Erik Provazník vybojoval další titul Mistra v Supermotu Polska!
V neděli 19. 8. se jel v polském Koszalinu poslední závod
Mistrovství Polska v Supermotu. Erik byl v kvaliﬁkaci o 2,4
s na jednom kole rychlejší než konkurence a s jistotou vyhrál
i první rozjížďku závodu. Tím si již náskokem bodů zajistil
titul mistra. Před druhou rozjížďkou se radil s trenérem, zda
má startovat z poslední pozice a probojovat se během rozjížďky na přední pozice. Byl by to pro diváky atraktivní závod.
Nakonec mu to trenér vzhledem k bezpečnosti rozmluvil. Erik odstartoval jako třetí a 10 minut bojoval o postup
na příčku nejvyšší. Ještě ho čekají dva poslední závody Mezinárodního mistrovství ČR, které prozatím vede. Přejeme mu,
aby tento seriál dojel nejlépe, jak umí. Hodně štěstí!
I. P.

Fota: archiv Volnočasové aktivity

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – říjen 2018

Háta – komedie Zamilovaný sukničkář

•

Do nové divadelní sezóny 2018/19 po úvodním koncertu vkročíme tradičně –
divadelní komedií známé společnosti HÁTA Olgy Želenské-Drápalové. Již 20
let tato společnost hraje po celé republice úspěšné a hlavně velmi vtipné hry.
Pro letošní sezónu nazkoušeli novou divadelní hru, jejímž autorem je Michael Parker (USA) v režii Romana Štolpy s názvem ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ.
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě
Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí,
že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval
milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne.

•
•

Potěšilo nás – pružná reakce diváků na on-line prodej vstupenek. Hned
během prvních dní po spuštění systému jsme zaznamenali přes 20 rezervací po internetu!
Od 1. 10. si můžete vyzvedávat rezervované lístky na Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše.
V září jsme obnovili pravidelný Dopolední biograf pro všechny, komu
vyhovuje speciální časový termín promítání kina. Těší se velké oblibě.
Dopolední biograf je v programu zařazen vždy jednou do měsíce a to
ve čtvrtek v druhé polovině daného měsíce. Ponechali jsme zvýhodněné
vstupné.

Letní úpravy Rabštejna pro návštěvníky
V letních měsících pravidelně probíhají úpravy většího i menšího rozsahu
v našem kulturním domě. Nejinak tomu bylo i o prázdninách v letošním
roce. Na zahradě za Rabštejnem se promítalo letní kino a uvnitř budovy se
chystala zlepšení pro návštěvníky, ale též pro zaměstnance.
Na co byl kladen důraz? V prvé řadě na Divadelní kavárnu. Jaké jsou výsledky? V prostoru u baru jsme zútulnili prostředí výměnou stolů typu „kostka“
za menší kavárenský stolek s pohodlnějším posezením. Příjemnou atmosféru podtrhuje nejen nový koberec, ale též polštářky na sedácích. Také jsme
pořídili novou designovou osvětlenou chladící vitrínu. Pro zaměstnance je
zlepšeno zázemí Divadelní kavárny.
Co je nového pro návštěvníky na sále? S ohledem na fakt četných vyprodaných představení na Rabštejně jsme zaměřili pozornost na přísálí – bližší
informaci včetně fotograﬁe poskytneme do příštího vydání zpravodaje. Teď
bych ráda zmínila, že v rámci našich možností se snažíme zvyšovat pohodlí
pro diváky na sále. Po vybudování elevace v zadní části sálu – dvě úrovně
zvýšení podlahy na sále pro šest zadních řad, jsou letos opět nově polstrované trojlavice. Dubové trojlavice poskytují příjemnější posezení, a to nejen
díky plné podpoře zad diváka, ale i nově polstrovanému sedáku kvalitní potahovou látkou a maximálně možnou výší výplně.

Fota: archiv SK Rabštejn
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Je to dostaveníčko dosti pikantní, jelikož se chystají splnit si své sexuální fantazie: ona jako francouzská služka, on jako Tarzan. Debbie se vrací se svým
přítelem Joem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě bombového útoku, a tak Harryho sekretářka Faye Bakerová
a kapitán South z americké námořní pěchoty přijíždějí do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb. Kapitán South nechá pozemek střežit jednotkou mariňáků, takže nikdo nemůže pryč. Harry zaslechne Debbie, jak si
povídá s někým ve svém pokoji, a ptá se, kdo to je.
Po chvilce váhání Debbie dostane spásný nápad a prohlásí, že je to její kamarádka Josephine. Joe od té chvíle stráví notnou část hry v převlečení za
děvče – do kterého se navíc náruživý Harry bláznivě zamiluje. Kapitán South
má dojem, že je na stopě šílenému teroristovi, a nešikovná a lehce natvrdlá Faye málem způsobí zničení Velké Británie. Jak to dopadne? Vrátí se Lois
také s vlastním postranním úmyslem? A co sluha Perkins, najde si také lásku?
Oblíbený a zkušený autor frašek Michael Parker slibuje překvapivý konec a
množství komediálních situací.
Osoby a obsazení:
• Harry Douglas - Lukáš Vaculík
• Perkins - Viktor Limr/Pavel Nečas
• Joe - Filip Tomsa
• Kapitán South - Zbyšek Pantůček/Martin Zounar/Juraj Bernáth
• Debbie - Kristýna Kociánová/Hana Kusnjerová/Radka Pavlovčinová
• Marian - Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka Stanková
• Faye - Veronika Jeníková/Olga „Háta“ Želenská
• Lois Douglasová - Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková
Divadelní představení (komedie) „Zamilovaný sukničkář“ bude uvedeno
na Rabštejně v pátek 26. října od 19 hodin. Představení je součástí divadelního abonmá.

Snow film fest
I na letošní podzim chystáme přehlídku outdoorových ﬁlmů se zimní
tématikou. Letošní Snow Film Fest
se bude konat o čtrnáct dní dále –
přibližně v polovině listopadu. Ale
už teď Vám mohu slíbit, že připravované ﬁlmy opravdu stojí za to.
Více informací o programu Vám
přineseme v příštím zpravodaji.

Taneční na Rabštejně
Je dlouholetou tradicí uvádět nastupující mladou generaci do společnosti
slavnostním absolvováním Kurzu společenského tance a chování, Věnečkem.
Nultá lekce, kde se seznámili frekventanti s tanečními mistry z Taneční školy
Bonstep Hradec Králové – Miroslavou Němečkovou (porotkyně mezinárodních tanečních soutěží, lektorka tanečního sportu, kurzů latiny atd.) a Danielem Zhoufem (Mistr Evropy v Jive - 2017, Mistr ČR v párové salse atd.) – je již
v rámci letošního kurzu dlouho za námi.

V současné době jsme přibližně v polovině kurzu. A jak jsou na tom naši
frekventanté? Mimo jiné mají za sebou první prodlouženou lekci, což na je
tanečních krocích velmi znát. A protože nejvýznamnější událostí tanečních
je Věneček, přinášíme ochutnávku v podobě představení živé kapely již
v tomto čísle zpravodaje. Celý prostor v sokolovně roztančí kapela EGO Retro Music Hořice. Uskupení zkušených hudebníků přináší pestrý a vytříbený
hudební mix. Kvalitní autentický zvuk (v typickém rock´n´rollovém obsazení - kytara, klávesy, basa, bicí a vícehlasý zpěv) doprovází osobité kostýmy či
světelné efekty. Frontman kapely je Honza Sezima, který v kapele hraje na el.
kytaru, housle, perkuse a zpívá. Další tři členové jsou všichni absolventi Konzervatoře Jaroslava Ježka Praha – Jakub Urban (zpěv, klávesové nástroje), Petr
Dlabola (zpěv, basová kytara) a Jan Malich (bicí nástroje).
Těšíme se s Vámi na viděnou!

Hradišťan a Jiří Pavlica na Rabštejně
Zahájení divadelní sezóny v Kostelci nad Orlicí na Rabštejně vždy
patří vybrané významné osobnosti
nebo skupině z hudební sféry. Letos
se k nám po letech vrací Hradišťan
s kapelníkem Jiřím Pavlicou.
Hudební těleso Hradišťan vzniklo
roku 1950. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí
osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se
dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geograﬁckých, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky
na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba
Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech.
Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) profesionálním
tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím
ﬁlozoﬁckým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích
i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan
spolupracuje s rozhlasem, televizí a ﬁlmem, koncertoval na 4 kontinentech,
natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David
Burda.
Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním
a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.
Členové Hradišťanu a nástrojové obsazení:
• Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv
• Alice Holubová – zpěv
• David Burda – klarinet, ﬂétny, zpěv, manažer
• Milan Malina – cimbál, zpěv
• Roman Gill – kvinton, zpěv
• Milan Gablas – kontrabas, zpěv
• Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv

Hradišťan s Jiřím Pavlicou vystoupí v koncertu u příležitosti zahájení divadelní sezóny 2018/19 na Rabštejně v pátek 12. 10. od 19:30 hodin.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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/

Jubilea v říjnu
70 let oslaví

Jelínková Eva
Jirešová Jana
Kudibal Petr
Vilímková Marie

OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00

75 let oslaví

Márová Jana
Morávek Václav
Skýbová Anna
Škop Jiří

85 let oslaví

Doubravová Marta

91 let oslaví

Kohlová Miluše

93 let oslaví

Venclová Hana

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

Galakoncert vítězů a účastníků
60. ročníku Kocianovy houslové soutěže
Zveme vás na koncert vítězů a nejlepších účastníků 60. ročníku Kocianovy
houslové soutěže z Čech a Slovenska, oceněných speciální cenou majitele
zámku Františka Kinského, kterou je společný koncert v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.

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

Sňatek uzavřeli
Denisa Petrláková a Bedřich Kapler

datum konání: 20. 10.
místo konání: Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Zrcadlový sál
čas konání: 18:00

Miloslava Reslová a Marcel Müller
Jaroslava Dvořáčková a Pavel Huška
Lenka Zumrová a Marcel Pelc

účinkují: HOUSLE: Viola Lukášová (České Budějovice),
Teo Gertler (Slovensko/Maďarsko),
Alžběta Dusov (Praha), Milan Kostelenec (Liberec),
Jan Novák (Mladá Boleslav), Daniel Matejča (Liberec),
David Hernych (Praha), Hana Jasanská (Ústí nad Orlicí)

Eva Dodková a Martin Horčička
Pavlína Tuschlová a Jaroslav Hlůšek
Iveta Pfeiferová a Libor Latina
Monika Pleslová a Petr Nosek
Monika Pecháčková a Jiří Jakoubek

SMILING STRING ORCHESTRA komorní smyčcový orchestr ZUŠ Střezina z
Hradce Králové, absolutní vítěz soutěže ZUŠ v orchestrální hře (pořádané
MŠMT ve školním roce 2017/2018)

Martina Štanglová a Zdenek Matějka
Vendula Toběrná a Václav Zeman
Alena Gorpělová a Stanislav Mervart

Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, P. de Sarasate, J. Massenet,
F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Kreisler, O. Kukal a další

Michala Nosková a Miroslav Cvejn

dirigent: Mikuláš Ježek

Iryna Kyrylenko a Václav Bárta

Markéta Žabová a Marek Vanický
Jana Jiráková a Martin Dubský

Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 70 Kč
Ivona Jasníková

Eva Sýkorová a Jiří Havel
Jana Kulhánková a Radek Kusko
Šárka Karásková a Jiří Suchý
Michaela Bukai a Štěpán Bartyzal
Kateřina Procházková a David Martínek
Lenka Kašparová a Petr Ondráček
Kateřina Slánská a Ondřej Stemberk
Eliška Kalousková a Roman Hynek
Andrea Provazníková a Marek Nováček
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Z našich řad odešli
Jaroslav Kašpar
Daniela Elsnerová
Foto: archiv Nový zámek
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* 1952

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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Vzpomínáme na své blízké

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
Chceš slyšet podobenství o životě a smrti?
Vezmi si například vodu a led –
voda ztuhne a zamrzne
led roztaje a je z něj voda hned.
Co jednou zemře, musí ožít
co se zrodilo, navrací se do smrti.
Voda a led si navzájem neublíží
vracet se do života či do smrti je stejně dobré.
(Han Shan)

Jitka Filipová s. r. o.
Zajišťujeme kompletní pietní služby pro obřadní síně
v Týništi n. Orl, Rychnově n. Kn. a jiné po celé ČR,
včetně zahraničních převozů, převozů z domu
a církevních obřadů.
Kostelec nad Orlicí
Tyršova 2
Tel.: 494 323 771

V PÁTEK 5. 10. BUDE TOMU DVACET LET, CO UKONČILA
POZEMSKOU POUŤ MOJE MAMINKA, PANÍ ANEŽKA KOROVINOVÁ,
ROZENÁ HYNKOVÁ (4. 1. 1914 – 5. 10. 1998).

Starý zámek

KONSTANTIN HENRO KOROVIN

Týniště nad Orlicí
Vrchlického 312
Tel.: 494 371 534
obřadní síň
(vedle hřbitova)

Hradec Králové
Gočárova 504
Tel.: 495 537 4951
(vpravo před podjezdem
do Kuklen – bývalá
budova Sudopu)

pracovní doba: 8:00–11:30 a 12:00–16:00
kopání hrobů a kamenické práce

www.charon-eu.cz

Dne 14. 10. uplyne rok,
co navždy odešel

NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Kvalitní a odborné služby za nejnižší ceny

pan ing. Radoslav Roubík.
Vzpomeňte s námi
manželka Jana s rodinou

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz

5. 10. (pátek) 14:30
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý pátek. Sál, salónek.

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

7. 10. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn
program říjen–prosinec
1. 10. (pondělí) 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku.
Každé pondělí. Salónek.
4. 10. (čtvrtek) 18:00 PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.
5. 10. (pátek)
VOLBY
6. 10. (sobota)
Volby do zastupitelstev obcí. Divadelní kavárna, sál.
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10. 10. (středa)
8:15, 10:00

POŘAD PRO ŠKOLY
POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
- KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Autor: Václav Čtvrtek. Hraje Divadlo Scéna. Veselá výpravná pohádka, plná
hravosti, humoru a písniček. Pořad určený pro MŠ a I. stupeň ZŠ a pro rodiče
s dětmi. Sál. Vstupné 45 Kč/žák.
12. 10. (pátek) 19:30

KONCERT:
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Koncert ojedinělého hudebního seskupení s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož
silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích
jeho existence lidová tradice. Koncert u příležitosti zahájení divadelní sezóny
–možnost zakoupení vstupenek on-line. Sál.
13. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2018
Kurz společenského tance a chování pro mládež – šestá lekce. Taneční škola
Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné. Sál.
16. 10. (úterý) 17:00

KONFERENCE
ORLICKÝ KONZUM

Sál.
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19. 10. (pátek) 19:00 TANČÍRNA
Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-chu, mambo a další společenské tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné dobrovolné.
20. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2018
Kurz společenského tance a chování pro mládež – sedmá lekce. Taneční škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné. Sál.
21. 10. (neděle) 10:00 NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Salónek na Rabštejně.
24. 10. (středa) 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.
26. 10. (pátek) 19:00 DIVADLO: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
První divadelní představení nové sezóny. Komedie o záletném americkém
velvyslanci ve Velké Británii a jeho plánovaném pikantním dostaveníčku.
A o tom, že se bláznivě zamiluje… Hrají: Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Viktor
Limr/Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček/Martin Zounar, Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková, Olga „Háta“ Želenská a další. Sál.
27. 10. (sobota) 19:00 TANEČNÍ 2018
Kurz společenského tance a chování pro mládež – osmá lekce. Taneční škola
Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné. Sál.
3. 11. (sobota) 19:00
TANEČNÍ 2018 - DRUHÁ PRODLOUŽENÁ
Kurz společenského tance a chování pro mládež – devátá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné - sál.
5. 11. (pondělí)
POŘAD PRO ŠKOLY – VÝCHOVNÝ KONCERT
8:15, 10:00
SKUPINY MARBO -"TAJEMSTVÍ PÍSNIČEK"
Živá hudba s průvodním slovem - novou písničku, která zazní na koncertě,
dostanou zúčastněné školy v "karaoke" verzi zdarma. Určeno pro MŠ a I. st.
ZŠ a pro rodiče s dětmi. Délka představení 50– 60 min. Vstupné: 50 Kč/žák.
Sál.
23. 11. (pátek) 19:00
DIVADLO: CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na one man show slavné představení o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Hrají: Honza Holík nebo Jakub Slach. Sál.
7. 12. (pátek) 19:00
VĚNEČEK TANEČNÍCH
Večer plný hudby a tance, slavnostní uvedení nových absolventů Kurzu společenského tance a výchovy pro mládež 2018 do společenského života. Taneční škola Bonstep Hradec Králové. K tanci a poslechu hraje EGO RETRO
MUSIC HOŘICE a DJ.
9. 12. (neděle) 19:00

KINO RABŠTEJN
3. 10. (středa) 19:00
HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce je netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém
panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Hrají:
Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus a další. Romantický/thriller, Česko
2018. Vstupné 80 Kč.
17. 10. (středa) 19:00 TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že má
nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá vše ignorovat, ale její dcera Tereza
se na to upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem Volha
GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek... Komedie/drama Česko 2018.
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková, Eva Holubová,
Emília Vašáryová a další. Vstupné 80 Kč.
18. 10. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF:
LÁSKA BEZ BARIÉR
Jocelyn představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží obelstít a ulovit každou ženu, která kolem něj třeba jen projde a stojí za hřích. Repertoár
svůdnických postupů si právě rozšířil o nový trik a navíc se díky němu seznámil s krásnou ženou. Ale vše se zkomplikuje…. Hrají: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein a další. Komedie /romantický. Francie/Belgie 2018.
Vstupné 80 Kč.
21. 10. (neděle) 17:00

PRO DĚTI
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných
rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí chce
překazit strašlivý čaroděj Černomor. Rodinný animovaný ﬁlm UA 2018.
Vstupné 80 Kč.
7. 11. (středa) 19:00
JAN PALACH
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej
na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu
mladému muži táhlo hlavou. Životopisný ﬁlm ČR,SR 2018. Vstupné 80 Kč.
16. 11. (pátek) 17:30

FILMOVÝ FESTIVAL
SNOW FILM FEST
Večer plný špičkových ﬁlmů! Sníh, led a adrenalin. Bude Vás čekat příjemný
večer, na kterém uvidíte výběr nejlepších „outdoorových“ ﬁlmů.

DDM Kamarád

JAZZMANI NA RABŠTEJNĚ:
PETER LIPA & AMC TRIO
V rámci jazzového cyklu Jazzmani na Rabštejně vystoupí vynikající slovenský
jazzový zpěvák Peter Lipa za doprovodu slovenského AMC Tria (Martin Marinčák-bass, Peter Adamkovič-klavír, Stano Cvanciger-bicí + Samuel Marinčák-kytara). Na úvod večera vystoupí mladí hudebníci – STO Jazz Orchestra
z Hradce Králové. Sál.

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

15. 12. (sobota) 19:30

2., 9., 16. a 23. 10. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
15:30–17:00
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová

VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE.
Tradiční slavnostní Vánoční koncert pana Václava Hybše se svým orchestrem
včetně pozvaných hostů. Hlavním hostem je Pavla Břínková, významná česká zpěvačka a muzikálová a operetní herečka, následována čtveřicí mladých
talentovaných zpěváků. Sál.
25. 1. (pátek) 19:00
DIVADLO: RAPPER
Divadelní komedie o příběhu učitele, který po bypassu začal rapovat, a měl
pro to dobrý důvod, tomu věř! Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha učit se? Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová,
Dominika Červinková, Julie Šurková. Sál.
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Akce v DDM–říjen

8., 15. a 22. 10. (pondělí)
17:00–18:30

KLUB KERAMIKY pro mládež a dospělé I

2., 9. a 23. 10. (úterý)
KLUB KERAMIKY pro mládež a dospělé II
17:00–18:30
Vlastní tvorba z keramické hlíny v kombinaci s drátem a sklem. Pro začátečníky s vedením pedagoga. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová
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11., 18. a 25. 10. (čtvrtek)
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
17:00 – 18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela
Zahradníčková

Připravujeme
9. 11. (pátek) 19:00–20:00
STRAŠIDELNÝ DŮM
Přijďte si jednu podzimní noc se svými ratolestmi vyzkoušet svoji odvahu
do strašidelného domu v Seykorově parku. Pokoje strašidelného domu budou plné přízraků a strašidel, která se tu zjevují jen vždy jednou do roka.
Vhodné pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce či skupinky. Poplatek 30 Kč.

4., 11., 18. a 25. 10. (čtvrtek)
AGILITY, cvičení s pejsky
16:00–17:00
Chcete trávit svůj volný čas s pejskem aktivně? Přijďte vyzkoušet Agility!
Vhodné pro všechna psí plemena, podmínkou je dobrý zdravotní stav pejska! Pro děti od 11 let, mládež a dospělé. Vedoucí: Lucie Bočková. Na zahradě
DDM v Seykorově parku.

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 2019
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovkách Orlických hor proběhne
v lednu a únoru (5., 12., 19., 26. 1. a 2. 2. 2019). Poplatek: 3 000 Kč (z toho
hrazen autobus, vlek, kvaliﬁkovaný instruktor).

16. 10. (úterý) 17:00–18:30
DRÁTKOVÁNÍ
Základy ozdobného drátkování. RYBKA - oplétání kamínku (vlastní materiál možný). Dílna pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč + materiál. Vedoucí:
Drahomíra Paulusová

UMÍTE LYŽOVAT/JEZDIT NA SNOWBOARDU
A NEPOTŘEBUJETE INSTRUKTORA?
Zúčastněte se lyžařské školy bez výuky lyžování. Poplatek 3 000 Kč (z toho
hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu).
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 10. 12. do DDM, (platba na účet č.
2200377848/2010, variabilní symbol 12348)

19. 10. (pátek) od 16:00
PATCHWORK - ŠTOLA
Pokračování úspěšných dílen patchworku. Přijďte si vyzkoušet zajímavou techniku šití a skládání látek do vzorů. Nutno předem nahlásit na tel.
773 781 162. Změna termínu možná. Poplatek 160 Kč /lekce. Vedoucí: Soňa
Burdychová
20. – 21. 10. (pátek – neděle) VÍKEND S ATLETIKOU
Víkend plný atletiky, kamarádů a zábavy s přespáním v DDM. Čekají tě dopolední a odpolední tréninky, teoretický rozbor jednotlivých disciplín, závěrečné mini závody, kino a spousta dalších aktivit. Přihlášky do 15. 10. 2018.
Kapacita: 20 dětí. Cena: 550 Kč/dítě (plná penze). Věková kategorie 1. – 6. tř.
ZŠ. Vedoucí: Daniela Šafaříková, Suchomelová Radka
VE DNECH 29. A 30. 10. MAJÍ DĚTI PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
KROUŽKY V TĚCHTO TERMÍNECH NEPROBÍHAJÍ.

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 říjen
4. 10. (čtvrtek) 10:00 PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Podzimní prázdniny v DDM
TURISTIKA NA VRCHOL
ORLICKÝCH HOR
Výlet a výšlap na nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou Deštnou, povídání
o přírodě našich hor. Pouze pro předem přihlášené. Sraz v Kostelci na náměstí v 7:40. S sebou jídlo na celý den. Přihlášky k dispozici v DDM nebo
na webových stránkách www.ddmkostelec.cz, odevzdejte zpět do 20. 10.
Poplatek 150 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová, Mgr. Petra Hladká

11. 10. (čtvrtek) 10:00 NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE V RODINĚ
beseda s psycholožkou

29. 10. (pondělí) 7:40–15:10

29. 10. (pondělí) 9:30–13:07

NEJVĚTŠÍ MODEL ŽELEZNICE NA SVĚTĚ
V HAMBURKU
Pojeďte s námi 29. 10. za vláčky do města Miniatur Wunderland do Hamburku. Uvidíte největší model železnice na světě! Odjezd autobusem 28. října
ve večerních hodinách, návrat 30. 10. v ranních hodinách. Doprava 1500 Kč
dítě do 15 let bez rodiče, 1 300 Kč dítě do 15 let v doprovodu rodiče, 1300 Kč
rodič. Vstupné 14€ dospělý, 13€ důchodce (65+) a 7€ dítě (do 16 let) se bude
vybírat v autobuse. Prosím, připravte si Eura v hotovosti přesně. Závaznou
přihlášku a platbu na účet DDM je nutno dodat do 21. září 2018.
Vedoucí: Petr Urban, Jan Alexandr Dostálek
30. 10. (úterý) 8:00–15:30
PODZIMNÍ DÍLNIČKA pro děti
Tvoření s podzimní tématikou, výtvarné hrátky s barvou, tisk na papír a textil, společenské hry a spoustu jiné zábavy. Určeno pro děti z I. st. ZŠ. Oběd
zajištěn. Poplatek 80 Kč. Uzávěrka přihlášek 25. 10.
Vedouci: Drahomíra Paulová, Gabriela Horká
30. 10. (úterý) 9:30–15:00

VODÁCKÉ ZAMYKÁNÍ ŘEKY ORLICE
S VODNÍKEM
Poslední letošní splouvání řeky Orlice z Kostelce nad Orlicí do Čestic na kánoích a raech. Sraz v kempu U Splavu v 9:30 hodin. Náhradní oblečení
a vuřt na opečení s sebou. Poplatek 200 Kč. Uzávěrka přihlášek 25.10.2018.
Vedoucí: Mgr. Petra Hladká, Ing. Lukáš Vondráček
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18. 10. (čtvrtek) 10:00 EKONOMIKA DOMÁCNOSTI
workshop
25. 10. (čtvrtek) od 10:00
JAK SE STÁT PĚSTOUNEM
beseda na téma druhů náhradní rodinné péče a jak se stát pěstounem
1. 11. (čtvrtek) 10:00

HELLOWEENSKÁ PARTY

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

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
13. 10. (sobota)
HRAD ŽUMBERK
Sraz účastníků: na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí- město v 7:00, odjezd. 7:15 přes Rosice nad Labem do Zaječic.
Trasa: Zaječice, Bítovanky, Žumberk, Loučky, rybníky, Radochlín, Lukavička,
Lukavice. Návrat autobusem do Chrudimi (občerstvení) a vlakem.
Návrat: autobusem z Lukavice 14:12 do Chrudimi, plánovaný odjezd vlaku
z Chrudimi 16:00. Délka trasy: 12,5 km, nenáročná.
Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
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27. 10.
ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
Sraz účastníků: 7:00 na zastávce Kostelec nad Orlicí-město, odjezd 7:15
do Adršpachu (9:43).
Trasa: Skalní útvar Starosta Starostová, Velké panoráma, jezírko, Krakonošův
zub, Sloní náměstí, okolo Pískovny.
Návrat: plánovaný odjezd vlaku 14:14 nebo 16:14.
Délka trasy: 7 km, častá stoupání a klesání, celkové převýšení 372 m.
Vedoucí akce: O o Šabart.

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

Program akcí v sezóně 2018
7. 9.–21. 10.

VE ZNAMENÍ TŘÍ DEKLARACÍ
NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY KOSTELECKA

Galerie Kinský
27. 10. (sobota) 14:00 SVATEBNÍ VELETRH
Výjimečná událost, svatba, si zaslouží výjimečnou péči při přípravě i realizaci.
22.– 23. 12. 17:00, 19:00 VÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU
Aktuality a informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz
nebo h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/.

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
5.–7. 10.

PRACOVNÍ VÍKEND

7. 10. (neděle) 8:00

OČISTNÁ POTNÍ CHÝŠE

8.–14. 10.

JÓGA-VÉDÁNTA RETREAT

11.–14. 10.

NAVARATRI - ZVNITŘNĚNÍ
ženský kruh

19.–21. 10.
SOBĚSTA(TE)ČNÝ VÍKEND
Výroba mýdla, přírodní dovednosti, přírodní lékárna.
Změna programu vyhrazena.
Podrobný a aktuální program a přihlášky na www.sklenarka.cz.

Různé
4 – 7. 10.
20. VÝSTAVA „ ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH“
ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov nad Kněžnou a městys Častolovice pořádají 20. Výstavu ovoce, zeleniny a květin: Radost–Krása–Užitek. Výstava se koná na výstavišti v Častolovicích v době 9:00–17:00,
v neděli 9:00–16:00. Vstupné: děti do 6 let zdarma; žáci do 15 let, ZT a ZTP:
30 Kč; důchodci: 50 Kč; dospělí: 80 Kč; rodinné: 170 Kč (2 dospělí. + 1–4 děti).
Parkovné po celou dobu výstavy zdarma. Bližší na www.zahradkari.com
a na telefonu 721 311 719.
6. 10. (sobota) 20:00 LHOTECKÉ POSVÍCENÍ
Osadní výbor místních částí obcí Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder spolu se
lhoteckými spolky srdečně zvou na tradiční posvícení do Kostelecké Lhoty.
Taneční zábava s dobrým jídlem a pitím se koná v sobotu v Hostinci U Hubálků. Hraje hudební skupina SONG. Vstupné 50 Kč. Vstupenky budou slosovatelné. Předprodej vstupenek v Hostinci U Hubálků na tel. 732 403 127.

Z NAŠICH ŠKOL
Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
Will Smith na Obchodce!
Studenti z Obchodky budou mít letos o něco zajímavější výuku. Jejich hodiny anglického jazyka v tomto školním roce budou obohaceny přítomností amerického
vyučujícího. Ten bude vést v každé třídě jednu hodinu týdně.
Rodák ze Saint Louis z amerického státu Missouri přijel pomáhat při výuce angličtiny v rámci programu ENGLISH TEACHING ASSISTANTS, který organizuje Fulbright Commission a stráví na naší škole celý rok. Komise J. Williama Fulbrighta je
mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích,
vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.
Tento program není pro nás novinkou, již před šesti lety americká asistentka Emily
Jensen strávila rok na naší škole. Doufáme, že tato spolupráce bude opět ohromným
přínosem pro naše studenty. Neboť jak lépe se naučit konverzovat v cizím jazyce
než s opravdovým rodilým mluvčím, který je navíc věkově velmi blízko, Willovi je
22 let. Mimo pomoci při hodinách se bude Will účastnit mimoškolních aktivit našich studentů. Je to velmi milý mladík, který s nimi rád zajde na kávu nebo se zapojí do školních akcí. Díky tomu se budou moci naši studenti zlepšovat v angličtině
i mimo výuku.
Dominika Vondráčková, 3.B
18
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SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Celostátní setkání učňovské mládeže Machři roku 2018
Jedenáctý ročník Celostátního setkání učňovské mládeže s názvem „Machři roku 2018" se uskutečnil 13. 9. na Letenské pláni
v Praze.
Klání se zúčastnilo na šedesát soutěžních týmů ve třech oborech z celé České republiky. Program doplňoval veletrh řemesel,
kde jednotlivé školy prezentovaly svou vzdělávací nabídku. Setkání organizovala společnost Česká hlava PROJEKT z.ú.
Třetí místo na tomto setkání vybojovali dva naši žáci, a to v kategorii soutěže oboru Elektrikář-silnoproud: Matěj Hloušek
a Václav Hájek.
Jeden z cílů soutěže je u učňů z celé republiky zjistit, kdo má „zlaté ručičky"
v daném kalendářním roce? V tomto roce tak mají pomyslné „bronzové ručičky" v České republice žáci ze SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí. Každý
z úspěšných žáků navíc za své umístění získal hodnotné ceny od sponzorů
soutěžního klání.
Výsledky v soutěži kategorie oboru Elektrikář-silnoproud:
1. místo – VOŠ a SŠT Česká Třebová
2. místo – SŠE Ostrava
3. místo – SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.

Foto: archiv SŠZE a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Vícemistři republiky v agility
Ve dnech 8.–9. 9. se konalo Mistrovství České republiky mládeže v agility v
Trutnově. Tohoto prestižního závodu se zúčastnila Jitka Čermáková se svým
psem Monty Jackem z kroužku agility, kteří závodili v kategorii juniorů.
Závod byl rozdělen na dvě části. V sobotu byly běhy družstev (pozn. družstvo
se skládá ze čtyř psů a jejich psovodů) a v neděli běhy jednotlivců. V družstvech Jitka a Monty patřili do družstva s názvem Small Fighters. V jumpingu
družstev se bohužel Jitka s Montíkem diskvaliﬁkovali, ale i tak jejich družstvo
skončilo na 4. místě s nepatrnou ztrátou na nejlepší. V agility družstev se
naší dvojici dařilo již o mnohem lépe a svým čistým během přispěli k výslednému 3.místu z tohoto běhu. V konečném součtu obou běhů družstvo

Small Fighters, a tím tedy i naši zástupci Jitka a Monty, skončili na úžasném
2. místě. Stali se tak I.VÍCEMISTRY ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV KATEGORIE
SMALL 2018!
V nedělním jumpingu jednotlivců přišla opět nechtěná diskvaliﬁkace, a tudíž
ztráta jakékoliv naděje na další mistrovský titul. Avšak poslední běh celého
závodu se povedl a s čistým během se naše dvojice dlouho držela na 3. místě,
nakonec však své umístění neudržela a skončila na 9. místě ze 34 týmů! V konečném součtu si Jitka a Monty zajistili 17.–24. místo, tedy téměř o 10 pozic
lepší umístění než v předešlém roce. Toto mistrovství bylo pro Jitku druhým
a zároveň posledním juniorským závodem, který absolvovala. Příští rok bude
již bojovat na závodech pro dospělé.
Jitka Čermáková, účastník kroužku agility DDM

Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
www.cvrcek.org
e–mail: cvrcek@cvrcek.org
tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Foto: archiv DDM

Výlet do Jičína
Výlety se vždy těší mezi dětmi i jejich
rodinnými příslušníky oblibě. Nejinak tomu bylo i s cvrčkovským výletem do Jičína na Festival pohádky.
Na společnou dopravu jsme tentokrát dostali dar z 1. výzvy Federal Mogulu, kterou rozděluje
Město Kostelec nad Orlicí. To umožnilo všem maminkám na mateřské
dovolené se svobodně rozhodnout,
zda na výlet pojedou či nikoliv, bez
ohledu na jejich ﬁnanční situaci.
Zvláště, když v Jičíně byly i všechny
dílničky a kulturní programy zdarma.
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Celkem se výlet zúčastnilo 48 osob, takže jsme autobus zcela zaplnili. Pro
většinu dětí byla již cesta autobusem obrovský zážitek, protože dnešní děti
nejsou moc zvyklé jezdit hromadnou dopravou. Cestou do Jičína většina seděla jako přikovaná a sledovala cestu a těšila, co přijde. V Jičíně jsme si dali
rozchod a maminky s dětmi se rozešly každá na jiné druhy akcí a atrakcí podle věku svého dítěte. Protože většina akcí probíhá na jičínském hlavním náměstí, stejně jsme se celou dobu setkávali. Ale některé děti dávaly přednost
různým dílničkám a vezly si pak domů spoustu výtvorů, jiné zase skončily
na mega pískovišti a ostatní atrakce je nechávaly chladné. Zkrátka, na své
si přišli všichni.
Počasí nám tentokrát přálo, takže bylo skoro škoda ve 14:00 odjíždět domů,
ale nedalo se nic dělat. Většina dětí, samozřejmě, zdolána, hned usnula, ale
až do Kostelce jim to nevydrželo a ke konci cesty již začaly lumpačit. Pan řidič
byl asi rád, když tu naši bandu v Kostelci vyložil.
Ve výletování budeme samozřejmě pokračovat i nadále. Některé budou větší, některé jen za humna, ale už teď se na všechny těšíme a srdečně zveme
všechny kostelecké rodiče s dětmi, aby se jich účastnili s námi. Anebo si
přišli do cvrčkovské herničky pohrát s vrstevníky. Aktuální nabídka činností
a akcí je facebooku Mateřské centrum Cvrček. Těšíme se na všechny.
Andrea Kocourková, jednatel

Skaut
Roveři objevují stopy nacistů
v Sovích horách
V srpnu jsme se na tři dny vydali do polského příhraničí
u Broumova. Pěšky jsme šli do Polska k vrchu Wlodarz. V suchém lese jsme se odvážlili udělat si na večer ohýnek. Les neshořel. V noci
nás vzbudila nejspíš prasata, ale stačí je okřiknout a ona odejdou. Další den
jsme prozkoumávali nadzemní betonové komplexy u vrchu Sobón. Pak jsme
šli na prohlídku do podzemního komplexu Wlodarz. Je to hodně vykopaných tunelů pod horou. Chvíli se pluje i na lodičce. Hora je podkopaná ze
všech stran. Němci za války tuto oblast pečlivě střežili. Na práci nasadili až
nějakých 28 000 lidí, převážně vězňů z koncentračních táborů. Dodnes se
neví, k čemu to sloužilo, nejčastěji se mluví o komplexu určeném k vytváření
tajných superzbraní nebo o bezpečnějším Hitlerově hlavním stanu. Jsou to
zvěrstva, co nacisté prováděli národům světa. Po menší lekci z dějin Sudet
jsme pokračovali dál kolem hory a objevovali další betonové nadzemní komplexy nejasného účelu. Večer jsme spali na louce oplývané křižáky pruhovanými. Zpět jsme jeli vlakem přes Klodzko. Krásné město.
Tam za Orlickými horami a Broumovskou vrchovinou se rozkládá vskutku
zajímavý a často opomíjený kraj. Stojí za to se sem někdy vydat, ať už do jednoho z podzemních komplexů nebo do historického centra města Klodzko.
Adam Anthony Needle

Intercamp 2018
Slovo Intercamp v našem středisku rezonovalo již od října 2017, kdy se nám
podařilo při zběsilé registraci získat 16 míst. Intercamp je velké evropské setkání skautů z osmi zemí. Mezi ně patří Česko, Polsko, Německo, Nizozemí,
Belgie, Francie, Velké Británie a evropské oddíly USA. Letos to byl již 51. ročník a konal se v Belgii ve městě Sint Truiden. O tuhle výjimečnou 3 denní akci
je vždy velký zájem. Během 8 hodin, než byla registrace pro ČR uzavřena,
bylo přihlášeno 500 skautů a dalších 200 čekalo jako náhradníci. Celkově
pak na akci míří ze všech zemí na 3500 skautů a skautek.
Díky šťastné náhodě jsme se registrovali mezi prvními a mohli jsme tak mezi
naše kostelecké skauty a skautky rozdělit 14 míst. Dvě zůstala pro vedoucí. Pak
už jen zbývalo čekat skoro půl roku. Intercamp 2018 totiž probíhal 21. až 23. 5.
Když už jsme se měli vydat do ciziny a přečkat dlouhou cestu autobusem,
rozhodli jsme se, že chceme vidět z Belgie více. Rozhodli jsme tedy, že pojedeme již 16. 5. večer a dva dny navíc věnujeme malým výletům.
Konečně nadešel vytoužený den odjezdu. Měli jsme vše sbalené. Stany, jídlo
a vybavení. A všichni jsme se těšili, co zažijeme. Nastoupili jsme v Hradci
do autobusu a vyjeli.
Cíl našeho prvního výletu bylo srdce Evropské unie Brusel. Autobus nás ráno
vysadil na předměstí a odjel na povinnou pauzu. My jsme vlakem dojeli
do centra a prošli jsme si historickou část města. Dále naše kroky směřovaly
k evropskému parlamentu a do tzv. parlamentária, což je interaktivní výstava
o historii, současnosti a budoucnosti evropské unie. Dvě hodiny utekly a my
jsme pokračovali dále. Tentokrát metrem k jedné z dalších dominant Bruselu
Atomiu. Pozoruhodná stavba ve tvaru krystalové mřížky železa nám poskytla
krásný výhled na celý Brusel. Kousek od ní čekal i náš autobus. Když řidičům
skončila povinná pauza, odvezli nás již na tábořiště Intercampu.
Tábořiště bylo umístěno podél staré nepoužívané přistávací dráhy v městečku SintTruiden. Tábořiště bylo rozděleno do šesti tzv. subcampů. Náš byl
šestý. Donesli jsme všechna naše zavazadla do vyznačeného prostoru pro
naši výpravu a postavili tábor. Tedy našich 5 stanů. Na plynovém vařiči jsme
uvařili večeři a šli jsme se projít po tábořišti, které se chystalo na hlavní páteční příjezd táborníků.
V pátek dopoledne jsme si ještě zajeli na menší výlet do holandského města
Mastricht. To je zajímavé historické město kousek od hranic s Belgií. Páteční
odpoledne jsme už strávili v plnícím se tábořišti. Procházeli si doprovodné
aktivity, pojízdné skautské muzeum a obchody se skautským vybavením.
U nás asi nejvíce zvítězil obchod amerických skautů, kde prodávali za 1 euro
trička s tématy amerických skautů.
Hlavní program začínal pak v sobotu společným zahájením všech účastníků.
Průvod 3500 skautů s vlajkami se sešel na centrálním prostranství a zahájil
hymnu intercampu a všichni jsme se namotivovali na následující program.
Náš subcamp měl v sobotu hike. Výlet po okolí se skupinkou skautů a skautek namíchaných ze všech národů, které se účastnily. V naší skupině jsme
byli dva čeští vedoucí, dva skauti z Čech, dva z USA, tři z Polska, Belgie a Holandska. Trénink jazykových dovedností tedy začal. Skauty z naší výpravy
jsme tak celý den neviděli a ti se museli tedy poprat se svými jazykovými
dovednostmi sami. Přesněji s některými jsme se míjeli během cesty, protože
organizátoři připravili několik tras, které se vzájemně proplétaly.
V neděli jsme měli aktivity v tábořišti. Na zhruba 30 stanovištích jsme si vyzkoušeli mnoho netradičních sportů, úkol, hříček a her. A to opět v mezinárodních skupinkách.

Fota: archiv Skaut
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Jako vedoucí jsme měli vlastně jediný úkol, a to alespoň třikrát denně naši
výpravu svolat na jídlo. Jinak jsme naše skauty vlastně neviděli. Ukázalo se,
že i malé jazykové základy stačí k navázání kamarádství. Například naše skupina se od sobotního výletu držela se skupinou belgických skautů. I tohle
je tak trochu poselství podobných akcí, přátelství nezná hranic a jazyková
bariéra nakonec vlastně žádná překážka není. Naše dobrodružství skončilo
v pondělí ráno společným rozloučením všech družin na velkolepém ranním
nástupu. Tam jsme byli zároveň pozváni do sousedního Holandska na příští
Intercamp. Tak snad se nám opět poštěstí a budeme tam moci vyrazit.
Jiří Granát

Kterak se skauti vydali na Ukrajinu
Každoročně, my roveři, pořádáme putovní tábor. Letos jsme se poprvé
rozhodli pro vzdálenější zemi - Ukrajinu. Než jsme se vydali na svoji pouť,
museli jsme také přemlouvat své nejbližší, že máme mysl v pořádku a že se
vynasnažíme vrátit se zpět. Faktem je, že rusky uměl jenom jeden z nás, Honza. Vlakem jsme se dostali do slovenských Michalovců a dále autobusem
do Užhorodu. Zastihlo nás několik žebráků, což svědčí o zdejších poměrech.
Večer jsme nastoupili do vlaku a odjeli do Užanského národního parku. Tato
jízda vlakem byla zážitkem na celý život. Vlak smrdí jako hospoda. Na dřevěných lavičkách v elektrickém vlaku, který docela určitě pamatuje Stalina, se
dá procestovat docela velký kus země. Ve vlaku je ne moc udržovaný turecký
záchod. Ve vlaku se nevedou koše, a tak lahváče lítají okny. Jízdné stojí celkem legrační cenu. Spali jsme na louce. Další den jsme se vydali do kopců.
Aspoň že zde byly značené trasy od KČT. V lese jsme po pár kilometrech narazili na cosi zvláštního. Na zemi byla poházená munice z druhé světové války, puma sem, puma tam, tuhle vybouchlá nášlapná mina a tuhle kráter. Tak
jsme to v řadě za sebou nějak prošli. Moc krásný bukový les s občas zarostlou
cestou. Ubytování nám přátelsky vnutil jeden místní ve vesnici. Odvezl nás
všechny (11 nás bylo) na takovém malém traktůrku do jakéhosi kempu, byly
to celkem hezké přístřešky. Místy to byly domy připomínající ty naše, některé
nové, jindy typické podkarpatské chaloupky. Před každou takovou je lavička,
na které sedí babušky. Obchody jsou poměrně časté. Bonbóny, sušenky, zrní,
to vše se prodává na váhu. Potkáváme správce parku, který nás zkasíruje za
nějaký poplatek za pobyt v příhraničí (později se ukázalo, že si to vymyslel),
vytyčí nám trasu, kterou máme do setmění ujít, a ještě dodá, že tam jsou čtyři medvědi. Popovídáme si s bábuškami pasoucími krávy a jdeme dál. V horských loukách jsme rychle ztratili cestu, po čase narazíme na značení, a tak
máme pocit vítězství. Ráno nás vzbudila celá vesnice, která vedla krávy na
pastvy. Každá kráva měla svůj zvon. Skvělé probuzení. Ve vesnici před námi
místní děti utíkaly jak někde v Africe. V Užoku jsme potkali docela opilého
místního, dlouho si s námi povídal, Kubu dokonce párkrát přátelsky škrtil,
pak z něj vypadlo, že má doma samopal AK-47. Ukrajinci skvěle rozumí češtině, problém nastává tehdy, když chtěji něco říct a je jim přes 40 let, protože v
tomhle věku už jim chybí nějaký ten zub. Večer jsme u vlaku potkali opilého
vojáka Andreje, který se nás držel celou noc. Jeho historky každý slyšel aspoň
třikrát. Spali jsme na nádraží, protože náš vlak do Lvova měl jet brzo ráno. Každé nádraží má svého toulavého psa. Není třeba se jich bát, jsou to jen milá
chlupatá zablešená stvoření využívající svou roztomilost k tomu, aby vám
ukradli nějaké jídlo. Lvov byl krásný, tedy centrum bylo. Doprava připomínala
indické město. Zajímavé bylo, že tramvaje řídily zásadně ženy. V přeplněných
tramvajích se podávají peníze dopředu pro zakoupení lístku a lístek se zas
pošle dozadu, odkud přišly peníze. V přeplněné električce (vlak) jsme vyjeli z
města do jiné části Karpat. Nikdo nechtěl otevřít okno, nikdo neví, jestli kvůli
tomu, aby neofoukli, nebo aby jim nepřistál lahváč na hlavě, ale bylo trýznící
vedro. Dali jsme se do řeči s nějakými bábuškami. Dva dny jsme šli údolím
řeky Viča, řeku jsme brodili snad pětkrát. Vskutku úsměvné. Našli jsme chaty
ukrajinských oligarchů a nějakou restauraci, kde jsme dostali brambory se
zelím. V noci nás obtěžovali opilí místní, ale pak dali pokoj. Nikdy neodmítejte konverzaci s opilým Ukrajincem. Když už, tak utečte. Ráno jsme doplatili
na místní zvyklost. Vlaky jezdí podle kyjevského času. Celá země má kyjevský čas. Jenom tady v Zakarpatí žijí lidé podle času středoevropského. A tak
čekáme na vlak o hodinu déle. Jedeme do Vynohradova. Město má maďarskou i romskou menšinu. Romky chodí ve svých krojích a vypadá to hezky.
Na nádraží je trh a všude je neskutečný bordel. Cesta zpět vede opět přes
Užhorod. Jedeme dálkovým vlakem ve 3. třídě, plackartě, což jsou taková
průchozí kupé. Ze sedadel se dá udělá lehátko. Je tu vedro a všude to smrdí
ponožkama a je to tu značně zadýcháno.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018

Ukrajina je k nám nejbližší exotická země. Máte rádi lowcost cestování?
Ukrajina je jasná volba. Až se párkrát nacestujete do západních zemí, možná
vás osloví kouzlo východních zemí. Až budete mít po krk památek, kam jezdí
všichni, zkuste Ukrajinu. Lidé tu jsou povětšinou milí. Je tu levně a krásně.
Kromě černých čápů jsme nijak moc divokých zvířat neviděli, škoda.
Adam Anthony Needle

Nábor nových vlčat a světlušek
Hledáme odvážné kluky a holky na cesty za dobrodružstvím. Jestli už chodíš
alespoň do první třídy, přijď se podívat od 14. 9. do 26. 10. vždy v pátek od 16:30
do 18:30 na schůzku na naší základnu v Lomu a vyzkoušej si skautskou schůzku.
Jiří Granát

Kostelecký okrašlovací spolek
Kostelecký okrašlovací spolek
Kostelecký okrašlovací spolek ve spolupráci
s Městem Kostelec nad Orlicí vyhlásili

NEJKRÁSNĚJŠÍ

OKNO, BALKÓN A PŘEDZAHRÁDKA

7.

ročník
fotosoutěže

Na vítěze čekají hodnotné ceny.
Své fotografie označené jménem a adresou můžete přinést
do Květinářství Pomněnka. Uzávěrka 31. 11. 2018.
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Dámský klub Slavětína

nezisková humanitární organizace
více na www.diakoniebroumov.org

SPORT

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

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

SBÍRKU ŠATSTVA

Soustředění gymnastek

13. října 2018

V závěru prázdnin se dívky z gymnastického oddílu TJ
Sokol Kostelec nad Orlicí zúčastnily soustředění, jehož cílem bylo protažení a posílení celého těla po dvouměsíčním lenošení. Nikam
daleko jsme necestovaly. Užívaly jsme si krásného prostředí kosteleckého
koupaliště, kde jsme měly dost prostoru pro cvičení, které jsme prokládaly
řáděním v bazénu i kondičním plaváním. Trénovaly jsme také v našem domácím prostředí v sokolovně. Od ranní rozcvičky jsme byly celé dny v pohybu,
ale čas jsme si našly také na hry, noční stezku odvahy a výtvarné tvoření, ze
kterého si všechny gymnastky odnesly vlastnoručně vyrobenou placku jako
upomínku na soustředění. Závěr patřil posezení u ohně a opékání špekáčků s rodiči. Sluší se poděkovat všem, kdo se svým dílem přičinili o zdárný
průběh celé akce. Děkujeme tedy rodičům za zpestření jídelníčku, manželům Borůvkovým za poskytnutí zázemí v Autokempu Orlice, paní Hrobařové
za výtvarnou dílnu a paní učitelce Janě Havlové za aktivní pomoc při organizaci. Byl to užitečně a krásně prožitý čas, tak za rok zas.
Lucie a Radka, trenérky

VĚCI, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ!
Letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské (použitelné, nepoškozené)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky - minimálně 1 m2
Boty (nepoškozené), páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se neztratily
Přikrývky a polštáře péřové a vatované, deky
Drobné elektrické spotřebiče (žehličky, varné konvice, fény ...)
Knihy a hračky - nepoškozené a kompletní včetně plyšových hraček
VĚCI, KTERÉ OPRAVDU BRÁT NEMŮŽEME !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!
Stany, koberce, matrace, lyžařské potřeby, poškozené a obnošené boty,
nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače), veškerý nábytek,
jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteční v sobotu 13. října 2018 od 8 do 11 hodin v prostorách
Hasičské zbrojnice – město, ulice Příkopy a ZŠ Na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispečink Diakonie Broumov – 491 524 342.

P Ř E D E M D Ě K U J E M E V Š E M DÁ RC Ů M !

Studio SUN
Pavla Kolafová
P E D I KÚ R A
KO S M E T I K A
Pod Branou 208
Fota: archiv TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
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Mobil: 775

969 362

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

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – říjen 2018
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MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

2018

C N AD

vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
MĚSTSKÉHO STADIONU

PROGRAM

SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ

V

KOSTELCI NAD ORLICÍ

PÁTEK

19. 10. 2018

10:00–10:15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Mažoretky Marlen, vystoupení žákyň základní školy:
Sokol Kostelec nad Orlicí, oddíl gymnastiky

skladba „Švihadla včera a dnes;

10:15–12:00 ATLETICKÝ MÍTINK
Běh na 60 m, 100 m, 400 m - hromadný start, skok do dálky a výšky
Fotbalový miniturnaj | Ukázky na lezecké stěně | Exhibice skateboarding

15:00–15:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Mažoretky Marlen, vystoupení žákyň základní školy: skladba „Švihadla včera a dnes;
Sokol Kostelec nad Orlicí, oddíl gymnastiky

15:30–18:00 Běhá celý Kostelec
První příležitost zaběhat si na nové dráze
Běh na 60 m, 100 m, 400 m - hromadný start, skok do dálky a výšky
Ukázky na lezecké stěně | Exhibice skateboarding

100 let SPOLU V POHYBU

CELÝM DNEM PROVÁZÍ HONZA DUŠEK | ATLETICKÉ ZÁVODY | FOTBALOVÝ MINITURNAJ | UKÁZKY NA LEZECKÉ STĚNĚ | SKATEBOARDOVÁ EXHIBICE

AKADEMIE
2018
TJ SOKOL KOSTELEC NAD ORLICÍ

„100 let spolu v pohybu“

18. 10. 2018

SOKOLOVNA
v 18.00 hodin

ODDÍLY MLÁDEŽE | GYMNASTIKA | KARATE | AIKIDO | BADMINTON | MUŽI A ŽENY
PROMÍTÁNÍ HISTORIE TJ
VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY OA T. G. M

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, RNDr. Tomáš Kytlík, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
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Víme, jak pokracovat!
ˇ
VOLTE
ČÍSLO

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
5. a 6. října 2018

9
1
Ing. Vlastimil Šeda

KOSTELEC NAD ORLICÍ

podnikatel

2

3

Václava Mlatečková

Ing. Tomáš Langr

podnikatelka

místostarosta města

4
Bc. Andrea Kocourková
jednatel společnosti

7

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

8

5

6

Ing. Vladimír Ludvík

Pavel Barvínek

podnikatel

podnikatel

9

10

11

Tomáš Sršeň

Mgr. Jarmila Kánská

Ing. Viktor Hladký

jiří Plocek

Mgr. Jana Havlová

veiltel JSDH

důchodce

manažer kvality

skladník

učitelka

12
Lukáš Bolehovský

13
Jitka Martincová

dělník

administrativní pracovnice

17
Bc. Jitka Prossová
administrativní pracovnice

14
Lubomír Chlajn
zaměstnanec obchodního oddělení

18
Radka Krtičková
diplomovaná zdravotní sestra

15
Ing. Vítek Losenický

obchodní zástupce

podnikatel

19
Ing. Petr Zářecký
graﬁk

16

Alena Dohnalová

20
Bc. Markéta Kašková
odborný pracovník projektů

21
Lenka Kratochvílová
kadeřnice

Slibovat umí každý, realizovat jen nekdo!
ˇ

JEŠTĚ NENÍ HOTOVO - VÍME JAK DÁL
@ANOvKostelci

DÍKY ZA KAŽDÉ VAŠE

POJĎME TO DOTÁHNOUT

VOLTE

PŘIJĎTE K VOLBÁM

9

ČÍSLO

