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dovolte, abych Vám opět, tentokrát již popáté, popřál všechno nejlepší
do nového roku 2019.
Pokud se ohlédneme za rokem, který právě uběhl, můžeme tak učinit s jistou
hrdostí. Úspěšně jsme - mimo jiné - dokončili dvě zásadní realizace, které
se nepochybně významně zapíší do historie našeho města. Mám na mysli
rekonstrukci sportovního stadionu, dnes Městského sportovního stadiónu.
Důstojně jsme také oslavili významné výročí sto let od vzniku samostatného československého státu vztyčením pomníku Tomáše Garrigua Masaryka.
Obojí se zdařilo. Můžeme si říci, že cíl, který jsme si dali, jsme splnili.
Do říjnových voleb jsem v loňském roce vstoupil s heslem: Od rozdělané
práce neodcházíme. Rád bych s tímto heslem v dalších čtyřech letech vypořádal se ctí. Jaké plány máme, a jaké budeme schopni ve volebním období,
na jehož prahu právě stojíme, skutečně realizovat, ukáže čas a ﬁnanční možnosti města. Samozřejmě, že se budeme pokoušet využít pro město veškeré
dostupné dotační programy. Mnohé z nich vypadají na první přečtení velmi
slibně, ale pokud se důkladně začtete do podmínek těchto dotačních programů, zjistíte, že Kostelec nad Orlicí některé z nich nesplňuje. Nejčastěji se
jedná o počet obyvatel. Dotační programy totiž velmi často zvýhodňují obce
s počtem do tří tisíc obyvatel. A tou Kostelec není. Musíme si tedy vystačit
s prostředky, které máme k dispozici.
Tento příspěvek píši v době, kdy návrh rozpočtu města na rok 2019 není ještě
schválen městským zastupitelstvem. Doufám, že se tak stane při nejbližším
jednání zastupitelstva 17. prosince 2018. V důsledku toho Vás o plánovaných
příjmech a výdajích budu podrobněji informovat v únorovém vydání zpravodaje.
Vážení spoluobčané, omluvte nás za případné nepohodlí, které Vám plánované investiční akce v městě způsobí, ale věřte, že každá z nich povede k lepšímu životu v Kostelci nad Orlicí.
Věřím, že ten letošní rok bude opět tak úspěšný, jako byly roky předchozí,
že se budeme těšit z práce, která nás čeká a společně užívat jejich výsledků.
Ještě jednou hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2019 Vám všem.
František Kinský starosta města
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Palackého náměstí

1. ledna 2019 od 18:00

Akce probíhá za finanční podpory:
Federal-Mogul Friction Products a.s.; Motorsport Kopecký;
AQUA SERVIS, a.s.; SANAP Kostelec s. r.o.;
Pension Podhorní mlýn; Cihelna Kinský, spol. s r.o.;
AG TYP tiskárna
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM
Kostelec nad Orlicí
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ze dne 12.11.2018
schvaluje
změnu jednacího řádu rady města ze dne 19.11.2012, kdy se vypouští
v čl. 2, bod 5a).
pořadník na přidělení bytu č. 10 v čp. 1459 v ulici Rudé armády v Kostelci
nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 18.9.2018.
řešení a následnou realizaci nového dětského hřiště U Váhy se společností TR Antoš s.r.o., se sídlem 511 01 Turnov, Nad Perchtou 1631,
IČ: 48152587 dle předloženého návrhu.
smlouvu o provedení ohňostroje se společností Fireworks service s.r.o.,
se sídlem 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 24123781.
smlouvu o zprostředkování pořadu s folkovou skupinou Kantoři, se sídlem 504 01 Nový Bydžov, Dr. Jana Deyla 2102, IČ: 45944873.

souhlasí
se spoluﬁnancováním akce Přístavba hasičské zbrojnice a potvrzuje
tímto, že jsou na akci v rozpočtu města dostatečné ﬁnanční prostředky,
přičemž ﬁnanční prostředky ve výši 3 mil. Kč jsou z dotace Královéhradeckého kraje.
se zveřejněním Druhé výzvy roku 2018 ve výši 35.000 Kč na předkládání žádostí o poskytnutí ﬁnančních darů od společnosti Federal-Mogul
Friction Products a.s., dle darovací smlouvy společnosti Federal-Mogul
Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233,
IČ: 45534144.
s rozdělením řízení organizačních složek města na volební období
2018 2022 s účinností od 13.11.2018 dle přílohy.

stanovuje
užívání závěsného odznaku starosty města při významných příležitostech a občanských obřadech, který mohou dále užívat zastupitelé pověření oddáváním a tajemník úřadu.

zřizuje
komisi rady města s názvem Komise školství, kultury, tělovýchovy
a sportu s účinností od 13.11.2018.
komisi rady města s názvem Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality s účinností od 13.11.2018.
komisi rady města s názvem Komise pro hospodaření s byty s účinností
od 13.11.2018.
komisi rady města s názvem Komise sociální a zdravotní s účinností
od 13.11.2018.
komisi rady města s názvem Komise grantová s účinností od 13.11.2018.

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby
první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou LEDEN–ÚNOR 2019.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 1. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
494 53 4841
5. 1. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
494 371 783
6. 1. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697
12. 1. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno
494 667 628
13. 1. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
494 322 706
19. 1. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205
20. 1. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 695
26. 1. MUDr. Stejskalová Věra
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
494 381 263
27. 1. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
494 371 031
2. 2. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
777 667 353

jmenuje
předsedu Komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu pana Ing. Vlastimila Šedu s účinností od 13.11.2018.
předsedu Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality pana
Bedřicha Jasníka s účinností od 13.11.2018.
předsedu Komise pro hospodaření s byty paní Ing. Lenku Forchovou
s účinností od 13.11.2018.
předsedu Komise sociální a zdravotní paní MUDr. Renatu Skuhrovcovou
s účinností od 13.11.2018.
předsedu Komise grantové pana RNDr. Tomáše Kytlíka s účinností
od 13.11.2018.
Výtah vyhotovila:
Ivana Hrabinová
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KLUB SENIORŮ POHODA
Něco málo statistiky

Někdy dobrá vůle nestačí

Cílem statistiky je najít „nejlepší“ informace z dostupných dat…. ale také je s humorem
našemu národu vlastním zakořeněno tvrzení, že to
je „přesný součet nepřesných čísel“. My ale pro vás
máme přesný součet, za který ručí především členka výboru klubu Majka
Votroubková za vydatné pomoci jednoho z jejich synů Ládi. A tak si hned
úvodem dovoluji využít této příležitosti a z celého srdce děkuji za jeho nezištnou pomoc při zajišťování dat členské základny „pohodářů“.
Stav členské základny klubu seniorů Pohoda k 31. 12. 2017 byl 179 členů,
k 31. 10. 2018 je 167 členů. Někteří členové v průběhu roku 2018 zemřeli (3),
z členství v klubu se v průběhu roku odhlásilo 18 lidí, ale přihlásili se noví zájemci. Máme 9 obvodů a každá členka ze sedmi členného výboru a vedoucí
klubu se o své „ovečky“ po celý rok starají. Pečlivou statistiku jubileí po celý
rok svědomitě vede členka výboru Hanka Šípková. Na rok 2019 je připraveno
nové blahopřání klubu, o jehož graﬁku se postarala šikovná Andrea Šedová
z kostelecké tiskárny AG TYP, s.r.o. A aby statistika členské základny byla
úplná, tak pro zajímavost uvádíme, že mužů máme v klubu 29, žen 138, což
je absolutní převaha.
Nepřidáte se k nám? Zaručujeme domácí prostředí, pravidelná setkání každé
úterý v měsíci
při čaji či kávě( průměrná návštěvnost je 35 lidí) od 14:00 do 16:00, zajímavé
besedy, zájezdy a spoustu dalších aktivit. Jste po celý rok 2019 u „pohodářů“
vítáni. Můžete se zapojit o péči květinové výzdoby klubu nebo o zahrádku
s bylinkovou spirálou. Každý podle svých možností, schopností nebo zájmu.
Dokonce se neorganizovaně a velice rádi zúčastňujeme měsíčně ﬁlmových
dopoledních představení ve Sdruženém klubu Rabštejn, snažíme se totiž využívat každou příležitost i k náhodným setkáním.
Jen na závěr dodávám, že jsme jednou ze sedmi organizačních složek a orgánů města – řazeno abecedně:
Jednotka požární ochrany, Klub seniorů Pohoda, Městská knihovna, Městská
policie, Městské lesy s.r.o., Pečovatelská služba, Technické služby. Sledujeme
dění ve městě a snažíme se zúčastňovat akcí ve spolupráci například s DDM
(Vánoční ulička) nebo v létě u zahrádkářů. Jste u nás vítání a vstup na naše
klubové akce je umožněn i zájemcům, kteří nejsou u nás členy.

Zájezdy našeho klubu patří mezi nejoblíbenější akce, což dokazuje obsazení vyhlášených zájezdů během půl hodiny. Témata jsou připravovaná vždy
pečlivě, konzultována nejdříve ve výboru klubu, potom hlavně s průvodcem
nebo turistickým informačním střediskem daného místa, ale ne vždy se setkají s prvotním souhlasem. Doslova musí některý navržený program „uzrát“
a pak je výsledkem například zájezd Přes plot k sousedům do Chlen nebo
Dobrušky a také Po stopách Boženy Němcové nebo do Prahy. Jsou to zájezdy, na které se stále vzpomíná. Také poslední zájezd klubu do jihočeské
perly Písku patřil k těm, který ač náročný i vzhledem nadměrnému vedru,
byl všemi hodnocen jako velice úspěšný. Velký podíl na tom má samozřejmě
doprava, kterou pravidelně zajišťujeme v rychnovském Audisu s.r.o., kde už
máme „svého skvělé řidiče“ pana Petra Matějíčka, troufám si zodpovědně
prohlásit parťáka nás kosteleckých seniorů. Jeho zkušenosti se zájezdy jsou
inspirativní a pro nás doslova nezaplatitelné.
Ne vždy se ale plánovaná akce uskuteční, ať už jsou důvody jakékoliv. Připravovaný zájezd na podzim loňského roku za Poznáním Orlických hor doslova
z jiného „úhlu“ pohledu neprošel, neuskutečnil se, i když byl záměrně připravován v rámci vyhlášeného klubového cyklu roku: Kdo umí, umí. Do programu byla zařazena například návštěva Sýpky i ZŠ se sportovním areálem
v Rokytnici, jediném městě Orlických hor (obě místa vyhlášena jako skvělá
a zároveň poučná pro návštěvníky) a také nechybělo ani zastavení na Zemské bráně a Pašerácké lávce. Vyvrcholením mělo být zastavení v poutním
místě Orlických hor Neratově, kde právě probíhala rekonstrukce věží kostela.
Škoda. Tvrzení že „máme rádi“ Orlické hory trochu pokulhávalo za realitou.
Na nedávné účasti členské schůze Klubu seniorů Častolovice jsem si plně
uvědomila, že opravdu někdy dobrá vůle nestačí. Přitom jsem bohužel dala
za pravdu jedné z pravidelných účastnic našich zájezdů, že už jsou naši senioři moc zhýčkaní až rozmazlení, fakt je opravdu na tom tvrzení „zrnko“
pravdy. Náměty na zájezdy v Častolovicích totiž přijali s nadšením a zájem
o naše zájezdy byl i v doudlebském klubu seniorů. Je to hold v lidech, a tak si
lze jen přát, aby zdravý rozum zvítězil nad … termín marně hledám.
Zájem o poznání třeba míst nedalekých, ale hodně zajímavých by rozhodně neměl zanikat, vždyť jen v okolí našeho města je stále co objevovat. Navštívili jste například Skanzen Krňovice nedaleko Třebechovic pod Orebem
nebo nově vyhlášené jako kulturní památku poutní místo Homole? A už jste
viděli nově instalované kopule na věžích v Neratově? Nabízí se tolik zajímavých a krásných míst například i v polském příhraničí!

PhDr. M. Nováková,
vedoucí KSP

Foto: archiv Klub seniorů Pohoda
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Přeji Vám šťastný výběr místa a zajímavé cestování! Rozhodně se nepřipravte
o nezapomenutelné zážitky, které třeba v létě umocníte pobytem u moře!
Poznáte jiné zvyky, ochutnáte skvělé pokrmy a věřte, že Vás překvapí třeba
i v Deštném, kde můžete putovat a sbírat body/razítka a hlavně objevovat
dosud neobjevená Vámi krásná zákoutí, kde se setkáte s vládkyní Orlických
hor princeznou Kačenkou (v jakékoliv podobě). Získaná razítka můžete
uplatnit třeba na golfu, kde se zaručeně pobaví a potěší jak dospěláci tak
i Vaše ratolesti, prostě celá rodina. Užijete si přírodu, pohodu a také trochu
napětí, kdo vlastně vyhraje. Ze zkušenosti Vás ujišťuji, že vyhraje celá rodina,
protože bude pohromadě a v pohodě a o to tu především běží!
Šťastnou cestu přeje M. Nováková

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba
Kostelec nad Orlicí
Centrum denních služeb
Domovinka Kostelec nad Orlicí
Ohlédnutí za rokem 2018
Na začátku nového roku bych se
ráda ještě jednou ohlédla zpět
a poděkovala všem, kteří naše sociální služby v roce 2018 podporovali. Patří k nim ﬁrma Škoda Auto
a.s. Mladá Boleslav, která zapůjčila
pečovatelské službě do užívání služební vozidlo. Rozšíření vozového
parku přispělo ke kvalitnímu zajištění dostupnosti poskytovaných
služeb.
Poděkování náleží také všem spolupracujícím a návazným službám, které se
společně s námi podílely na zajišťování péče pro naše klienty. Děkujeme rovněž všem drobným dárcům, kteří v průběhu roku přispěli třeba jen drobností,
která měla pro naše klienty mnohdy velký význam a přispěla k dobrému zabezpečení poskytované péče.
Pečovatelská služba se na sklonku loňského roku opět zapojila do projektu
„Ježíškova vnoučata“. Velké díky proto patří také všem Ježíškovým vnoučatům za jejich splněná přání, dárečky a zájem, který věnovala našim klientům.

Fota: Pečovatelská služba

Představujeme nová loga
V průběhu října a listopadu loňského roku vrcholily práce na dokončení loga
Pečovatelské služby a Centra denních služeb Domovinka. Na jeho tvorbě
spolupracovali pracovníci pečovatelské služby a tiskárny AG TYP Kostelec
nad Orlicí.
Pečovatelská služba
Kostelec nad Orlicí,
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pavlína Blažková
Kostelec nad Orlicí

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
DOMOVINKA Kostelec nad Orlicí
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Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje“
zahájil adventní čas Vánočním jarmarkem
Přiblížit veřejnosti dostupné sociální služby na Kostelecku, to bylo cílem Vánočního jarmarku, který se konal ve středu 28. 11. 2018 v SK Rabštejn. Jarmark poskytovatelů sociálních
služeb, pořádalo Město Kostelec nad Orlicí, Odbor sociálních věcí ve spolupráci se Svazem
postižených civilizačními chorobami v Kostelci nad Orlicí a již poněkolikáté přinesl vánoční
atmosféru do našeho města. Nákupem výrobků s vánoční tématikou, zhotovených uživateli sociálních služeb, mohli návštěvníci jarmarku nejen podpořit danou službu, ale také
udělat velkou radost těm, kteří je vyráběli. Široká nabídka vánočních dekorací, drobných
dárků i dobrot, vůně punče z kavárny SK Rabštejn, to vše lákalo kolemjdoucí k návštěvě
akce. Děkujeme všem, kteří se nechali vtáhnout do sváteční atmosféry a podpořili poskytovatele sociálních služeb. Věříme, že nakoupené dárky udělaly radost pod vánočním
stromkem a radost těch, kteří je vyráběli, se odrážela v očích obdarovaných. Děkujeme také
zúčastněným poskytovatelům: Centrum denních služeb – Domovinka Kostelec nad Orlicí,
ÚSP Kvasiny a RK, Cesta pro rodinu Žamberk, Šťastný domov Líšnice, Centrum Orion RK,
DD Albrechtice nad Orlicí, GC Týniště nad Orlicí, Domov na Stříbrném Vrchu Rokytnice
v OH, Farní charita RK, Centrum pro dětský sluch Tamtam Praha a všem přejeme hodně
úspěchů v roce 2019.
Zuzana Kschwendová Odborný poradce projektu

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
29. 11. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Záměl
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel, které jedno z nich skončilo v příkopě a poničilo plot. Po našem příjezdu k události se na místě nacházeli tři
účastníci nehody z toho dvě zraněné osoby z obou vozidel, kterým jsme
poskytli předlékařskou pomoc. Po příjezdu převozové zdravotnické služby
byly osoby odvezeny na vyšetření do nemocnice. Vozidla jsme zajistili proti
požáru, označili světelnými kuželi a začali řídit provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo jedno z havarovaných vozidel vyproštěno z příkopu pomocí navijáku na našem vozidle. Komunikace byla uklizena
od trosek z havarovaných vozidel a provozních kapalin pomocí sorbentu.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnickou záchrannou službou KHK.
29. 11. Požár pokácených stromů Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru 6 ks pokácených stromů u břehu řeky.
Po našem příjezdu k události byla na místě hlídka Policie ČR. Požár stromů
jsme začali likvidovat jedním útočným proudem C a poté bylo nasazeno
i smáčedlo. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
byly stromy posunuty a měřena teplota termokamerou u ohnisek požáru.
Po likvidaci požáru jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

28. 11. Dopravní nehoda dodávky Lupenice
Při zpáteční cestě z hospodářské jízdy z Rychnova nad Kněžnou, zastavila
naše technika u dopravní nehody dodávky, při které došlo ke zranění řidiče.
Dodávka narazila do betonového mostku, přejela travnatou plochu a zastavila se na komunikaci, kde bránila silničnímu provozu. Zraněné osobě náš
člen poskytl předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK ji předal do jejich péče. Po příjezdu jednotky z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a rozhodnutím velitele zásahu se naše technika vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou
KHK a jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
24. 11. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána ke zdravotním potížím u osoby do restaurace.
Po příjezdu na místo události jsme osobě poskytli předlékařskou pomoc
s použitím přístroje AED. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byl
pacient předán do jejich péče. Dále jsme pomohli s transportem a naložením osoby do sanitního vozidla. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policií
Kostelec nad Orlicí.
23. 11. Dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním
Častolovice směr Libel
Jednotka byla povolána k čelnímu střetu osobního vozidla s nákladním vozidlem. Po našem příjezdu k události byla jedna zraněná osoba z osobního
vozidla za pomocí vyprošťovacího zařízení vyproštěna. Osobu si převzala
do své péče zdravotnická záchranná služba KHK. Dále jsme pomohli s transportem osoby do vrtulníku LZS KHK. Osobní vozidlo bylo zajištěno proti po-

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí
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žáru a uniklé provozní kapaliny zasypány sorbentem. Po zadokumentování
nehody Policií ČR byla komunikace uklizena od trosek z havarovaných vozidel a uniklých provozních kapalin. Odtahové službě jsme pomohli naložit
havarované osobní vozidlo na odtah. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Po celou dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou
službou KHK a LZS, Policií ČR a odtahovou službou.
22. 11. Dopravní nehoda tří osobních aut a dodávky Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě tří osobních vozidel a jedné dodávky. Po příjezdu k události bylo zjištěno nedobrždění dodávky, která narazila do před sebe jedoucího osobního vozidla a tím došlo k poškození dalších
dvou osobních vozidel vpředu. Provedli jsme zajištění místa dopravní nehody a začali řídit provoz na komunikaci I/11, který byl v té době hustý. Dále
jsme zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

Návštěva přátelských sborů
Výbor sboru dobrovolných
hasičů Kostelec nad Orlicí navštívil v sobotu 27. 10. 2018 náš
partnerský sbor z Německa.
Přátelé z Triebesu nás přivítali
v nejstarším domě města.
Na příjemném posezení, které
probíhalo v přátelské atmosféře jsme předali pamětní medaili u příležitosti stého výročí
založení samostatného Československého státu. Při malé procházce jsme
na hřbitově položili květinu a tím uctili zemřelé kamarády.

SDH Kostelecká Lhota
Pozvánka na masopust
Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota
Společně s místními lhoteckými spolky

Připravují na 2. 2. 2019

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
S HUDBOU A MASKAMI
Udržujeme tím společenský duch a staré zvyky v obcích.
Průvod začíná v Kozodrách u kapličky,
zde nám symbolicky předá nadvládu nad místními obcemi
zástupce Města Kostelce nad Orlicí.
Celou akci zakončíme v odpoledních hodinách
v Hostinci U Hubálků nad výbornými zabijačkovými specialitami.
Srdečně Vás zveme.

V novém roce 2019
přejeme všem občanům
štěstí, pevné zdraví, spokojenost
v rodinném a profesním životě.
Dobrovolní hasiči Kostelecká Lhota

V sobotu 1. 12. 2018 jsme navštívili kamarády DHZ Turá Lúka na Slovensku.
Z důvodu rekonstrukce jejich hasičské zbrojnice celá návštěva probíhala
v Gazdovském dvoře, kde pro nás slovenští přátelé připravili prohlídku celého areálu a pohoštění. Také zde jsme přátelům předali pamětní medaili.
I my jsme z jejich strany obdrželi pamětní medaili, která byla také zhotovena
ke stému výročí založení samostatného Československého státu.

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

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí
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zavřeno

„Pevné zdraví a mnoho krásných zážitků
po celý rok 2019
Vám přeje Vaše „Íčko“.
Simona Wolfová
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Workshopy pro studenty střední školy

SLOŽKY MĚSTA

Studenti Střední školy zemědělské a ekologické a středního odborného učiliště chladicího a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí se u nás
v knihovně ve středu 12. prosince a v pondělí 17. prosince zúčastnili workshopů o migraci a uprchlictví a tzv. Živé knihovny. V Živé knihovně se místo knih
půjčují živí lidé. Jedná se o jednotlivce, kteří se v životě setkávají s nějakým
druhem předsudků vůči své osobě. V krátkém, přibližně čtvrthodinovém
rozhovoru se lektor nejprve sám představí a následně odpovídá na dotazy
účastníků. Workshop nám nabídlo Multikulturní centrum Praha, o. s. v rámci
Multikulturního vzdělávání za přispění grantu Ministerstva kultury.

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

Virtuální Univerzita třetího věku
u nás v knihovně pokračuje

15:00–16:00

středa

15:00–16:00

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

c

Vladimír Komárek

Stručné informace všem zájemcům o studium VU3V. Přednášky probíhají v sálku v přízemí u nás v knihovně - konzultačním středisku České zemědělské univerzity v Praze. Otvíráme již 6. letní semestr 6 přednáškového
cyklu České dějiny a jejich souvislosti II. První přednáška začíná v úterý 29.
1. 2019 v 9:00. V tento den noví příchozí zájemci vyplní přihlášku a zaplatí studijní poplatek 300 Kč. Proto začátek promítání první přednášky proběhne o něco málo později. Centrum České zemědělské univerzity nabízí
možnost poslechnout si 2 přednášky zdarma a pak se teprve rozhodnout
zda se stanete studenty. Samotné promítání přednášky trvá 45 minut, pak
následuje asi 20 min přestávka k vzájemnému seznámení se a popovídání si.
Po přestávce si na závěr společně vyplníme ukázkový 10 otázkový test. Více
informací naleznete na hps://e-senior.czu.cz. Pokud by někdo z Vás potřeboval podrobnější vysvětlení, může se přijít zeptat přímo k nám do knihovny
ve výpůjční době nebo volat na 724 329 557 a 724 733 940. Podmínkou studia
je důchodový věk a umět pracovat s e-mailovou poštou.

Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení

dětské oddělení

Harmonogram přednášek letního semestru 2019:

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

29. 1. (úterý) 9:00
12. 2. (úterý) 9:00

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
srdečně zve na

VERNISÁŽ VÝSTAVY

S PŘEDNÁŠKOU A PROMÍTÁNÍM
FOTOGRAFIÍ Z BORNEA
fotografa Lukáše Kovára
v úterý 8. 1. 2019 v 17:00.
Foto: archiv
Lukáše Kovára.

Výstavu si můžete prohlédnout do čtvrtka 28. 2. 2019.
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26. 2. (úterý) 9:00
12. 3. (úterý) 9:00

26. 3. (úterý) 9:00
9. 4. (úterý) 9:00

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Vánoční besídka v Dobrušce
Ve školách se už naplno rozběhly nejrůznější vánoční besídky a my jsme si v neděli 9. 12. dopoledne právě takovou
akci užili v Dobrušce. Sešli jsme se v modlitebně fary Husova sboru, abychom společně oslavili nadcházející Vánoce. Se svým vystoupením se představily děti z Pobytového střediska z Kostelce nad Orlicí a jejich vychovatelky
z Dětského centra. Děti na tuto akci pilně trénovaly dva měsíce a moc se
těšily. Zpívalo se, tančilo a proběhlo i divadelní představení, v němž děti názorně předvedly, jak se tenkrát v Betlémě všechno odehrálo. K tomu samozřejmě nechyběly známé vánoční koledy a básně doprovázené nejrůznějšími
tanečky. Vystoupení sklidilo velký potlesk a sem tam ukápla i slza dojetí.
Za pozvání, milé přivítání a sladké pohoštění děkujeme paní farářce Erice
Oubrechtové.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí,
Správa uprchlických zařízení MV

Fota: archiv Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
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NEUNIKLO NÁM

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

Římskokatolická farnost Kostelec nad Orlicí S projektem DOODPADU
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
soutěží studenti
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
o 50 tisíc korun na ples
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
kostel sv. Jiří: 9:30 (neděle)
kaple na faře: 8:00 (středa, sobota), 18:00 (úterý, čtvrtek, pátek)

Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu! Tak zní slogan vítězné graﬁky posledního ročníku soutěže DOODPADU aneb Co do kanalizace
nepatří. Další příležitost vyhrát až padesát tisíc korun na maturitní ples mají
studenti středních škol a gymnázií právě teď.
Projekt DOODPADU, který se od roku 2014 zaměřuje na osvětu v oblasti nakládání s odpadní vodou, vyhlásil již třetí ročník soutěže s podtitulem To fakt
nevyčistíš.
Úkolem soutěžících je vymyslet společenskou deskovou, karetní hru, případně herní aplikaci na téma Co do kanalizace nepatří. Hru mohou vyrobit, v případě elektronických herních aplikací detailně popsat a odevzdat
do 17. února 2019. Pozor, do poloviny prosince je ale třeba se zaregistrovat
na www.doodpadu.cz, protože na pozdější registrace nebude brán zřetel.
Soutěž je určená třídním kolektivům a její pravidla i postup pro přihlášení
najdou zájemci na webových stránkách projektu a také na facebooku.

BOHOSLUŽBY A AKCE FARNOSTI V ADVENTU A VÁNOČNÍ DOBĚ:
1. 1. 2019 (úterý) 9:30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
NOVÝ ROK

Mše sv. kostele sv. Jiří.
6. 1. (neděle)
9:30
Mše sv. v kostele sv. Jiří.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (TŘI KRÁLOVÉ)

13. 1. (neděle)
9:30 KŘEST PÁNĚ
Mše svatá - konec vánoční doby.
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
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).
16. 1. (neděle)
17. 1. (čtvrtek)

start

zaregistrujte se na
www.doodpadu.cz

potrebujete
penize
na maturak?
... popojdete
o 4 policka!
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Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Vymyslete
spolecenskou
deskovou, karetni
hru, pripadne herni
aplikaci Na tema
co do kanalizace
nepatri...

Českobratrská církev evangelická
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

... popojdete
o 4 policka!

Pod Branou 208
Mobil: 775

969 362

NOVINKA

NOVINKA

LYMFODRENÁŽ

Napomáhá odbourávání
podkožního tuku,
zpevňování nohou, hýždí a břicha,
zlepšení pružnosti pokožky,
pročištění lymfatického systému,
zvýšení imunity, vyplavování toxinů,
odstranění pocitu těžkých nohou.
Je také účinná při boji s celulitidou.
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... popojdete
o 4 policka!
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Další informace na vývěsce u kostelíku.

PEDIKÚRA
&
PŘÍSTROJOVÁ

a lehce si
zasportujeme
:-)

... tak,
aby zaujala
vase sourozence,
rodice,
vrstevniky.
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BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI V 9:45 V KOSTELE J. A. KOMENSKÉHO
NA RABŠTEJNĚ, KAŽDOU TŘETÍ NEDĚLI NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI.

Studio SUN
Pavla Kolafová
P E D I KÚ R A
KO S M E T I K A

goool

Jsme velice zvědaví na výsledek. Zatímco v předchozích ročnících soutěžící
vytvářeli videa a graﬁku, tentokrát jsme sáhli do úplně jiné oblasti. Věříme,
a již jsme si mnohokrát ověřili, že jsou středoškoláci tvořiví a hraví, a jistě nás
i tentokrát příjemně překvapí, řekla generální ředitelka společnosti AQUA
SERVIS, a.s. Ing. Iveta Doležalová.
Dodala, že vítěz celorepublikového klání bude vyhlášen v březnu příštího
roku u příležitosti Světového dne vody. Vítězné práce předchozích ročníků si
můžete prohlédnout na facebooku, nebo na youtube.
Projekt DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří zahájila v České republice před pěti lety společnost ENERGIE AG BOHEMIA a její dceřinné společnosti, které se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst
a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťují i čištění odpadních vod.
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další
zařízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se program DOODPADU
zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž
problém nemizí, ale začíná.
Darja Bašková
9

Úspěšné zakončení letošní závodní sezony
Erika Provazníka
Erikovi se podařilo úspěšně ukončit
letošní závodní sezonu. Poprvé dokázal vybojovat Mistra ČR v MMČR
v Supermotu, a to ve Vysokém Mýtě
23. 9. Nebylo to jednoduché, protože v druhé rozjížďce začalo dost pršet a trať byla velmi kluzká. Nastala
panika, mokré pneu, jiná motorka,
jiné brýle, jiné nastavení, ale také
na vodě jiná strategie. Závod se neobešel bez pádů, jeden stylový pád
předvedl Erik ihned v první zatáčce
po startu, kde už nestačila přilnavost přední pneumatiky a Erik se
tímto pádem dostal z první pozice
na poslední. Bojoval na mokré trati ze všech sil, až se dostal na páté
místo. Ale i tak Erikův bodový náskok stačil na 1. místo Mezinárodního mistrovství ČR.
Dalším velkým úspěchem našich
českých jezdců bylo třetí místo
na Mistrovství světa národů, které
se jelo 30. 9. ve Španělsku. Každý
národ zde měl tři jezdce. Naši republiku reprezentoval Provazník,
Sitnianský a Vorlíček. Do závodu
dali vše, ani jeden z jezdců nechtěl zklamat svůj team a s výsledkem byli
moc spokojeni, vždyť nestačili pouze na favorizované Francouze a silné Italy.

Byl bych rád, kdyby se církev (farnost) a Městský úřad Kostelec nad Orlicí dohodly na záchraně našich památných zvonů a založily na obnovu zvonu sv.
Jiří, v roce 2019, ve městě sbírku. Na zvony stávající ve věži mi bylo sděleno
panem Doc. Mgr. Antonínem Staňkem, ministrem kultury ČR, kterému jsem
napsal osobní dopis, že jmenované zvony jsou registrované jako kulturní
památka, tudíž se na ně vztahuje nejen památková ochrana, ale naskytuje
se možnost čerpání státního příspěvku na obnovu, respektive jejich restaurování. Město má možnost podat žádost na Ministerstvo kultury ČR na rok
2019 do 28. 2. 2019. Nový zvon by mohl být ulit v holandském Astenu, vše
by zajistil, jak mi osobně potvrdil, a také zařídil celosvětově uznávaný mistr
zvonařský pan Petr Rudolf Manoušek.
Osobně mne informoval, že pokud ho Kostelečtí osloví, rád připraví návrh
a s ulitím nového zvonu pomůže. Ještě dodal, že elektrické stroje starým zvonům ubližují a doslova je ničí. V dnešní době už naštěstí umíme i elektrické
verze, které jsou naopak ke zvonům šetrné. Když jsem v loňském roce zaslal
článek do Orlického deník k problematice našich zvonů, tak mne pan Manoušek upozornil, že by bylo dobré dočasně vyřadit z provozu sv. Ambrože
a sv. Mikuláše, protože hrozí, že by mohly puknout. Zvony jsou součástí naší
historie, a tak by to byla veliká škoda.
Milan Lorenc

Poděkování
Nedávno skončil kurz počítačů
pro seniory. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří
nám umožnili přiblížit se alespoň
na dohled požadavkům dnešní
doby. Děkujeme městu Kostelec
nad Orlicí za ﬁnancování kurzu,
zvláště sociálnímu odboru města
a paní Běle Kovaříčkové. Děkujeme Obchodní akademii a jejímu řediteli p. Václavu Pavelkovi. Děkujeme
za trpělivost lektorovi p. Josefu Židovi i všem ostatním zainteresovaným.

Fota: archiv MÚ Kostelec nad Orlicí
Fota: archiv Erik Provazník

Velká gratulace! Podrobnosti najdete na www.region-racing.cz/news/mistrovstvi-sveta-narodu-provaznik-vorlicek-sitniansky/ a www.region-racing.
cz/news/erik-provaznik-mistr-republiky-s1-supermoto/.
I.P.

Jen tak závěrem - poděkování posílám elektronicky a přikládám i fotograﬁe
jako přílohu. To jen abyste věděli, jak pan Žid umí.
Za spokojené důchodce Dana Bečičková

Víte že,
Tepající srdce kosteleckých zvonů
nesmí umlknout

•

Jsem občan Kostelce nad Orlicí a rád bych Vám všem, kteří budete číst mé
řádky, sdělil, že již pět let usiluji o záchranu našich unikátních historických
gotických zvonů, které jsou ve velmi špatném stavu. Pokud se brzo nedočkají rekonstrukce, budou škody nevratné.
Byl jsem letos pozván do Prahy na pražské arcibiskupství k panu kardinálu
Dominiku Dukovi na seminář o zvonech, na základě pozvání pana Skopce
z Hradce Králové, kam jezdím zvonit zvon sv. Augustina. Jsem zvoník sice
staršího data, ale zvonil jsem od dětství v našem městě v chrámu sv. Jiří
všechny tři zvony: sv. Ambrože z roku 1568, sv. Mikuláše z roku1497 a Umíráček z roku 1726. Při zvonění jsem se vždy ptal pana Svatoše, proč v pravé věži
chybí zvon. Dozvěděl jsem se, že to byl zvon sv. Jiří, který byl při rekvizicích
ve válečných dobách zničen.

•
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výtvarnici z Kostelce nad Orlicí
bratři Jan a Karel Martincovi,
Josef Benedikt z Dobrušky, Jan
Holec z Javornice a Miroslav
Malý z Vamberka tvoří již 40 let
výtvarnou skupinu GAMA. Při
této příležitosti vydali 40. jubilejní kalendář.
v letošním roce si připomeneme 100. výročí od slavnostního sázení lip
na Palackého náměstí.
vždy od středy do konce týdne je pro Vás zdarma do přinesených nádob
připraven vepřový vývar v Řeznictví a uzenářství Miloš Andrys Kostelec
nad Orlicí
GAMA-kalendarik_sirka 2019-90x65-TISK.indd 1

•

30.11.2018 12:17:02
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – leden 2018

Plesová sezona na Rabštejně

•

Tanec patří na Rabštejně k velmi oblíbeným činnostem. Letošní plesová sezóna bude čítat několik plesů, na kterých si užijete dobrou zábavu a spoustu
tance.

•

•
•

•

Na konci listopadu náš kulturní dům hostil festival outdoorových ﬁlmů
se zimní tématikou SnowFilmFest. Na příjemném a pohodovém večeru
se sešlo mnoho diváků a zhlédli šest nejlepších ﬁlmů.
Druhým představením probíhající divadelní sezóny byla One-Man-Show
Caveman. Do posledního místa vyprodané hlediště se dvě hodiny smálo krásně podaným rozdílům mezi muži a ženami.
Studenti místní OA TGM navštívili u nás promítání tematického ﬁlmu
o událostech roku 1968 s názvem Jan Palach.
Připravujeme pro Vás besedu „Jak se dělá kniha“ (autor PaedDr. Ladislav
Miček). Vyprávění s promítáním o tom, jak vzniká kniha, když se autor
rozhodne spoléhat jen sám na sebe a své přátele – od nápadu po realizaci. Večer bude tematicky zaměřen na historickou beletrii, ale své místo tu bude mít i knížka na pomezí literatury faktu a odborné publikace.
Dojde i na pohádky a pověsti, dějiny obcí, kroniky a také na to, co se
připravuje...
ZAŽEHNUTÍ ADVENTNÍCH SVÍCÍ – v předvánočním období jsme opět
pokračovali v krásné tradici zažehávání adventních svíček na jednotlivých kulturních událostech na Rabštejně.
První svíce „Naděje“ – Zažehla na vánočním baletním představení
Louskáček choreogra a a paní učitelka místní ZUŠ F. I. Tůmy, Lenka
Neubauerová.
Druhá svíce „Láska“ – Zažehnutí druhé adventní svíce se ujal skvělý
jazzman Peter Lipa s prešovským AMC Triem při akci Jazzmani na Rabštejně.
Třetí svíce „Radostná“ – Třetí svíci zapálili (stejně jako v předchozích
letech) vzácní hosté - Václav Hybš s Pavlou Břínkovou po vyprodaném
Vánočním koncertu.
Čtvrtá svíce „Andělská“ – Předvánoční svíci jsme zažehli na promítání
vánoční pohádky.
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Můžete se těšit na tyto plesy:
9. 2. (sobota)
16. 2. (sobota)
1. 3. (pátek)

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
PLES DÍTĚ V SRDCI
HASIČSKÝ PLES

V nadcházejícím roce je pro Vás nachystána novinka ohledně prodeje
vstupenek, která by měla přispět ke zvýšení Vašeho komfortu. Předprodej
vstupenek na Zahrádkářský ples a ples Dítě v srdci bude nově zajištěn přes
pokladnu v Divadelní kavárně na Rabštejně. Samozřejmostí je, že vstupenky
budou v prodeji i přes internet (ON-LINE).
Takže si oblečme krásné róby, naleštěme taneční boty a můžeme společně
jít tančit.
Proto, aby Vám vydrželo co nejvíce sil k tanci, bude na Rabštejně zajištěno
občerstvení.
Pro páry, které chtějí na tanečním parketě zazářit, Rabštejn pořádá Taneční
kurzy pro páry (ale o tom dále ve Zpravodaji).
Jste srdečně zváni!

Život je plný překvapení - Učitel Rapperem!
V lednu na rabštejnském jevišti uvedeme divadelní komedii k zamyšlení
Rapper. Divadelní představení je součástí Rabštejnského abonmá 2018/19,
jež sestává z šesti divadelních her. Sezona je koncipována tak, aby především
diváka pobavila a odlehčila jeho večery
od všedních záležitostí, ale přivedla
i k zamyšlení. Na úvod sezony jsme zažili
krásný koncert Hradišťanu. V lednu uviFota: archiv SK Rabštejn
díme zmiňované divadlo Rapper, v únoru
následně komedii – ART. Velmi nás těší, že na Rabštejně v hledišti pravidelně
vídáme všechny generace diváků (kdy každá z nich si v hrách něco najde).
V divadelní hře Rapper účinkuje v hlavní roli Martin Trnavský. Pro nás je to
vlastně poprvé, kdy ho na Rabštejně uvítáme. Martin Trnavský, absolvent
JAMU, byl v angažmá Městského divadla v Brně, hostoval v Divadle bratří
Mrštíků atd. Ve známost mezi hráči videoher vstoupil povedeným dabingem
české hry Maﬁa II. Mezi jeho významné role patří například vrah v Četnických humoreskách II, dále seriálová role Ing. Jana Hakena v Ordinaci v růžové
zahradě 2.
Na sklonku roku 1999 založil za iniciativy Bolka Polívky nezávislý Divadelní spolek Frída. Po dlouhých jedenáct let bylo domovskou scénou DS Frída
Divadlo Bolka Polívky. Od roku 2011 je jeho domovskou brněnskou scéno
Divadlo Reduta na Zeleném Trhu. Ročně uvede Divadelní spolek Frída přes
80 představení, hostuje pravidelně po České i Slovenské republice.
O divadelní hře RAPPER: inscenace by šla uvést jako one man show, ovšem
scénu Martina Trnavského doplňují profesionální tanečnice. Tedy se na jevišti vyskytují ještě Anet Antošová, Dominika Červinková a Julie Šurková.
Všechny ověnčené cenami, jako jsou několikanásobné mistryně České republiky nebo vicemistryně Evropy v moderní gymnastice a v hip hopu.
Hra pochází z pera Jakuba Nvoty (slovenský režisér, jehož jméno stále častěji
slýcháme i na české divadelní scéně). Příběh hry odpovídá na otázku: ,,Kam
až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha učit se?‘‘
Příběh učitele - milovníka hudby po bypassu – který se snaží pochopit dnešní hudební trend rap, na nejednom místě člověka zahřeje u srdce, dojme
i rozesměje k slzám.
Divadelní hru Rapper s Martinem Trnavským v hlavní roli uvidíme na Rabštejně v pátek 25. ledna 2019 od 19 hodin. Hra je součástí divadelního abonmá.
11

Taneční pro páry – Informace
S ohledem na velkou oblibu Tanečních pro páry na Rabštejně jsme je v novém roce opět zařadili do programu. Tradičně se tedy budeme scházet na
pravidelných tanečních hodinách. Absolventi těchto tanečních sklízí spoustu pochvalných ohlasů od ostatních návštěvníků plesů. Máme z toho velikou
radost. Kdo povede Taneční pro páry? Jsou to taneční lektoři Klára a Josef
Solárovi z Rychnova nad Kněžnou.

V letošním kurzu 2019 jsou vypsány tyto úrovně:
1. Mírně pokročilí – bronzová úroveň – vhodné pro absolventy základních
tanečních. Zopakování základních kroků se zapojením nových tanečních prvků.
2. Pokročilí – stříbrná úroveň – určeno všem, kteří již absolvovali bronzovou úroveň tanečních a chtějí se naučit nové taneční kreace.
Taneční budou probíhat pravidelně v pátky a soboty v podvečer
v těchto termínech:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v lednu
70 let oslaví

Josef Chaloupka

75 let oslaví

Ludmila Rojková
Dalibor Kulhavý
Miloslava Vyčítalová

85 let oslaví

Miloslava Endlerová

90 let oslaví

Helena Matějusová
Jarmila Pavelková

92 let oslaví

Marta Libotovská

93 let oslaví

Doc. RNDr. Václav Cí a, CSc.
Jiří Růžička

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

Informace o vítání občánků
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem
zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matriku Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.

Z našich řad odešli

V letošním roce taneční pro páry obsahují osm lekcí a po nich společná devátá lekce, společný večer za účasti tanečních mistrů – Věneček.
Kde a kdy se můžete do tanečních pro páry přihlásit?
Příznivci osobního kontaktu mohou přijít do Divadelní kavárny na Rabštejně vyplnit tištěnou přihlášku. Nebo lze využít elektronického formuláře
přístupného z našich webových stránek v sekci Taneční. Další informace najdete na našich webových stránkách www.skrabstejn.cz

Vlasta Maříková

* 1934

František Merganc

* 1944

Milan Pinkas

* 1953

Miluše Muthsamová

* 1934

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vzpomínáme na své blízké

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
Kdo byl milován, není zapomenut.

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

V prosinci uplynuly dva roky
od úmrtí
paní Růženy VESELÉ
a tři roky,
co nás opustil
pan Jaroslav VESELÝ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami

Malibu C 100% vegan.
12

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2019

KAM ZA KULTUROU,
ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě zanechal,
dál s námi zůstáváš.
Dne 13. 1. vzpomeneme
první smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek a dědeček

SK Rabštejn

pan Karel KARÁSEK.

Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz

S láskou v srdci vzpomínají dcera a syn s rodinami

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

Oznamuje všem přátelům a známým,
že nás dne 27. 11. navždy opustila
ve věku 84 let
paní Vlasta MAŘÍKOVÁ.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

SK Rabštejn
program leden–červen
5. 1. (sobota) 9:00
VÝDEJ POVOLENEK
MO Českého Rybářského Svazu Kostelec nad Orlicí – Divadelní kavárna Rabštejn.

Dne 28. 11. 2018 nás nečekaně opustil
pan MILAN PINKAS.

5. 1. (sobota) 19:00
TANČÍRNA „TŘÍKRÁLOVÁ“
Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.

Děkujeme touto cestou všem
za projevení soustrasti,
květinové dary
a účast na smutečním rozloučení.

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

Za rodinu manželka Olga Pinkasová

7. 1. (pondělí)
8:15,10:00

POŘAD PRO ŠKOLY:
PLANETA ZEMĚ 3000 - MYANMAR
– divoká cesta do Barmské říše.
Určeno pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Sál.

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
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
Starý zámek

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)

7. 1. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salónek.
10. 1. (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.
11. 1. (pátek) 14:45
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.
18. 1. (pátek) 16:00
KONFERENCE
Federal - Mogul Friction Products, a. s. Kostelec nad Orlicí. Sál.
20. 1. (neděle) 10:00 NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Salónek na Rabštejně.

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

www.charon-eu.cz
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Kvalitní a odborné služby za nejnižší ceny
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2019

23. 1. (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.
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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1. 2. (pátek) odpoledne TANEČNÍ PRO PÁRY
Zahajovací lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Taneční lektoři
Mgr. Klára a Mgr. Josef Solárovi. Přihlašování v kavárně na Rabštejně nebo
na www.skrabstejn.cz.
22. 2. (pátek) 19:00
DIVADLO: ART
Divadelní komedie – zdánlivě banální estestický spor (o bílý obraz) se zvrhne
v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě skutečného přátelství. Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? Divadlo Bez
zábradlí Praha. Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák. Sál.
24. 2. (neděle) 14:00 KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti plné masek, tance a veselých písní – pořádá DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn. Součástí bude ocenění masek
a tombola.
23. 3. (sobota) 19:00 DIVADLO: CHLAP NA ZABITÍ
Divadelní komedie – francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Když se setká nekompromisní nájemný zabiják
s nesmělým ztroskotancem, který chce spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou… Divadlo Bez
zábradlí Praha. Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta Stanková, Michal Slaný, Zdeněk Rohlíček, Milan Šimáček. Sál.
27. 3. (středa)18:00
BESEDA S AUTOREM: JAK SE DĚLÁ KNIHA
Vyprávění o tom, jak vzniká kniha – od nápadu po realizaci. Autor PaedDr.
Ladislav Miček.
Duben/květen 2019 DIVADLO: DROBEČKY Z PERNÍKU
Tragikomický divadelní příběh s nadějeplným koncem. Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její
nedospělá dcera a stále neúspěšný herec. Hrají: Simona Stašová, Radka
Filásková/Andrea Daňková, Helena Karochová, Čestmír Gebouský, Ernesto
Čekan/Filip Cíl, Vojtěch Záveský. Simona Stašová – cena Thálie 2007 za tuto
roli za mimořádný ženský jevištní výkon. Sál.
ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
BOB KLEPL
Setkání s výraznou hereckou osobností v zábavném pořadu věnovaném
úspěšnému českému herci Bobu Kleplovi u příležitosti uzavření divadelní
sezóny 2018/19. Sál.

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

Leden v DDM
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. 1. a 2. a 3. 2.
(sobota, neděle) 8:30–16:30 ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Díky velkému zájmu o sobotní školu lyžování a snowboardingu jsme otevřeli
ještě jeden kurz, který bude jezdit v neděli. Pro předem přihlášené. Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká, Jan Alexandr Dostálek.
7., 14., 21. a 28. 1. (pondělí)
7:00–18:30

KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ

8., 15., 16. a 29. 1. (úterý)
KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
17:00–18:30
Tvoříme a zároveň relaxujeme s keramickou hlínou. Dílny jsou určeny pro
mládež a dospělé, kteří chtějí vyzkoušet svoji zručnost a kreativitu. Poplatek
80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
10., 17., 24. 31. (čtvrtek)
KERAMIKA – točení na hrnčířském kruhu
17:00–18:30
Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu pod vedením zručné keramičky. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
18. 1. (pátek)
PATCHWORK PRO ZAČÁTEČNICE
16:00–21:00
I POKROČILÉ
Pokračujeme v šití technikou patchworku. Přijďte si do DDM vytvořit zajímavé dílko – polštář či prostírání. Nutno předem nahlásit na tel. 773 781 162.
Změna termínu možná. Poplatek 160 Kč/lekce. Vedoucí: Soňa Burdychová

Červen 2019

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
17. 1. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: PLANETA ČESKO
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme
na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní ﬁlm o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství
zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Prožijte vzrušující výpravu
za muﬂony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé
z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
Film ČR, 2018. Vstupné 50 Kč.
27. 1. (neděle) 17:00
PRO DĚTI: V HUSÍ KŮŽI
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za nic na světě by neměnil.
Peng je totiž houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je
z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví. Bude však muset prožít
dobrodružství, ve kterém pomůže dvěma kachňatům k nalezení vlastního
hejna. Animovaný rodinný ﬁlm USA/Čína 2018. Vstupné 80 Kč.
30. 1. (středa) 19:00
HOVORY S TGM
Film o rozhovorech mezi TGM a Karlem Čapkem o dcerách, světě, politice i politicích, o lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček
zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa a kostí. Vedle svých
dějotvorných myšlenek a světonázorů odhaluje i schopnost vysoké politiky
či dokonce intrik. Hovoří mimo jiné o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova. Drama,
historický ČR 2018. Vstupné 80 Kč.
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Připravujeme
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
1. 2. (pátek)10:00–12:00
ZÁVODY VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
Zveme Vás na turnaj čtyřčlenných družstev využívajících airso ové zbraně systému „NERF“. Turnaj se skládá z jednotlivých soubojů mezi dvěma čtyřčlennými
týmy. Hlásit se mohou týmy nebo jednotlivci, ze kterých týmy sestavíme. Sraz
v Sokolovně. S sebou ochranné nebo sluneční brýle, pití, sálová obuv, 50 Kč/jednotlivec, vlastní ner u a 6 podepsaných nábojů. Přihlášky (ke stažení na www.
ddmkostelec.cz) odevzdejte do 25. 1. do DDM. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.
1. 2. (pátek) 8:30–15:00
PRÁZDNINY S KAMARÁDY
Den plný her, soutěží a tvoření s kamarády v DDM. Přihlášky v DDM nebo
ke stažení na webových stránkách www.ddmkostelec.cz do 30. 1.. Pro děti
zajištěn oběd a pitný režim. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
1. 2. (pátek) 8:00–13:45
VÝLET DO TONGA
Pojeďte s námi vlakem do Tonga. Sraz účastníků v 8:00 hodin na vlakové zastávce. Předpokládaný návrat v 13:45 hodin. Přihlášky do 30. 1. 2018 v DDM.
Cena Kč 200,- (vlak, MHD, vstup). Vedoucí: Mgr. Petra Hladká. Přihlášky
v DDM nebo ke stažení na webových stránkách www.ddmkostelec.cz.
7. 2. (čtvrtek) 18:00–19:00
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ZDRAVÉ POTRAVINY
Co jsou zelené potraviny a jak nám vrací zdraví? S civilizačními nemocemi se
nemusíme pouze smířit. Ochutnejte to nejcennější z jídelníčků našich rodin.
Vedoucí: Ing. Martin Němec, Mgr. Lucie Martáková.
24. 2. (neděle) 14:00–17:00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti na Rabštejně. Karneval plný tance, her a soutěží.
Součástí bude ocenění masek a tombola. Vstupné: 30 Kč dítě, 40 Kč dospělý.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2019

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

Česko zpívá koledy již popáté
v Kostelci nad Orlicí
Ve středu 12. 12. 2018 od 18:00 jsme společně na Jiráskově náměstí s hosty
Kateřinou Tomanovou, Jaroslavem Benešem a Smíšeným pěveckým sborem
Orlice zpívali již popáté v rámci akce Česko zpívá koledy.

Program doprovodných akcí na leden
3. 1. (čtvrtek) 9:00

POPRVÉ DO CVRČKA V ROCE 2019

10. 1. (čtvrtek) 10:00

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI – Workshop.

17.1. (čtvrtek) 10:00

ZOUBKY – Workshop o dentální hygieně.

Foto: Š. Slezáková

23. 1. (středa) 8:00
VÝLET DO TONGA
Sraz v 8:00 na vlakové zastávce Kostelec nad Orlicí–město.
31. 1. (čtvrtek) 10:00

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

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

Z NAŠICH ŠKOL
ZUŠ F. I. Tůmy
Výstava Žákovský salon

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

V měsíci listopadu byly ke zhlédnutí ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí závěrečné práce loňských čtrnácti absolventů ( plus jednoho
z předloňských Jana Dubánka) výtvarného oboru Základní umělecké školy
F. I. Tůmy. Svou práci zde vystavili: Eliška Bartošová, Lucie Lisková, Kateřina
Adamovská, Nela Šedová, Lenka Hurychová, Veronika Halbrštátová, Pavla
Sýkorová, Kateřina Sajdlová, Denisa Špačková, Vendula Štěpánková, Petr
Štěrba, Vladimír Pešek, Patrik Korda a Antonín Jech. Pestrá přehlídka výtvarných technik a námětů mladých výtvarníků měla velmi hezké odezvy od návštěvníků výstavy.
Tomáš Martinec

1. 1. 2019 (úterý) 13:00 NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
Sraz účastníků: 13:00 u školy na Palackého náměstí, Kostelec nad Orlicí. Trasa: v okolí Kostelce, bude oznámena podle počasí a stavu cest při zahájení.
Měla by být do 6 km. Vedoucí akce: O o Šabart.
26. 1. (sobota) 9:00
OKOLO BOROHRÁDKU
Doprava: autobusem nebo vlakem. Rozhodne se až po vydání jízdního řádu
autobusů. Sraz účastníků: Buď na Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí, nebo na vlakové zastávce. Přednost má autobus. Skutečné časy a místo
srazu bude včas oznámeno ve vývěsce a pomocí internetu. Trasa: nádraží,
U čtyř pánů, U obrázku, K Lipovčí, Ždárský rybník, Žďár nad Orlicí, Bozetice,
Restaurace na náměstí. Délka trasy: 13,5 km. Vedoucí akce: Ivana Lorencová.

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Návštěva Taneční konzervatoře v Praze

Různé

V sobotu 10. 11. jsme se s paní učitelkou vydaly do Prahy na Taneční konzervatoř za naší bývalou kamarádkou. Brzy ráno jsme vyjely vlakem. Cesta
ubíhala celkem rychle. V Praze jsme se svezly metrem.

1. 1. 2019 (úterý)
JUBILEJNÍ DVACÁTÝ NOVOROČNÍ VÝSTUP
11:00–18:00
NA ANDRLŮV CHLUM
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v pondělí 1. ledna 2019 dvacátý ročník výstupu. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod
rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“. Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2019, Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním
diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototuristé. Na devatenácti předchozích ročnících se prezentovalo celkem
19 653 milovníků zimní přírody. Za posledních patnáct let jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli potřebným občanům částkou 55 744 Kč. Akce
probíhá za ﬁnanční podpory Města Ústí nad Orlicí. O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 27 let, mezi českými odbory je to
zcela výjimečné! Přijďte pobejt.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2019
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Když jsme dorazily na Taneční konzervatoř, přesunuly jsme se nejprve na taneční gymnastiku. Výuku jsme sledovaly až do lidových tanců, po kterých
jsme se odebraly opět na metro. Navštívily jsme ještě obchod Sansha s baletním zbožím, kde jsme si prohlédly krásné oblečení a nakoupily pár věcí.
Tanečníci se nám velmi líbili.
Děkujeme naší paní učitelce, že nás vzala s sebou do Prahy. Moc jsme si to
užily. Příští rok určitě pojedeme zas.
Zuzanka Kolešová, Natálka Sršňová

Zájezd s výtvarkou do Prahy
14. 11. jsme navštívili s výtvarným oborem ZUŠ v Kostelci nad Orlicí Prahu.
Program byl nabitý. Prvním cílem byla výstava v Nové budově Národního
muzea, která byla inspirována životem Keltů. Výstava se nám opravdu moc
líbila. Hodně jsme se zde naučili, např. že existovala doba halštatská a laténská, co se v ní dělo a jak to tam vypadalo. Zaujalo nás, jak lidé tehdy žili a jak
hospodařili. Po této výstavě jsme se zastavili u nově opravené historické budovy Národního muzea. Další zastavení bylo na Václavském náměstí u sochy
svatého Václava na koni od sochaře Myslbeka. Dozvěděli jsme se také, že
ozdobný řetěz kolem sochy vytvořil sochař Zdeněk Kolářský z Kostelce nad
Orlicí. Také jsme se zastavili u měnícího se obřího portrétu spisovatele Ka y
od sochaře Davida Černého. Dále následoval Artpark v Galerii Rudolﬁnum,
kde jsme si mohli sáhnout na umění, nebo z něj něco poskládat. V Artparku
nás například zaujaly magnetky, různě ozdobené a různého tvaru. Poskládali
jsme se sestrou různá fantazijní zvířátka a moc nás to bavilo. Po Artparku
jsme šli přes Mánesův most do Národní galerie na výstavu obrazů Františka
Kupky. Jeho krásné malby abstraktního typu měly i zajímavé názvy. I zde jsme
měli možnost sami si něco zkusit vytvořit. Celkový výlet byl perfektně připravený a cesta autobusem velmi pohodlná.
Jana a Anna Dimmerovy, 11 let

Klavírní recitál Kristýny Znamenáčkové
Vážení přátelé, milovníci krásné hudby a umění vůbec. V úterý 27. 11. 2018 se
v naší ZUŠ konal první letošní koncert mladých umělců, studentů Klavírní
interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Tentokrát k nám do Zušky v Kostelci nad Orlicí, do příjemného koncertního sálu, přijela nám již známě klavíristka, Kristýna Znamenáčková. Program,
který se věnoval českým skladatelů L. Janáčkovi a B. Martinů, byl nádherný,
a tak si jistě každý z nás vybral právě tu svoji skladbu, se kterou se mohl
potěšit. Velice příjemné a obohacující, jak pro děti tak i dospělé posluchače,
bylo průvodní slovo mladé umělkyně. Společně jsme mohli opět zažít velmi
příjemnou a inspirující atmosféru odpoledního koncertu.
Jana Polnická

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

16

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2019

SŠZE a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí

Zlatá děvčata

Kostelec už má zase svou sochu
prezidenta Masaryka

Chlapci a děvčata naší školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí se 14.
11. 2018 se zúčastnili okresního kola v basketbalu středních škol v Rychnově
nad Kněžnou.

Dne 28. 10., přesně na sté výročí založení samostatného Československa, došlo v Kostelci nad Orlicí k dlouho plánovanému odhalení sochy T. G. Masaryka.
Socha prezidenta Osvoboditele stávala před Obchodní akademií od roku
1935, ale v roce 1953 byla kvůli tehdejší politické situaci zničena. Díky sponzorům a veřejné sbírce byla vytvořena socha nová, jejímž autorem je akademický sochař Karel Bartáček. Po 65 letech se tak znovu mohla vrátit na své
původní místo.
V neděli 28. 10. se proto uskutečnilo slavnostní shromáždění, při kterém byla
socha odhalena. Na úvod promluvili kostelecký starosta pan František Kinský, hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán a ředitel obchodní
akademie Mgr. Václav Pavelka. Všichni připomněli osobnost Masaryka a jeho
význam pro vznik samostatné republiky. Závěrečnou zdravici sochaře Bartáčka, který se celé akce také zúčastnil, pronesl dvojník prezidenta Masaryka pan Richtera. Celou akci doprovodil pěvecký sbor Orlice, jehož členové
zazpívali oblíbené písně našeho prezidenta a na závěr samozřejmě i celou
československou hymnu.
Po slavnostním odhalení sochy následoval doprovodný program v budově
obchodní akademie. Návštěvníci se mohli osobně setkat s akademickým sochařem Karlem Bartáčkem, prohlédnout si fotograﬁe a ﬁlm dokumentující
vznik sochy. Zajímavá byla i výstava o životě a díle T. G. Masaryka. Dále si
návštěvníci mohli projít všechny prostory školy, seznámit se s různými aktivitami studentů a odpočinout si při poslechu swingových melodií v podání
kapely G point funKction.
Akce měla velký úspěch, a proto děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku
a následném odhalení sochy a zároveň pomáhali s přípravou a organizací doprovodného programu.
Za OA TGM v Kostelci nad Orlicí Mikuláš Pták, II. B

Systém: 4 týmy chlapců, 3 týmy dívek každý s každým
Školu SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí reprezentovali:
Vídeňský Martin, Strouhal Jakub, Šimeček Petr, Vaňura Vít, Čermák Luboš,
Tláskal Jakub, Štefek Milan, Červinka Adam, Vajsar Radim.
Blatníková Aneta, Stránská Lucie, Lelková Hana, Nejmanová Tereza, Trmalová Veronika, Jandová Eliška, Hájková Barbora, Hassmannová Nela.
Chlapci obsadili poslední 4. místo, tým byl totiž zcela omlazen, školu reprezentovali převážně nezkušení nováčci z nižších ročníků. Jednoznačným favoritem bylo družstvo gymnázia Rychnov, které své soupeře naprosto lehce
přehrávalo a s naprostým přehledem turnaj bez jediné porážky vyhrálo. Je
vidět, že chlapci z gymnázia hrají v pravidelných soutěžích. Všichni soupeři proti našemu týmu měli více zkušeností a dále pak výškovou i váhovou
převahu.

Stojící zleva: Petr Novotný, Eliška Randová, Tereza Nejmanová,
Aneta Blatníková, Hanka Lelková
Vpředu zleva: Bára Hájková, Nela Hassmannová, Lucie Stránská,
Veronika Trmalová
Děvčata byla v minulých dvou letech vždy stříbrná, pokaždé hrála ﬁnále
s gymnáziem Rychnov, kde prohrála o jediný koš. Tentokrát měl náš tým jednoznačnou převahu. Děvčata pravidelně trénovala s chlapci a tým byl posílen o basketbalistku Elišku Randovou.
Nejdříve dívky v „Kosteleckém derby“ přehrály Obchodní akademii 15 : 6.
Ve ﬁnále se opět střetly s gymnáziem Rychnov, které ve vypjaté atmosféře
a po tvrdém boji porazily 17 : 6. Náš tým hrál organizovaně, měl výbornou
obranu a mohl se spolehnout na útočnou sílu v podání Anety Blatníkové,
Lucky Stránské a Elišky Randové. Nejlepší v útoku byla Aneta Blatníková,
která si došla agresivním pojetím hry pro plno faulů od soupeřek a následně úspěšně proměňovala trestné hody. V obraně jsme se mohli spolehnout
hlavně na Nelku Hassmannovou a Hanku Lelkovou. Zlato si dívky v pěkných
tvrdých zápasech jednoznačně zasloužily.
Tímto bych jako trenér chtěl poděkovat našim studentům a studentkám
za to, jak reprezentovali naši školu. Holky, díky za zlato!
Trenér a učitel tělesné výchovy Petr Novotný
Foto: archiv OA TGM
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Petr Novotný, trenér SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
17

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Přednáška Daniela Vandase

DDM Kamarád

Pozvání do DDM přijal český reprezentant v orientačním běhu a rodák z našeho okresu Daniel Vandas. Mezi jeho největší úspěchy patří stříbrná medaile z klasiky a bronzová medaile ze štafet na juniorském mistrovství světa.
Daniel povyprávěl asi 3 desítkám účastníků z řad kosteleckých mládežníků
a jejich rodičů o svých začátcích v orientačním běhu až po současné zahraniční cesty s reprezentací.

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

Autor fotograﬁe: Mgr. Petra Hladká

Šest sezón
Kosteleckého orientačního běhu
K poslednímu oddílovému závodu v roce 2018 se sešli kostelečtí orientační
běžci, aby se rozloučili stylově s lesem a s velmi úspěšnou sezónou. Kolem
50 odvážlivců se vydalo do lesa na hodinový závod s hromadným startem
a volným pořadím kontrol, které byly navíc bodově ohodnoceny. Tento
netradiční závod je malým zpestřením náročné sezóny, která je již šestá
v pořadí. I za tak krátkou dobu se nám v Kostelci podařilo vytvořit silnou
mládežnickou partu, která konkuruje v rámci Východočeského poháru tradičním orienťáckým destinacím s daleko početnější základnou. Po závodech
byli odměněni nejlepší běžci za svoje individuální výkony v průběhu roku.
Na prvním místě a titul Nejlepší orientační běžec Kostelce nad Orlicí 2018
získal Radovan Hladký, druhá skončila Linda Hammová a třetí Martin Krejčí.
Doufám, že ocenění je i motivací pro další práci nejen vítězům, ale i ostatním
a že výsledky ze sezóny 2018 příští rok obhájíme a třeba i zlepšíme. Poděkování patří i rodičům, kteří svoje děti ve sportování podporují. Leckdy jdou
i vlastním příkladem, pravidelně se závodů účastní nejen jako pasivní pozorovatelé, ale i jako aktivní závodníci. A tak v Kostelci zase závodí celé rodiny.
Teď nás čeká poctivá práce v tělocvičně, a když počasí dovolí, tak i terénní
výběhy nebo i běžky. Držte nám palce, ať motivace, vůle a kamarádství přemůže pubertu, mobily a počítače.
Pořadí žákovského družstva v sezóně 2018
1. OK99 Hradec Králové
7. DDM Kostelec nad Orlicí
2. Lokomotiva Pardubice
8. Slavie Hradec Králové
3. OK Jilemnice
9. SK Studenec
4. Spartak Rychnov nad Kněžnou
10. Lokomotiva Trutnov
5. Sportcentrum Jičín
11….
6. OB Vrchlabí

Mikulášský turnaj v judu
Dne 25. 11. se naši mladí judisti zúčastnili turnaje ve Žďáru nad Sázavou.
V turnaji uspěli a na stupních vítězů se umístili:
2. místo Vojtěch Vonásek
3. místo Vít Syrový
Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v další reprezentaci.
Mgr. Štefan Trebatický, trenér

Celkem hodnocených 22 týmů
Ing. Viktor Hladký, trenér

Fota: archiv DDM. Autor fotograﬁe: Jan Koblic
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Strašidelný dům
V pátek 9. 11. navečer se v budova DDM Kamarád v Seykorově parku přeměnila na opravdový Strašidelný dům. Ty děti, které sebraly odvahu a dorazily
v sychravý večer do DDM jistě nelitovaly. U brány je čekala bílá paní s ponocným, kteří dětem dali soutěžní kartičku, na kterou měly zapsat název
tajemných postav, které v jednotlivých scénkách poznaly. A že jich bylo požehnaně! Narazit mohly na upíra a jeho oběť, sudičky, strašidelné kostlivce,
nebo bílou paní se šerifem. Vidět mohly také ukázku z pohádky Dařbuján
a Pandrhola, ve které hrál hlavní roli smrťák nebo umrlce s mrtvým vojákem,
kteří zase účinkovali v ukázce z Erbenovy kytice, konkrétně ve Svatební košili. Kdo zvládl projít bez úhony celý dům a poznat většinu strašidel, dostal
u východu pamětní glejt a sladkou odměnu na obalení nervů. Akce se zdařila více než výborně, bavila totiž nejen malé návštěvníky a jejich rodiče, ale
i účinkující, kterých bylo velké množství. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat za spolupráci.
Autor fotograﬁe: Ing. Zdeněk Fabiánek

Čerti v kosteleckém Seykorově parku
Poslední den měsíce listopadu byl v Kostelci ve znamení čertovského rejdění.
Pro děti byly v Seykorově parku přichystány soutěže, na které dohlíželi nejen
ukrutní služebníci pekla, ale i křehcí andělé v bílém. Střelba z luku do Amorova srdce, brigáda v pekle, Andělské hádanky či čertovské skořápky, to je
jen malý zlomek z výběru stanovišť, která byla k dispozici. Kdo byl úspěšný
a hodný, což ve výsledku byly všechny děti, došel si pro nadílku k Mikulášovi.
Kdo vydržel až na závěr akce, mohl sledovat pekelné překvapení v podobě
Mikulášského ohňostroje.
Jan Alexandr Dostálek, pedagog volného času

Autor fotograﬁe:
Drahomíra Paulusová

v Kostelci, ale hlavně polštáře, prostírání i deky šité technikou patchworku.
Již druhým rokem působí v našem DDM „kroužek“ Patchworku pro zručné
ženy, kterých se v současné době schází již deset. Kdo jste na výstavu zavítali, mohli jste vidět barevnou krásu jejich dílek. Ač působí na první pohled skládané tvary velice komplikovaně, jejich šití má svá pravidla a taje.
Na všechno existuje nějaký fígl. Ve skutečnosti se hotová dílka sešívají z předem sešitých dílů, nikoli sešíváním malých kousků látek k sobě. Chce to však
notnou dávku trpělivosti, pozornosti a preciznosti, aby všechny švy byly
v zákrytu a výsledek lahodil oku. Takový polštář se stříhá, šije, stříhá a zase
sešívá i 6 až 8 hodin. Záleží na složitosti vzoru a zručnosti švadleny. Pokud
vás vystavené práce Evy Burdychové, Věry Richterové a Soni Frydrychové zaujaly, přijďte mezi nás
a zkuste to taky. Termíny našich dílen jsou uveřejňovány ve Zpravodaji nebo
se ozvěte na telefon 773 781 162.
Drahomíra Paulusová, pedagog volného času

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

Leden ve Cvrčku
Autor fotograﬁe: Radek Doležal

Vánoce jsou ve většině rodin nejkrásnější svátky v roce. Nyní je
máme za sebou, ale ve Cvrčku
nebudeme truchlit, ale pěkně si
to užijeme. Začneme hned 3. 1.,
kdy si zapíváme naposledy koledy
a odstrojíme stromeček. V dalších
týdnech si už budeme zvát hosty na besedy, pojedeme opět na výlet vlakem
do Tonga a měsíc zakončíme karnevalem.

Vánoční dílnička a výstava prací DDM
v Klubu seniorů
V první adventní neděli 2. 12. se
zaplnila klubovna Klubu seniorů
Pohoda výrobky šikovných rukou.
Na výstavě jste mohli zhlédnout
práce dětí i dospělých z keramických kroužků DDM Kamarád
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2019

Fota: archiv MC Cvrček
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Máme se tedy na co těšit a srdečně zveme všechny rodiče s malými dětmi,
aby si to vše přišli užít s námi.
Aktuální nabídka všech našich činností a akcí je facebooku (Mateřské centrum Cvrček). Bližší informace pak poskytneme na telefonu: 774 321 111.
Všem lidem dobré vůle přejeme do nového roku zdraví, spokojenost a spoustou lásky a radosti s blízkými.
Bc. Andrea Kocourková, jednatel

Skaut
Úsvit stínů
Dne 24. 11. jsme podnikli výpravu za skauty do Moravské
Třebové, na jejich tradiční bojovou hru, jejímž tématem byli
upíři a vlkodlaci. My jsme představovali vlkodlaky a vedoucí
upíry, kteří nás na vyznačeném území mohli chytit.
Fota: archiv Skaut

Hra trvala necelé 3 hodiny. Principem hry bylo dokončit dějovou linku a získat klíč pro otevření brány. Pro získání klíče jsme museli najít kováře a hmotu,
z které by ho mohl vyrobit. Na začátku hry jsme dostali počáteční šifru, která
nás nasměrovala na západní stranu města, kde jsme museli hledat kovárnu.
Tam jsme našli kovářovu ženu, která nám řekla, že jejího muže odvedli upíři .
Abychom se mohli posouvat kupředu, museli jsme najít oběti, které, když
jsme je chytili, nám dali jednotku krve a tu jsme mohli použít jako mýtné
po upířím území, nebo tím zaplatit za další posun v ději. V průběhu hry také
probíhaly potyčky s ostatními skupinami formou boje o šátky.
Petr Formánek jr.

Vlčácká víkendovka v Chrudimi 16.–18. 11.
Teplým podzimním dnům zdá se deﬁnitivně odzvonilo a my jsme se museli
smířit s tím, že se na naší listopadové víkendové výpravě budeme muset pořádně oblékat do čepic, teplých bund, nákrčníků a rukavic. Počasí sice tedy
slibovalo teploty jen těsně pod 10 °C, ale zato mělo být jasno a slunečno.
Pláštěnky jsme tedy měli jen opravdu pro jistotu.
Odjezd byl plánován na 16:00. Na zastávku se dostavilo 13 odvážných vlčat.
Z toho čtyři nováčci, kteří budou vláčet své batohy poprvé na vícedenní výpravu. Na zastávce se jim batohy zdály lehké. Ale tam je povětšinou nesli
rodiče. Když jsme ale vystoupili za tmy v Chrudimi z vlaku a čekaly nás 2 km
cesty do skautské klubovny, už to tak snadné nebylo. My jsme ale vlčáci
a táhneme za jeden provaz, a tak jsme si vzájemně pomohli. Kdo měl volné ruce a dostatek sil, pomohl těm mladším s jejich spacáky, karimatkami
a batohy.
Sobota byla vyhrazena výpravě. Čekal nás 10 km pochod na kočičí hrádek,
dále na rozhlednu Bára, do lesní tělocvičny a pak zase zpátky do Chrudimi.
Ráno jsme si vyrobili výborné obložené bagety na cestu. Byla to taková malá
manufaktura. Někdo mazal, někdo dával salám, jiný sýr, další salát a poslední
balil do papírových pytlíků. V devět hodin jsme tak již mohli vyrazit na cestu.
Cestou na kočičí hrádek se k nám přidalo malé kotě, které si nechtělo nechat
vysvětlit, že si ho nemůžeme vzít domů. Asi to byla ztracená princezna z kočičího hrádku, protože se nás držela až k němu. Na hrádku jsme se občerstvili
a zahráli si hru na testování obrazové paměti.
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Naše další cesta pak vedla do lesní tělocvičny, kde jsme si trošku procvičili
a zahřáli naše svaly, abychom vzápětí měli sílu na zdolání rozhledny Bára, ze
které bylo krásně vidět na Chrudim a také vrcholky Krkonoš. Pod ní je příjemné
tábořiště s ohništěm, kde jsme se zahřáli a opekli buřty, či jablka, nebo rohlíky.
V tu dobu jsme již měli za sebou asi 7 km a několik dalších her a slunce se již
nebezpečně blížilo k obzoru. Stoupající chlad nás hnal rychleji zpět do klubovny. Cestou se nám pak přihodila úžasná věc. Zastavilo u nás auto a z něj
vystoupil muž držící turbánek, který jeden z vlčáků ztratil na kočičím hrádku
a který tak doputoval opět ke svému majiteli. I takové úžasné věci se dějí
mezi dobrými lidmi.
Večer v klubovně jsme pak trošku tvořili. Za hry totiž chlapci získávali klíče
a ty jsme pak v klubovně obkreslovali na papír a vybavovali jako vzpomínku
na 17. 11. 1989. K večeři jsme pak vařili guláš podle tajného vlčáckého receptu.
Každý vlčák se na něm alespoň trochu podílel a asi i proto si každý s chutí dal
alespoň trochu a mnoho ho nezbylo.
V neděli nás čekal už jenom úklid, několik her při čekání na správce klubovny
a opět ta dlouhá cesta na vlak. Ale při ní jsme už věděli, co dělat, a opět jsme
si všichni s věcmi pomohli. Čtyři přestupy cestou zpět nás už pak absolutně
nerozhodily.
Jiří Granát

SPCCH
Základní organizace SPCCH
v Kostelci nad Orlicí
Děkujeme touto cestou všem,
kteří nám pomáhali a stále pomáhají v našich někdy nelehkých
podmínkách, kdy každá podaná
pomocná ruka postiženému člověku, znamená pro něho velkou
podporu a chuť do dalšího života.
Přejeme všem svým členům ZO
a také všem občanům z Kostelce
nad Orlicí hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a mnoho dobré pohody v novém roce 2019.
Výbor ZO SPCCH
v Kostelci nad Orlicí

Foto: Zdeněk Fabiánek
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Fota: archiv FK Kostelec nad Orlicí

SPORT
Fotbalový Klub Kostelec nad Orlicí
Starší přípravka – halový turnaj Kostelec
V sobotu 17. 11. se ve sportovní hale Střední školy
zemědělské v Kostelci nad Orlicí uskutečnil domácí
halový turnaj starších přípravek pro ročníky 2008
a mladší.
Starší přípravka Kostelec/Častolovice obsadila na turnaji 6. místo, turnaj s přehledem ovládla přípravka
Chocně.

Halový turnaj starších přípravek – Kosteec nad Orlicí 17. 11. 2018

Týmy na turnaji:
Kostelec/Častolovice, FC Spartak Rychnov n. Kn.,
TJ Sokol Malšova Lhota, Doudleby/Sopotnice,
FK Agria Choceň, TJ Sokol Kostelecká Lhota,
1. FC Žamberk, FC České Meziříčí

sk. A

9:00

Kostelec/Častolovice

FC Spartak Rychnov n. Kn.

1:6

sk. B

9:15

FK Agria Choceň

TJ Sokol Kostelecká Lhota

5:0

sk. A

9:30

TJ Sokol Malšova Lhota

Doudleby/Sopotnice

3:2

sk. B

9:45

1. FC Žamberk

FC České Meziříčí

0:0

sk. A

10:00

FC Spartak Rychnov

TJ Sokol Malšova Lhota

2:2

sk. B

10:15

TJ Sokol Kostelecká Lhota

1. FC Žamberk

3:0

sk. A

10:30

Doudleby/Sopotnice

Kostelec/Častolovice

1:4

Zápasy ve skupině:
Kostelec/Častolovice – FC Spartak Rychnov n. Kn. 1:6
Branky: Kyncl

sk. B

10:45

FC České Meziříčí

FK Agria Choceň

0:7

sk. A

11:00

Kostelec/Častolovice

TJ Sokol Malšova Lhota

1:4

sk. B

11:15

FK Agria Choceň

1. FC Žamberk

10:0

Kostelec/Častolovice – Doudleby/Sopotnice 4:1
Branky: Bolehovský 2x, Kyncl, Diviš

sk. A

11:30

FC Spartak Rychnov n. Kn.

Doudleby/Sopotnice

1:1

sk. B

11:45

TJ Sokol Kostelecká Lhota

FC České Meziříčí

0:1

SF 1

12:00

Kostelec/Častolovice

1. FC Žamberk

3:1

SF 2

12:15

TJ Sokol Kostelecká Lhota

Doudleby/Sopotnice

0:5

SF 3

12:30

TJ Sokol Malšova Lhota

FC České Meziříčí

5:0

SF 4

12:45

FK Agria Choceň

FC Spartak Rychnov n. Kn.

4:0

7. a 8. místo

13:00

1. FC Žamberk

TJ Sokol Kostelecká Lhota

3:0

5. a 6. místo

13:15

Kostelec/Častolovice

Doudleby/Sopotnice

0:3

3. a 4. místo

13:30

FC České Meziříčí

FC Spartak Rychnov n. Kn.

0:1

13:45

TJ Sokol Malšova Lhota

FK Agria Choceň

1:5

Kostelec/Častolovice – TJ Sokol Malšova Lhota 1:4
Branky: Diviš
Semiﬁnále:
Kostelec/Častolovice – 1. FC Žamberk 3:1
Branky: Šeda, Bolehovský, Kyncl
Utkání o 5. místo:
Kostelec/Častolovice – Doudleby/Sopotnice 0:3
Sestava – Kostelec/Častolovice:
Kopsa – Šeda, Bolehovský, Kyncl, Diviš, Sládek,
Kuzba, Šlaj, Klapal
Tomáš Žežule

FINÁLE

Foto: archiv FK Kostelec nad Orlicí
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Table tenis

Foto: archiv Table tenis

Kostelec na vrcholu
Rok 2018 zkrátka patřil kostelecké
stolnětenisové mládeži. Asi těžko
by někdo na začátku roku věřil, že
to mělo být pouhé předznamenání
budoucích úspěchů, když se Lukáš
Petr v lednu postaral o historický
rekord kosteleckého oddílu svojí
bronzovou medailí na krajských přeborech mladších žáků.
Vše počalo s příchodem listopadu
a očekávanými okresními přebory
staršího žactva v Dobrém, kam Kostelec přijel hned ve dvou týmech
s cílem oloupit domácí oddíl o co
nejvíce medailí, potažmo ukořistit
i tu trofej nejcennější.
Situace nevypadala příznivě, když
se předsevzatý cíl nepodařil naplnit
ve čtyhře starších žáků, kde naše
duo Lipenský Petr podlehlo ve ﬁnále sehraným partnerům z Dobrého.
Namísto klínem do našich nadějí se
tento neúspěch však stal spíše násobkem naší motivace, což svým vítězstvím v kategorii jednotlivců dokázal
nejprve Jakub Lipenský a hned na to navázal náš A-tým (ve složení Lipenský
Jakub, Petr Lukáš a Zavacký Vojtěch), jemuž se po velké bitvě nakonec podařilo domácího favorita přemoci a připsat tak titul okresních přeborníků
na adresu kosteleckého oddílu. Zároveň si tím jak družstvo, tak i Jakub, zajistili vstupenku na krajské přebory, kde se v druhé polovině sezony budou
prát o další medaile.
Největším loupežníkem se však ukázal být náš nejmladší žák, David Mejtský,
který překvapil nejenom svůj oddíl, ale celý východočeský pingpongový kraj,
když na turnaji své kategorie v Lanškrouně všem do jednoho ukradl show
a stanul na nejvyšším stupni jakožto naprosto nečekaný vítěz celého turnaje.
Jedná se o historicky největší úspěch kosteleckého mládežnického oddílu
vůbec.

PRODEJ ZE DVORA

A tak si kostelecký oddíl buduje prestiž svými úspěchy cihlu po cihle jako
dům, přičemž se jako každý správný dům opírá o své pevné základy získané
nejenom poctivou letní přípravou, ale získané především dlouhodobou intenzivní prací s mládeží, která právě začala nést svoje ovoce. Doufejme tedy,
že plody naší práce pokvetou ještě hodně dlouho. Pevně věříme, že tomu tak
bude, a dodáváme, že pokud v odhodlané práci vytrváme, tak nakonec kdo
ví, třeba jednou naši stavbu uvidí celá republika.
(obrázek 1: Vojtěch Zavacký v akci, obrázek 2: David Mejtský se zlatou trofejí,
obrázek 3: Kostelecký výběr s trenérem a medailovou kořistí z Dobrého)
oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
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JAN KOPECKÝ A PAVEL DRESLER MISTŘI SVĚTA V RALLY 2018 !
Sezona 2018 byla pro kosteleckého jezdce vůbec nejúspěšnější
v jeho dosavadní závodní kariéře. Po mistru Evropy (2013) a mistru
asijsko-paciﬁckého šampionátu (2014) přidal Jan Kopecký do své
sbírky trofej nejcennější a stal se mistrem světa v rally v kategorii
WRC 2 s vozem Škoda Fabia R5.
Posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler odstartovala hvězdnou sezonu
vítězstvím na legendární soutěži Monte Carlo a ve světovém šampionátu přidala ještě další čtyři vyhrané závody – Korsika, Sardinia, Německo a Turecko. Pouze na poslední rally mistrovství světa
ve Španělsku skončil Honza s Pavlem na druhém místě za svými
kolegy z týmu Škoda Motorsport – Kallem Rovanperou a Jonnem
Hal unenem z Finska. Jan Kopecký sezonu 2018 okomentoval:
„Jsme moc rádi, že se nám s Pavlem Dreslerem a týmem Škoda
Motorsport podařilo získat titul mistrů světa! Vše vycházelo opravdu skvěle, dokázali jsme zvítězit i ve všech závodech mistrovství
České republiky v rally a po čtvrté v řadě jsme získali titul domácí.
Od roku 2015 jsme v Čechách nebyli s vozem Škoda Fabia R5 poraženi a naši vítěznou sérii jsme prodloužili již na neuvěřitelných 23
závodů bez porážky! Jedinou chybu jsem zapříčinil svým špatným
rozhodnutím ve volbě pneumatik na poslední rally ve Španělsku,
kde jsem zariskoval a jako jediný jsem z plejády posádek WRC 2
nasadil pneumatiky na sucho. Bohužel ale začalo silně pršet. Tím
jsme pravděpodobně ztratili první místo, ale i tak celkový výsledek ze sezony 2018 je úchvatný. Moc bych chtěl poděkovat Pavlovi
Dreslerovi za špičkovou práci a navigování, týmu Škoda Motorsport
za bezkonkurenční vůz Škoda Fabia R5 a především celé své rodině,
tátovi, mamce a mé bezvadné přítelkyni Ivetě. Bez těchto lidí a jejich podpory bych v životě nemohl dosáhnout takových výsledků!
Všem ‘‘kostelečákům‘‘ bych rád popřál úspěšný rok 2019, spoustu zdraví a spokojenosti jak v rodinném tak i v pracovním životě.
Určitě se s mnohými z vás budeme potkávat a pokud mě uvidíte
s kočárkem, nebuďte překvapeni, čeká mě totiž nejkrásnější změna
v mém životě. Ale nemusíte se bát, závodit se bude dál.‘‘

Fota: Motorsport Kopecký
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13. VÁNOČNÍ ULIČKA – ADVENTNÍ JARMARK
V neděli 2. 12. se otevřel kostel sv. Jiří hostům, kteří se rozhodli svou účastí na 1. Charitativním adventním koncertu podpořit
smích v českých nemocnicích po celé republice. Komponovaný koncert žáků a učitelů ZUŠ F. I. Tůmy provázela slovem paní
Lenka Loubalová a záštitu převzal starosta
města Kostelec nad Orlicí pan František
Kinský. Během akce se vybralo 10 558 Kč.
Srdečně děkujeme návštěvníkům za to, že
podpořili Zdravotní klauny.
Děkujeme za skvělou atmosféru, kterou jste po celý rok vytvářeli na všech
námi pořádaných akcích. Hodně
úspěchů a zdraví v příštím roce a zachovejte nám přízeň!
Šárka Slezáková,
organizačně-správní odbor
Za Zdravotního klauna srdečně děkuji organizátorům, že si pro podporu vybrali právě naši organizaci.
Tu na místě zastupovala Zdravotní
klaunka Šárka Mullerová alias sestra
Drahuška Drobná. Po akci nám psala,
jak laskavá pospolitá atmosféra a milá
společnost na místě byla. Vybrali jste
krásnou částku, díky které naši klauni potěší stovky dětí v nemocnicích.
Moc si podpory a stědrosti všech,
kteří přispěli vážíme, a přejeme mnoho radosti v každém dni.
Kateřina Procházková
ZDRAVOTNÍ KLAUN, o.p.s.

Fota: Z. Fabiánek
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Vlak
PĜíjezd Odjezd Druh ýíslo

smČr
Z

do

5.12

5.13

Os

5150 Letohrad( 4.33)

5.22
5.37

5.22
5.38

Os
Os

5.45

5.45

Os

6.15

6.16

R

6.36
6.44
6.45
7.14
7.14

6.37
6.45
6.46
7.15
7.15

Os
Os
Os
Os
Os

5164
5115
5163
25224
5152

Doudleby nad Orlicí( 6.31)
MezimČstí( 4.52)
ýastolovice( 6.42)
Rokytnice v Orl. horách( 6.31)
Letohrad( 6.35)

7.35
7.44
8.14
8.48
9.14
9.44
10.09
10.48
11.11
11.44
12.14
12.48
13.11
13.20
13.36
13.44
14.14
14.22
14.36
14.43
14.45
15.14
15.22
15.36
15.44
16.14
16.22
16.37
16.48

7.36
7.45
8.15
8.48
9.15
9.45
10.10
10.48
11.12
11.45
12.15
12.48
13.12
13.20
13.37
13.45
14.15
14.22
14.37
14.44
14.45
15.15
15.22
15.37
15.45
16.15
16.22
16.38
16.48

Os
Sp
Sp
Os
Sp
Sp
Os
Os
Os
Sp
Sp
Os
Os
Os
Os
Sp
Sp
Os
Os
Sp
Os
Os
Os
Os
Sp
Sp
Os
Os
Os

5154
1947
1948
5165
1950
1949
5166
5167
5168
1951
1952
5169
5170
5171
25230
1953
1954
25233
5172
1955
5173
5156
5175
5174
1957
1956
5177
5176
5179

Letohrad( 6.49)
TýništČ nad Orlicí( 7.53)
Hradec Král. hl.n.( 7.05)
Letohrad( 8.27)
Letohrad( 7.29)
Hradec Král. hl.n.( 8.53)
ýastolovice( 8.45)
Doudleby nad Orlicí( 8.54)
Moravský Karlov( 7.36)
Hradec Král. hl.n.( 9.53)
Pardubice hl.n.( 8.37)
Letohrad(10.27)
Doudleby nad Orlicí(10.04)
ýastolovice(10.13)
ýastolovice(10.45)
Doudleby nad Orlicí(10.54)
Doudleby nad Orlicí(11.06)
ýastolovice(11.15)
Hradec Král. hl.n.(11.05)
Letohrad(12.31)
Letohrad(11.33)
Hradec Král. hl.n.(12.52)
ýastolovice(12.45)
Doudleby nad Orlicí(12.54)
Doudleby nad Orlicí(13.06)
ýastolovice(13.15)
TýništČ nad Orlicí(13.07)
Doudleby nad Orlicí(13.26)
Rokytnice v Orl. horách(12.53)
TýništČ nad Orlicí(13.51)
Hradec Král. hl.n.(13.05)
Letohrad(14.31)
Letohrad(13.33)
Hradec Král. hl.n.(14.53)
TýništČ nad Orlicí(14.03)
Rokytnice v Orl. horách(15.06)
Doudleby nad Orlicí(14.31)
TýništČ nad Orlicí(15.00)
TýništČ nad Orlicí(14.31)
Letohrad(15.25)
ýastolovice(14.42)
Doudleby nad Orlicí(14.51)
Jablonné nad Orlicí(14.20)
ýastolovice(15.18)
TýništČ nad Orlicí(15.08)
Doudleby nad Orlicí(15.28)
Doudleby nad Orlicí(15.31)
TýništČ nad Orlicí(15.51)
Hradec Král. hl.n.(15.06)
Letohrad(16.31)
Letohrad(15.33)
Hradec Král. hl.n.(16.53)
TýništČ nad Orlicí(16.08)
Doudleby nad Orlicí(16.28)
Doudleby nad Orlicí(16.32)
TýništČ nad Orlicí(16.53)
ýastolovice(16.45)
Doudleby nad Orlicí(16.54)

17.11
17.23
17.44

17.12
17.23
17.45

Os
Os
R

18.14
18.48
19.11
19.44
20.11
20.48

18.15
18.48
19.12
19.45
20.12
20.48

Sp
Os
Os
Sp
Os
Os

1958
5183
5178
1959
5180
25239

21.11

21.12

Os

20216 Doudleby nad Orlicí(21.06)

21.48

21.48

Os

Poznámky

ýastolovice( 5.16) Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v ,; Doudleby nad Orlicí-ýastolovice jede v ,, pa 19.IV., 1.,
8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.

5161 ýastolovice( 5.19)
25220 Rokytnice v Orl. horách( 4.53)

Doudleby nad Orlicí( 5.28) jede v ,
TýništČ nad Orlicí( 5.51) Rokytnice v Orl. horách-Doudleby nad Orlicí jede v ,, nejede 27. – 31.XII.; Doudleby nad Orlicí-

5153 TýništČ nad Orlicí( 5.30)

Letohrad( 6.29)

934 Letohrad( 5.33)

Praha hl.n.( 8.49)

5158 Letohrad(16.33)
5181 TýništČ nad Orlicí(17.07)
935 Praha hl.n.(15.06)

ýastolovice( 6.40)
Letohrad( 7.32)
Doudleby nad Orlicí( 6.52)
ýastolovice( 7.18)
ýastolovice( 7.18)

ýastolovice(17.15)
Doudleby nad Orlicí(17.29)
Letohrad(18.30)

Letohrad(17.33)
Hradec Král. hl.n.(18.53)
ýastolovice(18.45)
Doudleby nad Orlicí(18.54)
Doudleby nad Orlicí(19.06)
ýastolovice(19.15)
Hradec Král. hl.n.(19.05)
Letohrad(20.27)
Doudleby nad Orlicí(20.06)
ýastolovice(20.15)
ýastolovice(20.45)
Rokytnice v Orl. horách(21.41)

Hradec Král. hl.n.(21.57)

5157 ýastolovice(21.45)

Letohrad(22.27)

TýništČ nad Orlicí jede v ,; l Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí;
7 a 5 Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí v p– , kromČ 2.I., 23.IV., 2., 9.V., 29.X.;
7 a 5 Doudleby nad Orlicí – TýništČ nad Orlicí
TýništČ nad Orlicí-Doudleby nad Orlicí jede v ,, pa 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.;
Doudleby nad Orlicí-Letohrad nejede 25.XII., 1.I.
HRADEýAN Letohrad-Hradec Král. hl.n. nejede 25.XII., 1.I.; j; L; g; K; x; Z Hradec Král.
hl.n. – Praha hl.n.; platí také jízdní doklady VYDIS, IREDO a PID
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
jede v ,
jede v pa jede v ,; l Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí 27., 28., 31.XII.
Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v pa 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.;
Doudleby nad Orlicí-ýastolovice jede v pa -; 7; 5
jede v ,
Doudleby nad Orlicí-Letohrad jede v pa -; 7; 3; X` a R v pa Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v pa -; 7; 3; X` a R v pa -, kromČ 25.XII.
7; 5
Moravský Karlov-Letohrad jede v ,; R; 7; 3; X`
R; 7; X`; 3 Pardubice hl.n. – Hradec Král. hl.n. v ,; 3 Hradec Král. hl.n. – Letohrad
7; 5
7; 5
7; 5
R; 7; 3; X`
R; 7; 3; X`
7; 5
7; 5
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.
jede v ,; l Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí kromČ 1.VII. – 30.VIII.
R; 7; 3; X`
R; 7; 3; X`
jede v ,; l Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orl. horách kromČ 1.VII. – 30.VIII.
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.
jede v ,; 7; 5
jede v pa -; 7; 5
Jablonné nad Orlicí-Doudleby nad Orlicí jede v ,; 7 a 5 Doudleby n. Orlicí – ýastolovice v pa jede v ,, nejede 27. – 31.XII.; 7; 5
jede v ,, nejede 27. – 31.XII.; 7; 5
R; 7; 3; X`
R; 7; 3; X`
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
7 v pa -pdo 23.VI. a od 7.IX. a 27., 28.XII., 2.I., od 29.VI. do 1.IX. dennČ; 5 v pa -pdo 23.VI. a
od 7.IX. a 27., 28.XII., 2.I., od 29.VI. do 1.IX. dennČ
Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v ,; 7; 5
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
HRADEýAN Hradec Král. hl.n.-Letohrad nejede 24., 31.XII.; j; L; g; K; x; Z Praha hl.n. –
Hradec Král. hl.n.; platí také jízdní doklady VYDIS, IREDO a PID
nejede 24.XII.; R; 7; 3; X`
nejede 24.XII.; 7; 5
nejede 24.XII.; 7; 5
nejede 24.XII.; R; 7; 3; X`
nejede 24., 31.XII.; 7; 5
nejede 24., 31.XII.; 7 a 5 ýastolovice – Doudleby nad Orlicí;
7 a 5 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orl. horách v p– , pa 23.XII., 19. – 21.IV., 5.VII.,
27.X., kromČ 26., 27.XII., 1.I., 18., 22., 30.IV., 1., 7., 8.V., 4.VII., 28.X.; l Doudleby nad Orlicí –
Rokytnice v Orl. horách; ve stanici Doudleby nad Orlicí v , -pa 27.XII., 18., 30.IV., 7.V., 4.VII.,
kromČ 23. – 25.XII., 19. – 21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X. nutno pĜestoupit
nejede 24., 31.XII.; 5 a 7 ýastolovice – Hradec Král. hl.n. v pa -; ve stanici ýastolovice v pa
23., 25.XII., 19. – 21.IV., 5.VII., 27.X. nutno pĜestoupit
ýastolovice-Doudleby nad Orlicí nejede 24., 31.XII.; Doudleby nad Orlicí-Letohrad jede v ,pa -,
nejede 23. – 25., 31.XII., 19. – 21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.

VYSVċTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku
R
Rychlík / Schnellzug / Fast train
Sp
SpČšný vlak / Eilzug / Regional fast train
Os
Osobní vlak / Regionalzug / Local train

p 7p
p K
1. 2.

Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je dopravcem vlaku spoleþnost ýeské dráhy,
a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht in der Spalte „Poznámky“; wenn nichts angeführt ist, geht
es um EVU ýeské dráhy, a.s. / The Railway Undertaking (RU) is listed in the “Poznámky” column; if not stated, the
RU is ýeské dráhy, a.s.
Omezení jízdy
p ,
pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday)
p -
nedČle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and holidays confirmed by the state
p-p dny v týdnu (pondČlí-nedČle) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday)
Další informace o vlaku
p 3 úschova bČhem pĜepravy (do vyþerpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile
left-luggage car on the train (until full capacity)
ppppg p úschova bČhem pĜepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo / Gepäckwagen mit
Reservierungsmöglichkeit für Fahrradstellplatz / a mobile left-luggage car on the train; reservation of bicycles
space possible

p Rp
p Zp
p j
p x
p p5
p L
p l

pĜeprava spoluzavazadel (do vyþerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur
Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until full capacity)
možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible
u vlakĤ kategorie Sp a Os – ve vlaku Ĝazeny k sezení vozy 1. i 2. vozové tĜídy / Eilzug bzw. Regionalzug mit
Sitzwagen der 1. und 2. Klasse / trains of Sp and Os categories consist of 1st and 2nd class coaches
vĤz vhodný pro pĜepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil und
Hebebühne / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped with a lifting platform
obþerstvení (roznášková služba nebo samoobslužný automat) / Erfrischung (Am-Platz-Service oder ein
Verkaufsautomat) / refreshment (in-seat service or a vending machine)
ve vlaku Ĝazen vĤz s pĜípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power socketsp
ve vlaku je plánováno Ĝazení vozu s bezdrátovým pĜipojením k internetu / für den Zug ist die Reihung eines Wagens
mit WLAN geplant / a carriage with a wireless internet connection is planned
vĤz vhodný pro pĜepravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of
people on wheelchairs
vĤz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dČtmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahre
/ a coach or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years
samoobslužný zpĤsob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky jednotlivých dopravcĤ / Zug ohne
Zugbegleiter, es sind gültig die bekanntgegeben Bedingungen des zuständigen EVUs / self-service ticketing on the
train; the declared conditions of relevant Rus apply
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Vlak
PĜíjezd Odjezd Druh ýíslo

smČr
Z

do

5.10

Os

5.24
5.35

5.25
5.35

Os
Os

6.34
6.47
6.48
7.12

6.34
6.48
6.48
7.12

Os
Os
Os
Os

5164
5115
5163
5152

7.32
8.50
10.07
10.50
11.09
12.50
13.09
13.34

7.32
8.51
10.07
10.51
11.09
12.51
13.09
13.34

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

5154
5165
5166
5167
5168
5169
5170
25230

14.24

14.25

Os

25233 TýništČ nad Orlicí(14.03)

14.34
14.47
15.12

14.34
14.48
15.12

Os
Os
Os

5172 Doudleby nad Orlicí(14.31)
5173 ýastolovice(14.42)
5156 Jablonné nad Orlicí(14.20)

TýništČ nad Orlicí(15.00)
Doudleby nad Orlicí(14.51)
ýastolovice(15.18)

15.24
15.34
16.24
16.35
16.50

15.25
15.34
16.25
16.35
16.51

Os
Os
Os
Os
Os

5175
5174
5177
5176
5179

TýništČ nad Orlicí(15.08)
Doudleby nad Orlicí(15.31)
TýništČ nad Orlicí(16.08)
Doudleby nad Orlicí(16.32)
ýastolovice(16.45)

Doudleby nad Orlicí(15.28)
TýništČ nad Orlicí(15.51)
Doudleby nad Orlicí(16.28)
TýništČ nad Orlicí(16.53)
Doudleby nad Orlicí(16.54)

17.08
17.25
18.50
19.09
20.09
20.50

17.09
17.26
18.51
19.09
20.09
20.51

Os
Os
Os
Os
Os
Os

5158
5181
5183
5178
5180
25239

Letohrad(16.33)
TýništČ nad Orlicí(17.07)
ýastolovice(18.45)
Doudleby nad Orlicí(19.06)
Doudleby nad Orlicí(20.06)
ýastolovice(20.45)

ýastolovice(17.15)
Doudleby nad Orlicí(17.29)
Doudleby nad Orlicí(18.54)
ýastolovice(19.15)
ýastolovice(20.15)
Rokytnice v Orl. horách(21.41)

21.09

21.09

Os

20216 Doudleby nad Orlicí(21.06)

Hradec Král. hl.n.(21.57)

21.50

21.51

Os

5.10

5150 Letohrad( 4.33)
5161 ýastolovice( 5.19)
25220 Rokytnice v Orl. horách( 4.53)

ýastolovice( 5.16) Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v ,; Doudleby nad OrlicíDoudleby nad Orlicí( 5.28)
TýništČ nad Orlicí( 5.51)

Doudleby nad Orlicí( 6.31)
MezimČstí( 4.52)
ýastolovice( 6.42)
Letohrad( 6.35)

ýastolovice( 6.40)
Letohrad( 7.32)
Doudleby nad Orlicí( 6.52)
ýastolovice( 7.18)

Letohrad( 6.49)
ýastolovice( 8.45)
Doudleby nad Orlicí(10.04)
ýastolovice(10.45)
Doudleby nad Orlicí(11.06)
ýastolovice(12.45)
Doudleby nad Orlicí(13.06)
Rokytnice v Orl. horách(12.53)

TýništČ nad Orlicí( 7.53)
Doudleby nad Orlicí( 8.54)
ýastolovice(10.13)
Doudleby nad Orlicí(10.54)
ýastolovice(11.15)
Doudleby nad Orlicí(12.54)
ýastolovice(13.15)
TýništČ nad Orlicí(13.51)

5157 ýastolovice(21.45)

Poznámky

Rokytnice v Orl. horách(15.06)

Letohrad(22.27)

ýastolovice jede v ,, pa 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV.,
6.VII.
jede v ,
Rokytnice v Orl. horách-Doudleby nad Orlicí jede v ,, nejede
27. – 31.XII.; Doudleby nad Orlicí-TýništČ nad Orlicí jede v ,;
l Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí;
7 a 5 Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí v p–
, kromČ 2.I., 23.IV., 2., 9.V., 29.X.; 7 a 5 Doudleby nad
Orlicí – TýništČ nad Orlicí
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
jede v ,
jede v pa Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v pa 19.IV., 1., 8.V., 5.VII.,
nejede 20.IV., 6.VII.; Doudleby nad Orlicí-ýastolovice jede v
pa -; 7; 5
jede v ,
7; 5
7; 5
7; 5
7; 5
7; 5
7; 5
jede v ,; l Rokytnice v Orl. horách – Doudleby nad Orlicí
kromČ 1.VII. – 30.VIII.
jede v ,; l Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orl. horách
kromČ 1.VII. – 30.VIII.
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.
jede v pa -; 7; 5
Jablonné nad Orlicí-Doudleby nad Orlicí jede v ,;
7 a 5 Doudleby nad Orlicí – ýastolovice v pa jede v ,, nejede 27. – 31.XII.; 7; 5
jede v ,, nejede 27. – 31.XII.; 7; 5
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
7 a 5 v pa -pdo 23.VI. a od 7.IX. a 27., 28.XII., 2.I., od 29.VI.
do 1.IX. dennČ
Letohrad-Doudleby nad Orlicí jede v ,; 7; 5
jede v ,, nejede 27.XII. – 2.I., 1.VII. – 30.VIII.; 7; 5
nejede 24.XII.; 7; 5
nejede 24.XII.; 7; 5
nejede 24., 31.XII.; 7; 5
nejede 24., 31.XII.; 7 a 5 ýastolovice – Doudleby nad Orlicí;
7 a 5 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orl. horách v p–
, pa 23.XII., 19. – 21.IV., 5.VII., 27.X., kromČ 26., 27.XII.,
1.I., 18., 22., 30.IV., 1., 7., 8.V., 4.VII., 28.X.; l Doudleby nad
Orlicí – Rokytnice v Orl. horách; ve stanici Doudleby nad Orlicí
v , -pa 27.XII., 18., 30.IV., 7.V., 4.VII., kromČ 23. – 25.XII., 19.
– 21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X. nutno pĜestoupit
nejede 24., 31.XII.; 5 a 7 ýastolovice – Hradec Král. hl.n. v
pa -; ve stanici ýastolovice v pa 23., 25.XII., 19. – 21.IV.,
5.VII., 27.X. nutno pĜestoupit
ýastolovice-Doudleby nad Orlicí nejede 24., 31.XII.; Doudleby
nad Orlicí-Letohrad jede v ,pa -, nejede 23. – 25., 31.XII., 19. –
21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.

VYSVċTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Další informace o vlaku
p 7p pĜeprava spoluzavazadel (do vyþerpání kapacity) / Fahrradbeförderung
(unter Aufsicht des Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) / carriage of
Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“; pokud není uveden, je dopravcem vlaku
registered luggage (until full capacity)
spoleþnost ýeské dráhy, a.s. / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht in der Spalte
„Poznámky“; wenn nichts angeführt ist, geht es um EVU ýeské dráhy, a.s. / The Railway
p p5 vĤz vhodný pro pĜepravu cestujících na vozíku / Wagen mit
Undertaking (RU) is listed in the “Poznámky” column; if not stated, the RU is ýeské dráhy, a.s.
Rollstuhlfahrerabteil / a coach suitable for carriage of people on wheelchairs
p l samoobslužný zpĤsob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky
Omezení jízdy
jednotlivých dopravcĤ / Zug ohne Zugbegleiter, es sind gültig die
p , pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days
bekanntgegeben Bedingungen des zuständigen EVUs / self-service ticketing
(usually from Monday to Friday)
on the train; the declared conditions of relevant Rus apply
p - nedČle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and holidays
confirmed by the state
-p dny v týdnu (pondČlí-nedČle) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week
(Monday-Sunday)
Druh vlaku
Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train
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Sestavila společnost OREDO s.r.o. (platı́ od 1. 1. 2019 do 14. 12. 2019)

Cı́lová zastávka

Odjezdy ze zastávky Kostelec n.Orl.,nám.

odj.stánı́

Borohrádek

4

4

4

2

12

5 15 6 32

odj.stánı́

Borovnice

2

2

2

†

6

7 19

4

2

2

2

2

6

odj.stánı́

Borovnice

4

4

4

4

13

12

1

12 02 13 42
3

odj.stánı́

Častolovice

3

4

4

1

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

13

12

4

4

4

4

4

4

4

4

13

14 00 14 42 15 13 15 42 16 42 17 42 18 17 18 42
4

3

6

5 30 6 00 6 30 6 50 8 05 10 00 10 05
3

3

3

3

1

3

18

3

1

3

3

4

12

†

6

6

3

3

† 11

† 17

10 05 10 05 11 05 13 05 13 15 14 05 14 12 14 54 15 00 15 05

3

3

2

18

6

2

† 11

14 00 15 13 15 42 17 42 18 17 18 42

3

3

2

6

13

† 17

odj.stánı́

2

†

8 32 8 32 10 32 12 32 12 35 14 32 16 32 16 32 17 27 17 34 18 35

4

4 45 5 15 5 45 6 30 6 40 9 02 9 42 12 02 12 42 13 42

Přestavlky

2

†

6

6

3

†

15 05 15 10 15 30 16 05 17 05 17 15 18 05 21 07 22 57
4

odj.stánı́

Čermná nad Orlicı́
Čı́čová
odj.stánı́

Deštné v Orl.h.
odj.stánı́

Doudleby n.Orl.
odj.stánı́

5 15
1

3

6

1

† 6 † 11

7 55

† 11

6

7 58

1

1

6

3

6

8 10

4

1

3

1

1

1

1

12

1

7 02

1

6

1

1

†

1

1

†

6

4

1

12

13

3

16

1 2 3 4

16 56

1

7 12 7 30 7 32

1

†

1

6

12 02 12 30 13 02 13 30 13 32 14 00
1

3

15

5

4

6
odj.stánı́

3

†

†

1

3

11 00 12 56 13 56 14 56 16 56

4 32 4 56 5 15 5 26 6 30 6 30
1

3

1

† 11

6

7 58

1

8 02

1

1

† 11

8 10

4

6

4

1

1

6

1

1

1

†

6

†

8 32 9 02 9 30 9 32 10 32 11 30 11 30

1

†

6

18 56

1

1

1

1

1

1

†

6

4

†

14 02 14 32 14 32 15 13 15 30 15 32 16 05 16 30 17 30 17 32 18 17

1

†

6

19 25 19 30 19 50 19 50 22 05 23 21
odj.stánı́

Hradec Králové
odj.stánı́

Hřibiny-Ledská
odj.stánı́

Choceň

2

1

2

1

2

6

2

†

2

†

4 43 6 35 7 30 7 33 9 31 9 40 9 52 12 15 12 40 13 43 15 02
1

3

3

3

12

6 50 13 15 15 30 17 15
4

4

4

4

4

4

4

4

13

4

13

4 45 5 45 6 40 9 42 12 42 13 42 14 42 15 42 16 42
odj.stánı́

Jesenı́k

14

†

6

†

7

10

10 40 16 14 16 14 18 17 18 17 21 55
odj.stánı́

Kostelec n.Orl.
Fügnerova
odj.stánı́

Kostelec n.Orl.
zem.škola
odj.stánı́

MHD MHD MHD

MHD

MHD

MHD

MHD

5 41 7 03 9 03 11 03 13 03 14 36 15 33
2

3

3

MHD

3

2

3

3

MHD

3

4 43 4 55 5 30 5 41 6 00 6 00 6 30 6 50 7 03
3

MHD

1

2

3

3

3

12

2

3

3

2

3

3

† 17

6

13 03 13 05 13 15 13 43 14 05 14 12 14 36 15 00 15 02 15 05
2

3

6

2

3

6

8 05 9 03 9 31 10 00 10 05

12

odj.stánı́

3

† 17

7 20

MHD

MHD

1

MHD

18

3

6

2

†

10 05 10 05 11 03 11 05 12 15

3

3

MHD

3

3

3

18

15 05 15 10 15 30 15 33 16 05 17 05 17 15

3

†

18 05 21 07 22 22 22 57
odj.stánı́

Kozodry

MHD

4

MHD

MHD

12

odj.stánı́

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

13

12

4 45 5 15 5 45 6 30 6 40 9 02 9 42 12 02 12 42 13 42
odj.stánı́

Lanškroun

MHD

6 13 7 24 9 24 12 24 13 24 14 07 15 00 15 53

Krchleby

Ústı́ n.Orl.

MHD MHD MHD

4

4

4

4

4

4

4

13

14 00 14 42 15 13 15 42 16 42 17 42 18 17 18 42

1

16 05

isybus

Sestavila společnost OREDO s.r.o. (platı́ od 1. 1. 2019 do 14. 12. 2019)

Cı́lová zastávka

Odjezdy ze zastávky Kostelec n.Orl.,nám.

odj.stánı́

Lhoty u Potštejna

1

4

4

4

4

12

12 02 14 00 15 13 17 42 18 17 18 42
1

3

odj.stánı́

Olešnice

4

3

3

12

6 50 13 15 15 30 17 15
odj.stánı́

Pardubice

2

2

2

2

2

†

6

2

2

2

2

†

6

†

6

6 32 8 32 8 32 10 32 12 32 12 35 14 32 16 32 16 32
odj.stánı́

Praha

†

6

†

10

7

7 33 9 40 9 52 12 40 16 08 18 11
1

odj.stánı́

Rokytnice v Orl.h.

6

odj.stánı́

†

19 50 19 50

3

1

1

6

8 10

odj.stánı́

Rychnov n.Kněž.

1

† 11

3

1

1

3

1

3

1

4 32 4 55 4 56 4 56 5 26 5 55 6 30 6 54
1

1

6

3

1

3

†

1

3

7 12

7 20

1

1

3

1

1

3

3

1

†

6

6

1

3

1

3

†

6

3

3

6

3

3

3

1

1

6

1

† 11

7 58

1

1

6

8 02

1

1

18

6

1

† 11

8 10

3

1

8 32 9 30
1

3

13

†

12 55 12 56 13 02 13 30 13 32 13 56 14 02 14 12
3

3

† 5 15

1 2 3 4

14 32 14 32 14 56 15 00 15 30 15 32 15 56 16 30 16 55 16 56
odj.stánı́

3

13

† 6†

7 30 7 32 7 55 7 55

9 32 9 55 10 00 10 32 11 00 11 30 11 30 11 55 12 30 12 55
odj.stánı́

1

6

† 17

†

6

1

12

7 02

1

†

6

1

12

†

6

1

16

1

6

16 56

1

3

1

†

1

6

†

17 30 17 32 17 56 18 56 19 25 19 30

1

†

6

20 57 20 58 22 05 23 21

odj.stánı́

Šerlich

3

3

odj.stánı́

Skuhrov n.Bělou

1

3

6

1

1

1

†

1

12

7 02
1

†

3

5

3

15

1 2 3 4

3

16

16 56

18 56

8 10

1

1

6

3

† 11

6

7 58

1

3

11 00 12 56 13 56 14 56 16 56

4 32 4 56 5 26 6 30
odj.stánı́

3

†

1

† 6 † 11

6

6

7 58

1

1

odj.stánı́

3

† 6 † 11

4 56 6 54 7 55
7 55

Vamberk

3

6

1

13

6

†

1

1

6

1

7 12 7 30 7 32
1

6

1

†

1

† 6 † 11

1

6

7 58

8 02

1

8 10

1

6

†

1

† 11
1

1

1

6

1

1

1

†

6

1

1

1

†

8 32 9 30 9 32 10 32 11 30 11 30 12 30 13 02 13 30
1

6

†

1

†

1

6

†

1

1

6

†

13 32 14 02 14 32 14 32 15 30 15 32 16 05 16 14 16 30 17 30 17 32 18 17 18 17 19 25 19 30 19 50 19 50
odj.stánı́

1

7

1

10

21 55 22 05 23 21
odj.stánı́

Žamberk
1
2
3
4
5
6
7

†
10
11
12
13
14
15
16
17
18

14

6

†

†

7

10

10 40 16 14 16 14 18 17 18 17 21 55

jede v pracovnı́ch dnech
jede v pondělı́
jede v úterý
jede ve středu
jede ve čtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede také 22.4.2019, 28.10.2019, nejede 21.4.2019,27.10.2019
jede od 1.6.2019 do 30.9.2019
nejede od 1.1.2019 do 2.1.2019,1.2.2019, od 11.3.2019 do 15.3.2019, od 18.4.2019 do 22.4.2019, od 1.7.2019 do 31.8.2019,
od 28.10.2019 do 30.10.2019
nejede od 1.1.2019 do 2.1.2019, od 1.7.2019 do 31.8.2019
nejede 1.1.2019
nejede 19.4.2019,5.7.2019
nejede 1.1.2019,22.4.2019,1.5.2019,8.5.2019,28.10.2019
nejede 19.4.2019,1.5.2019,8.5.2019,5.7.2019,6.7.2019,28.9.2019
jede také 19.4.2019, 1.5.2019, 8.5.2019, 5.7.2019

isybus

DO/Z PRÁCE VEŘEJNOU DOPRAVOU
Na trase Týniště n. Orlicí - Kostelec n. Orlicí
RANNÍ SMĚNA 6:00-14:00
Týniště n. Orl. - (5:30) - Čestice (5:37)
- Častolovice (5:42) - Kostelec n. Orl. (5:45).
Kostelec n. Orl. (14:15) - Častolovice (14:18) - Čestice (14:22)
- Týniště n. Orl. (14:28).

Od 9.12.2018 pro Vás zavádíme na lince
IREDO 115 nové večerní spojení, které
doplní vlakové spojení na/z všechny
pracovní směny.

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 6:00-18:00/18:00-06:00

ODPOLEDNÍ SMĚNA 14:00-22:00
Týniště n. Orl. - (13:31) - Čestice (13:37)
- Častolovice (13:41) - Kostelec n. Orl. (13:45).
Kostelec n. Orl. (22:22) - Častolovice (22:28)
- Čestice (22:31) - Týniště n. Orl. (22:39).

Týniště n. Orl. - (5:30) - Čestice (5:37)
- Častolovice (5:42) - Kostelec n. Orl. (5:45).

*

Kostelec n. Orl. (18:15) - Častolovice (18:18) - Čestice (18:22)
- Týniště n. Orl. (18:28).
Týniště n. Orl. (17:31) - Čestice (17:37) - Častolovice (17:41)
- Kostelec n. Orl. (17:45).
Kostelec n. Orl. (6:16) - Častolovice (6:19)
- Čestice (6:23) - Týniště n. Orl. (6:28).

NOČNÍ SMĚNA 22:00-6:00
Týniště n. Orl. - (21:32) - Čestice (21:38)
- Častolovice (21:45) - Kostelec n. Orl. (21:48).
Kostelec n. Orl. (6:16) - Častolovice (6:19)
- Čestice (6:23) - Týniště n. Orl. (6:28).
Veškeré spojení vyhledávejte na www.idos.cz nebo na www.kr-kralovehradecky.cz.
Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji
wdoprava@kr-kralovehradecky.cz

Při pravidelném cestování doporučujeme nákup zvýhodněné
časové jízdenky (7, 14 nebo 30 denní) a využívat tak výhody
v integrovaném dopravním systému IREDO.
Autobusový spoj je v provozu pouze v pracovních dnech.

Call centrum IREDO 491 580 333

Vlakové spoje jsou v provozu v pracovních dnech i o víkendu.

Mobilní aplikace IREDO

* Uvedený vlak nejede v neděli.

NOVÉ VEČERNÍ SPOJE
Na trase Rychnov n. Kněžnou - Kostelec n. Orlicí - Týniště n. Orlicí
Od 9.12.2018 pro Vás na lince IREDO 115 zavádíme nové večerní
autobusové spojení, které budou v provozu v pracovních dnech.
Linka 660577

Spoj 15

Spoj 22

ZE ZÁBAVY

*

Rychnov
n. Kněžnou

22:00

23:37

Vamberk

22:13

23:29

Doudleby
n. Orlicí

22:15

23:26

Kostelec
n. Orlicí

22:22

23:21

Častolovice

22:28

23:16

Čestice

22:31

23:13

Lípa n. Orlicí

22:34

23:11

Týniště
n. Orlicí

22:40

23:07

Prožijte společně strávené
chvíle se svými blízkými.
Autobusem se dostanete
pohodlně večer zpět domů.
Nemusíte řešit parkování
a věnovat se řízení vozidla.

ZE ZAMĚSTNÁNÍ

Z KULTURY

Nové večerní spoje můžete
využít k cestování z odpolední
směny z okolních obcí. Na cesty
z/do zaměstnání využijte
výhodnou časovou jízdenku.

Cestujte pohodlně autobusem
za večerní zábavou do kina,
divadla, na slavnosti či koncerty.
Navštivte společenské a kulturní
akce nejen v blízkosti svého
bydliště, ale i v krajském městě
Hradci Králové.

*Spoj čeká v Týništi n. Orlicí na příjezd vlaku z Hradec Králové (příjezd 22:55).

Spoje pro Vás objednává a financuje Královéhradecký kraj
s významným podílem obcí Kostelec nad Orlicí,
Vamberk, Doudleby nad Orlicí.
Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji

wdoprava@kr-kralovehradecky.cz

wwww.kr-kralovehradecky.cz

Call centrum IREDO 491 580 333

Mobilní aplikace IREDO

