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leden se nesl v duchu velmi smutného výročí padesáti let od smrti Jana Palacha, který svou obětí protestoval proti okupaci Československa v roce 1968.
Právě před třiceti lety proběhly na Václavském náměstí v Praze první masové
demonstrace proti stávajícímu politickému systému. Demonstrace byly však
brutálně potlačeny. Tak zvaný Palachův týden se stal předzvěstí zlomových
událostí 17. 11. 1989.
V prvním čísle letošního zpravodaje jsem avizoval, že Vás v následujícím
únorovém vydání budu informovat o plánovaném rozpočtu města pro
nadcházející rok 2019, k čemuž bych rád upřesnil: pro letošní rok zastupitelstvo města schválilo dne 17. 12. 2018 schodkový rozpočet, v němž se počítá s příjmy ve výši 158 210 513 Kč. Celkové plánované výdaje činí částku
193 123 474 Kč, z čehož běžné výdaje dělají v součtu 116 301 656 Kč a výdaje
kapitálové částku 76 821 818 Kč. Schodek v rozpočtu ve výši 39 500 000 Kč
bude kryt z přebytků z hospodaření z uplynulých let a revolvingový úvěrem,
a to v poměru: 31 500 000 Kč ze zůstatku z let minulých a 8 000 000 Kč z revolvingového úvěru.
Značná část rozpočtu určená na investice je vázaná v plánovaných nebo již
rozestavěných projektech. Právě proto jsme se rozhodli zapojit do rozpočtu
i přebytek hospodaření z předchozích let, a tím navýšit objem investovaných
prostředků. O průběžných investicích Vás budeme informovat v příspěvcích
městského zpravodaje během celého letošního roku.
Vážení kostelečtí občané, věřím, že rok 2019 bude opět tak úspěšný, jako
byly roky předchozí, že se budeme těšit z práce, která nás čeká a společně
užívat jejich výsledků. Omluvte nás za případné nepohodlí, které Vám investiční akce ve městě mohou způsobovat. Věřte, že každý z plánovaných
projektů by měl vést k lepšímu žití v Kostelci nad Orlicí.
František Kinský
starosta města

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Dne 1. 1. 2019 jsme již tradičně přivítali společně nový rok 2019 na Palackého náměstí.
Světelné efekty se na nebi nad Kostelcem nad Orlicí rozzářily díky laskavé podpoře těchto partnerů:
Federal - Mogul Friction Products, Cihelna Kinský, Podhorní mlýn Kostelec nad Orlicí, AQUA SERVIS,
Motorsport Kopecký, Sanap Kostelec, AG Typ tiskárna Kostelec nad Orlicí.
Autorem efektů byla společnost Fireworks servise z Náchoda, střelmistrem Richard Koutný.
Š. Slezáková, Organizačně-správní odbor
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
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ze dne 26.11.2018
schvaluje
výsledek hodnocení nabídek na veřejná zakázku Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec
nad Orlicí.
smlouvu o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastrukturou, a.s.,
se sídlem 130 00 Praha 3, Žižkov, Olšanská
2681/6, IČ: 04084063.
darovací smlouvu o poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 5.000 Kč na zajištění novoročního ohňostroje se společností Sanap Kostelec
s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Rudé armády 88, IČ: 04657403.
smlouvu o poskytování reklamních služeb
při konání Novoročního ohňostroje v Kostelci nad Orlicí se společností AQUA SERVIS,
a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
smlouvu o výpůjčce mezi Základní školou Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí
45, IČ: 70889546 a Královéhradeckým krajem,
se sídlem 500 03 Hradec Králové, IČ: 70157332.
servisní smlouvu č. 490180758 programového vybavení CODEXIS® se společností
ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 292/13,
IČ: 46578706.
smlouvu o poskytování služeb se společností
VERA, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 716/2, IČ: 62587978.
smlouvu o přenesení regionálních funkcí se
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1250, IČ: 412821.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 55.
plán jednání rady města na rok 2019.
souhlasí
s podnájmy bytů v bytovém domě čp. 1448 1453 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí
dle přiloženého seznamu žádostí nájemců
těchto bytů.
se žádostí Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 71,
IČ: 46456538 o poskytnutí příspěvku ve výši
20.000 Kč na dokončení oprav kostela sv.
Anny v roce 2019.
se žádostí o poskytnutí dotace na projekt
Výkon regionálních funkcí knihoven a jejich
koordinace na území obsluhovaného regionu
Kostelec nad Orlicí v roce 2019 od Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ: 70889546.
s vystoupením města Kostelec nad Orlicí ze
zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska
- Euroregion Glacensis, se sídlem se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492,
IČ: 64224619.

•

nesouhlasí
se žádostí Římskokatolické farnosti - děkanství Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 71,
IČ: 46456538 o poskytnutí příspěvku ve výši
20.000 Kč na protiholubí opatření kostela
sv. Jiří v roce 2019.
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stanovuje
osobní příplatek ředitelky Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, Bc. Lenky Šlapákové dle předlohy s účinností od 1.12.2018.
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jmenuje
členem Komise školství, kultury, tělovýchovy
a sportu paní Mgr. Petru Hladkou, Mgr. Ivu
Chadimovou, pana Tomáše Alta, Dominika
Kaplana a zapisovatelkou paní Šárku Slezákovou s účinností od 27.11.2018.
členem Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality pana Václava Krejsu, Jiřího
Myšáka, Miroslava Kráľe, Petra Černohorského,
Ing. Jiřího Dragouna a zapisovatelkou paní
Ilonu Semrádovou s účinností od 27.11.2018.
členem Komise pro hospodaření s byty paní
Václavu Mlatečkovou, Ivetu Doušovou a zapisovatelkou paní Renatu Kubíčkovou s účinností od 27.11.2018.
členem Komise sociální a zdravotní paní
MUDr. Ivu Matějusovou, Bělu Kovaříčkovou,
Ing. Jaroslavu Hlavsovou, Pavlínu Blažkovou
a zapisovatelkou paní Jiřinu Altovou s účinností od 27.11.2018.
členem Komise grantové paní Ing. Magdu
Hlouškovou, Jitku Martincovou, pana Stanislava Máru, Ing. Jaroslava Kovaříčka a zapisovatelkou paní Šárku Slezákovou s účinností
od 27.11.2018
ze dne 10.12.2018
schvaluje
pořadník na přidělení bytu č. 1/1459 o velikosti 1+kk umístěného v ulici Rudé armády
čp. 1459 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 18.9.2018.
organizační směrnici pro Hospodářskou činnost č. VS/39 vydání č. 2, a to s účinností
od 1.1.2019.
smlouvu s panem xxxx, kterou se započítává
pohledávka z titulu rekonstrukčních prvků
ve výši 138.260 Kč dle dohody o vyrovnání
ze dne 11.4.2007 oproti nájemnému za užívání bytu za období 01/2018 12/2018 ve výši
43.416 Kč.
dohodu o ukončení nájmu vývěsní skříňky
č. 2 umístěné v ulici I. J. Pešiny v Kostelci
nad Orlicí s OVV ČSSD Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 370, IČ: 00409171, a to ke dni
31.12.2018.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování
kulturní akce Novoroční ohňostroj v Kostelci
nad Orlicí s ﬁrmou Josef Kopecký, se sídlem
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517 41 Kostelec nad Orlicí, K Tabulkám 1431,
IČ: 12946206.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování
kulturní akce Novoroční ohňostroj v Kostelci
nad Orlicí se společností Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování
kulturní akce Novoroční ohňostroj v Kostelci
nad Orlicí s ﬁrmou Gabriela Pelová, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Podhorná 478,
IČ: 48599336.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování
kulturní akce Novoroční ohňostroj v Kostelci
nad Orlicí se společností Cihelna Kinský, spol.
s r. o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Hálkova 1359, IČ: 47472081.
licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2018_183445 se spolkem OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem 160 00 Praha, Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997.
rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkové
organizaci Dům dětí a mládeže Kostelec nad
Orlicí, Žižkova 367, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424.
rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641.
rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125.
rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkové
organizaci Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45,
IČ: 70157332.
rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola F. I.
Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17,
IČ: 71230432.
smlouvu o poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč
na činnost se spolkem Linka bezpečí, z.s.,
se sídlem 181 02 Praha 8, Ústavní 95,
IČ: 61383198.
odpisový plán pro rok 2019 Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Tyršova 17, Kostelec nad
Orlicí, IČ: 71230432.
darovací smlouvu se společností Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233, na poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 75.000 Kč
pro JSDH Kostelec nad Orlicí.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 56.
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změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 57.
darovací smlouvu se spolkem Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu
1498, IČ: 00435783.
odměny za druhé pololetí 2018 ředitelů škol
a školských zařízení Kostelec nad Orlicí dle
návrhu.
roční odměny pro členky Sboru pro občanské
záležitosti Kostelec nad Orlicí za jejich činnost v roce 2018 dle přílohy.
odměny členů redakční rady zpravodaje Orlice za rok 2018 dle přílohy.
souhlasí
v rámci rekonstrukce dětského hřiště v ul.
U Váhy s použitím technologie lité pryže dopadové plochy.
s uspořádáním tradiční Kostelecké pouti
v termínu od 10.4.2019 do 14.4.2018 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí spolku SK Kostelec Tigers, z.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986, IČ:
26620910 s tím, že atrakce budou najíždět
na Palackého náměstí ve středu večer dne
10.4.2019.
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci Druhé výzvy
roku 2018 ve výši:
10.000 Kč - Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí; se sídlem Kostelec nad Orlicí,
Komenského 265, IČ: 60885084;
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10.000 Kč - SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s.;
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Žofínská 813,
IČ: 15040666;
3.500 Kč - TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.; se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
91, IČ: 46458034;
3.500 Kč - Mateřské centrum Cvrček z.s.; se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Stradinská 1417,
IČ: 26578620;
3.000 Kč - TTC Kostelec nad Orlicí, z.s.; se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373,
IČ: 01205021.
s poskytnutím peněžitého daru ve výši
3.000 Kč spolku Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1498,
IČ: 00435783 za účelem sponzorování slavnostního vyhlášení akce Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2018.
bere na vědomí
informaci svozové společnosti Marius Pedersen a.s., se sídlem 500 09 Hradec Králové,
Průběžná 1940/3 týkající se navrhované úpravy cen pro rok 2019 za služby v oblasti odpadového hospodářství.
zápis ze dne 27.11.2018 z jednání pověřených
zástupců vlastníků infrastrukturního majetku a zástupců společnosti AQUA SERVIS, a.s.
Rychnov nad Kněžnou týkající se projednávání a schválení cen vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2019 a aktualizace kalkulace
cen pro vodné a stočné pro rok 2018.
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ze dne 17.12.2018
schvaluje
rozdělení ﬁnančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
na podporu jednotlivých dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí dle
přílohy.
ﬁnanční prostředky z rozpočtu města určené
na podporu individuálních žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí mimo schválená Pravidla.
převod ﬁnančních prostředků Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 ve výši
30.000 Kč z úplaty za předškolní vzdělávání
do platů zaměstnanců.
převod ﬁnančních prostředků Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, ve výši
46.000 Kč, z rezervního fondu do fondu investic.
souhlasí
se zveřejněním Výzev dotačních programů
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
se zveřejněním Výzvy dotačního programu
Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí na rok 2019 dle přílohy.
Výtah vyhotovila:
I. Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
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z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí
ze dne 5.11.2018
volí
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích starostou města pana
Františka Kinského.
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích uvolněným místostarostou města pana Ing. Tomáše Langra.
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích neuvolněným místostarostou města pana RNDr. Tomáše Kytlíka.
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích dalším členem rady
města pana Ing. Vlastimila Šedu.
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích dalším členem rady
města paní Ing. Lenku Forchovou.
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích dalším členem rady
města paní MUDr. Renatu Skuhrovcovou.
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích dalším členem rady
města pana Bedřicha Jasníka.
paní Ivu Jelínkovou předsedkyní ﬁnančního
výboru s účinností od 5. 11. 2018.
paní Bc. Petru Zakouřilovou předsedkyní
kontrolního výboru s účinností od 5. 11. 2018.
pana Miroslava Fritzla, bytem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Růžičkova 1226 do funkce příse-

•

•
•

•

•
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dícího u Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou na volební období 2018 - 2022.
paní Zdeňku Šabatovou, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 1205 do funkce
přísedící u Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou na volební období 2018 - 2022.
schvaluje
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích zvolení dvou místostarostů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2019.
stanovuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích počet členů rady
města na 7.
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n), zákona o obcích, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva města:
neuvolněný místostarosta 25.000 Kč
člen rady města 7.000 Kč
předseda výboru nebo komise 3.000 Kč
člen výboru nebo komise 2.500 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.500 Kč
V případě kumulace funkcí je odměna stanovena vždy jako odměna za funkci, za kterou
náleží nejvyšší odměna

•

•

•

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n),
zákona o obcích, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto
usnesení. V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet
od 1. dne kalendářního měsíce následujícího
po složení slibu. V případě změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena
komise) bude odměna náležet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po zvolení
do této funkce.
v souladu s § 84, odst. 2, písm. o):- uvolněnému členovi zastupitelstva se ze sociálního fondu, dle vnitřního předpisu Statut Sociálního
fondu v platném znění, ve stejné výši a za stejných podmínek jako zaměstnancům města,
poskytnou tato peněžitá a nepeněžitá plnění:
a) podle § 80 odst. 1 bod d), příspěvek
na stravování
b) podle § 80 odst. 1 bod f), odměna při významném životním výročí
c) podle § 80 odst. 1 bod h) a i), příspěvek
na podporu zdravotních, kulturních, sportovních aktivit a rekreaci
neuvolněnému členovi zastupitelstva města se z rozpočtu města poskytne za stejných
podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města, odměna při významném životním výročí.
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

v souladu s § 84 odst. 2 písm. v), zákona o obcích, fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce v komisích rady města, odměnu ve výši 500 Kč
za každou účast na jednání komisí rady města, max.10x ročně. Odměna se bude poskytovat na základě předložených prezenčních
listin z jednání komisí rady města.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v), zákona
o obcích, fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města, za výkon funkce
ve ﬁnančním a kontrolním výboru zastupitelstva města, odměnu ve výši 1.000 Kč za každou účast na jednání výboru zastupitelstva,
max.10x ročně. Odměna se bude poskytovat
na základě předložených prezenčních listin
z jednání výborů zastupitelstva města.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v), zákona o obcích, měsíční odměnu členům komise pro
projednávání přestupků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k městu Kostelec nad
Orlicí, ve výši dle přílohy.

zůstatek hospodaření z minulých let:
31.500.000 Kč,
ﬁnancování celkem činí:
39.500.000 Kč.
Schodek je tedy kryt revolvingovým úvěrem
a zůstatkem z minulých let.

•
•

závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou
odvětvová třídění rozpočtu dle rozpočtové
skladby, tzv. paragrafy.

•

příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2019:
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 75015641,
ve výši 600.000,- Kč,
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 75016125
ve výši 700.000,- Kč,

určuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, že pro výkon funkce starosty města a jednoho místostarosty
města budou členové zastupitelstva uvolněni
a funkce druhého místostarosty města bude
člen zastupitelstva neuvolněn.

Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 70157332, ve výši 3.200.000,- Kč,
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 71230424, ve výši 890.000,- Kč,

zřizuje
ﬁnanční výbor s počtem tří členů.
kontrolní výbor s počtem pěti členů.
ze dne 17.12.2018
schvaluje
kupní smlouvou na prodej pozemku parc. č.
1049/67 o výměře 411 m2 - vodní plocha - tok
umělý v kat. ú. Kostelecká Lhota, oddělený
z původního pozemku parc. č. 1049/29 - vodní plocha - tok umělý v kat. ú. Kostelecká
Lhota geometrickým plánem 414-35/2018,
za cenu 19.360 Kč včetně DPH se společností
STATING s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
směnnou smlouvu spojenou se smlouvou
o zřízení služebnosti vstupu a vjezdu po pozemku parc. č. 1726 a 2648/3 pro budoucí vlastníky pozemku parc. č. 2648/1 (nově
vzniklého na základě geometrického plánu
č. 2466-62/2017), vše v obci a kat. ú. Kostelec
nad Orlicí s xxxx.
smlouvu o revolvingovém úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054
ve výši 8.000.000 Kč.
rozpočet města Kostelec nad Orlicí pro rok
2019 jako schodkový, dle přiložené předlohy.
příjmy ve výši:
158.210.513 Kč,

Základní umělecká škola F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí,
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 71230432, ve výši 50.000,- Kč.
•

•

•

•

•

běžné výdaje ve výši:
116.301.656 Kč,
kapitálové výdaje ve výši:
76.821.818 Kč,

revolvingový úvěr ve výši:
8.000.000 Kč,

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací peněžitých a věcných darů a příspěvků dle schváleného rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám, jaké jsou schváleny
v tabulkové části rozpočtu.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí číslo
ID 24/2018 ve výši 75.003 Kč s obecně prospěšnou společností Regionální turistické
a informační centrum, o.p.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, I. J. Pešiny 39.
plán zasedání zastupitelstva města na rok
2019.
souhlasí
s odkoupením pozemku pod stavbou parc.
č. st. 282, která vznikla dle GP 331-157/2012
vyhotoveného Ing. Němcem, o výměře 14 m2
v obci Kostelec nad Orlicí, kat. ú. Kostelecká
Lhota od pana xxxx, za cenu 700 Kč/m2, celkem 9.800 Kč.
s vypracováním a podáním žádosti o dotaci
v rámci Programu MMR 117D8220 - Podpora
obcí S 3001-10 000 obyvatel, dotační titul
117D822A - Podpora obnovy místních komunikací.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

nesouhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 810/2
- ostatní plocha o výměře 994 m2 v obci
a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
se zrušením předkupního práva k pozemku
parc. č. 1956/68 v obci a kat. ú. Kostelec nad
Orlicí, který je ve vlastnictví manželů xxxx.
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pověřuje
dalšími oddávajícími na volební období 2018
- 2022 zastupitele Ing. Lenku Forchovou, Ivu
Jelínkovou, MUDr. Renatu Skuhrovcovou,
Bc. Petru Zakouřilovou a Ing. Luboše Mo la.
určuje
v souladu s § 104 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, zastupováním v době nepřítomnosti starosty města pana Františka
Kinského jako prvého v pořadí Ing. Tomáše
Langra, uvolněného místostarostu města
a jako druhého v pořadí RNDr. Tomáše Kytlíka, neuvolněného místostarostu města.
volí
členy ﬁnančního výboru Ing. Jaroslavu Blažkovou a Ing. Miroslava Matějuse s účinností
od 18.12.2018.
členy kontrolního výboru pana Ing. Luboše
Mo la, paní Janu Šabatkovou, pana Tomáše
Alta a paní Michaelu Vodičkovou účinností
od 18.12.2018.
členem Osadního výboru pro Kosteleckou
Lhotu, Koryta a Kozodry pana Vladimíra
Adamce, pana Jana Barvínka, pana Pavla
Hrobaře, pana Pavla Hubálka, paní Janu Havlovou, paní Alenu Lehkou a paní Jitku Prossovou s účinností od 18.12.2018.
pana Pavla Hrobaře předsedou Osadního výboru pro Kosteleckou Lhotu, Koryta a Kozodry s účinností od 18.12.2018.
stanovuje
na volební období 2018-2022 oddacím dnem
k uzavření manželství každý pátek a každou
sobotu a obřadním místem obřadní síň Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.
v souladu s § 84 odst. 2 bod o) a § 80 odst.
1 bod a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, výši příspěvku na úpravu zevnějšku
z rozpočtu obce pro starostu, místostarosty
a členy zastupitelstva obce pověřené k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při zastupování obce
na veřejných občanských obřadech ve výši
500,- Kč za jeden den a jeden slavnostní obřad a 200,- Kč za každý další slavnostní obřad
v témže dni, s účinností od 17.12.2018. Příspěvek bude vyplácen vždy pololetně na základě
odevzdaného výkazu s počtem vykonaných
slavnostních obřadů v nejbližším výplatním
termínu.
deleguje
RNDr. Tomáše Kytlíka, místostarostu města,
zástupcem Města Kostelec nad Orlicí na jednáních valné hromady společnosti AQUA
SERVIS, a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Štemberkova 1094 s účinností
od 18.12.2018.
zřizuje
Osadní výbor pro Kosteleckou Lhotu, Koryta
a Kozodry s počtem 7 členů.
L
K O ST E

výdaje celkem ve výši:
193.123.474 Kč,

•

E

O R L I
CÍ

•

C N AD

Výtah vyhotovila:
I. Hrabinová
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Poplatek za komunální odpad
a poplatek ze psů v roce 2019
Pro rok 2019 zůstávají poplatky ve stejné výši jako
v předchozích letech.
Poplatek za komunální odpad je stanoven ve výši 500 Kč za osobu a 500 Kč
za rekreační objekt. Děti do tří let věku poplatek neplatí (tj. děti narozené
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019).
Složenky s informacemi pro úhradu poplatku budou rozesílány v průběhu
měsíce března. Ke složence budou také připojeny informace o poplatnících.
Jakékoliv změny v evidenci poplatníků provede správce poplatku na základě
písemné žádosti.
Poplatek je splatný do 31. 5. 2019. Po provedené úhradě obdrží poplatníci
novou nálepku na označení popelnice. Nálepky z roku 2018 jsou platné až
do poloviny června 2019.
Poplatek za odpady je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou
naleznete spolu s dalšími informacemi na stránkách města www.kostelecno.cz.
Kontakt: ekonomický odbor, Jana Šedová,
tel. 773 781 182, email: jsedova@muko.cz

Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.
Fotbalový turnaj pro mládež do 8 let: 8 000 Kč
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.
Po stopách našich předků, tradice řemesel, říční a vlakové obchodní cesty: 3 000 Kč
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.
Letní putování tábor na Ukrajinu: 5 000 Kč
Mateřské centrum Cvrček z.s.
Seznamovací výlet do Jičína - Města pohádek: 7 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí
Sportovní vybavení pro oddíly mládeže TJ Sokol: 10 000 Kč
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s. – Bezpečnost dětí: 10 000 Kč
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. – Pořízení sítí na dětské branky: 3 500 Kč
Mateřské centrum Cvrček z.s. – Nákup vybavení pro vzdělávací akce: 3 500 Kč
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s. – Věcné ceny pro turnaj mládeže: 3 000 Kč

Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa.
V průběhu měsíce března obdrží každý držitel psa složenku s údaji o výši poplatku. Stejně, jako v případě poplatku za odpad, budou změny v evidenci psů
provedeny na základě písemné žádosti. Splatnost poplatku je do 31. 5. 2019.
Jednotlivé sazby poplatku ze psů spolu s dalšími informacemi naleznete
v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 na stránkách města ww.kostelecno.cz.
Kontakt: ekonomický odbor, Jana Kameníková,
tel. 775 419 150, email: jkamenikova@muko.cz
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem podle informací uvedených
na složenkách, popřípadě v pokladně městského úřadu (pokladní hodiny:
pondělí, středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek 8:00–15:00, pátek 8:00–13:00).

Nevyčerpaná částka 5 000 Kč byla převedena do roku 2019.
Finanční podpory si moc vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Organizačně-správní odbor

INFORMACE PRO OBČANY

Jana Šedová, ekonomický odbor

Informace o dotaci MV ČR
Město Kostelec nad Orlicí obdrželo v roce 2018 na základě vydaných Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v platném znění, neinvestiční dotaci celkem ve výši 791 030 Kč (účelový znak
14137), která byla využita v plné výši na úhradu sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu ve městě Kostelec nad Orlicí.
Ing. Lenka Sedláčková, vedoucí ekonomického odboru

Poděkování za finanční dar
Je pro nás ctí a především velikou radostí poděkovat za ﬁnanční pomoc
v roce 2018 společnosti Federal–Mogul Friction Products a.s. za tradiční
podporu zájmových a sportovních organizací z Kostelce nad Orlicí a jeho
místních částí ve výši 85 000 Kč.
Díky jejich daru byly podpořeny následující projekty:

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby
první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ÚNOR–BŘEZEN 2019.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
2. 2. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353
3. 2. MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 693
9. 2. MUDr. Tancurinová Jana - Freemed s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 542 102
10. 2. MUDr. Tomanová Libuše – Praktické zubní lékařství s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 542 102
16. 2. MDDr. Tomáš Jan - FSmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353

TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. – Dětský den na hřišti Na Penaltě: 5 000 Kč

17. 2. MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244

Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí – 568
11. ročník Kosteleckého závodu: 9 000 Kč

23. 2. MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 1

SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s. – Závody ve sjezdovém lyžování: 5 000 Kč

24. 2. MUDr. Veselská Renata - Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 781

TTC Kostelec nad Orlicí, z.s. – turnaj mládeže: 3 000 Kč
Sportovní sdružení Zdravé děti
Chceme sportovat, chceme zlepšit zdraví dětí školního věku: 5 000 Kč
6

2. 3. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí, 721 460 150
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zavádí zálohy na vodné a stočné
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné a stočné na pravidelné
měsíční částky zavádíme od ledna 2019 placení záloh na vodné a stočné.
Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj. domácností a ﬁrem s malým odběrem vody), zálohy se nedotknou velkoodběratelů, kteří mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování. Zálohy bude možné platit buď trvalým
příkazem z účtu, nebo prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa SIPO.
V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na skutečnost, že v období
2020–2024 dojde postupně v jednotlivých lokalitách ke snižování odečtů až
na 1x ročně. Kdo nebude mít sjednán režim zálohových plateb, bude muset
počítat s jednorázovou ﬁnanční zátěží. S ohledem na možnost zálohových
plateb nebudeme v případě dlužných částek přistupovat na režim splátkových kalendářů.
Současně s umožněním zálohových plateb probíhá aktualizace odběratelských smluv z důvodu splnění nových legislativních požadavků daných novelou č. 275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
Ti, kteří mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou navštívit naše webové stránky www.aquark.cz. Pod záložkou Zálohy plateb najdete bližší informace a oba formuláře, jak pro přistoupení k platbě záloh, tak pro změnu stávající
smlouvy. Pro další informace či schůzku můžete volat na tel.: 494 539 111 nebo
na tel. 702 226 422, případně napsat na e-mail: zalohy@aquark.cz.
Bc. Jakub Dragoun

spustil vyjadřovací portál
Tuto službu využijí běžní žadatelé, kteří potřebují vybudovat vodovodní či
kanalizační přípojku, případně jen potřebují vědět, jak daleko je vodovod či
kanalizace od jejich pozemku. Určitě ji přivítají projektanti, kteří u nás žádají
o vyjádření častěji.
Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek společnosti
www.aquark.cz, umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření. Samotné zadání žádosti probíhá v pěti krocích. Žadatel zde doplní
svoje kontaktní údaje, důvod žádosti a zájmovou lokalitu. Po úspěšném
zadání žádosti dorazí žadateli potvrzovací email, ve kterém je shrnuta jeho
žádost s uvedením čísla jednacího. Registrovaní žadatelé potom budou
moci využívat určité výhody spočívající v předvyplnění údajů o žadateli či
zobrazení sítí v mapě u zájmové lokality.
To, co již žadatel nevidí, je specializovaný so ware, ve kterém referentka vyjadřování podané žádosti eviduje, zpracovává a ze kterého hotové vyjádření
odesílá na emailovou adresu žadatele. Oproti předchozímu způsobu, kdy
každé vyjádření bylo sestavováno za pomoci šablon v textovém editoru, to
je velký krok kupředu. V dohledné době bude možné některé typy žádostí
zpracovat plně automaticky, kdy hotové vyjádření odejde žadateli na email
v řádu desítek minut až hodin.
„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při zadávání, snižuje pravděpodobnost chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci, šetří náklady a zrychluje přístup
k potřebným informacím“, dodal Bc. Jakub Dragoun, vedoucí zákaznického
centra.

zázemí pro sociální pracovníky a pro jejich jednání s klienty. Terénní pracovník pomáhá lidem řešit především problémy spojené s ﬁnancemi, dluhy, hledáním zaměstnání a bydlení. Denně se setkává s různými životními příběhy
a je vždy připraven být nápomocen, poskytnout radu a podporu. Služba je
pro lidi bezplatná.
Praktický příklad naší práce v terénu:
Klientka, paní Zuzana, v částečném invalidním důchodu, bydlela společně
s přítelem na ubytovně. Po jeho smrti se dostala do tíživé ﬁnanční situace.
Po zaplacení nájmu na ubytovně již neměla dostatek ﬁnancí na základní životní potřeby jako je strava, bydlení, léky. Klientku jsem na žádost majitele
ubytovny oslovila. Společnými silami jsme nalezly možná řešení její situace.
Paní Zuzana byla motivovaná, aktivně spolupracovala, díky čemuž byla spolupráce intenzivní. Zaregistrovala se na příslušný Úřad práce a tím získala
nárok na dávky hmotné nouze, které nějaký čas pobírala. Podařilo se jí zajistit stálý příjem a možnost zůstat na ubytovně dál bydlet. Postupem času
získala práci u technických služeb města, posléze v chráněné dílně. Finanční
situace nyní klientce umožňuje splácet i dluhy a má podanou žádost o městský byt.
Každá spolupráce je vysoce individuální a šitá na míru danému klientovi.
Role terénního pracovníka je především role průvodce a pomocníka v tíživé
životní situaci klienta. Mnohdy je potřeba řešit problémy současně i v několika oblastech. Stejně jako u paní Zuzany.
Pokud řešíte obtížnou životní situaci a nevíte si v některé oblasti rady, nebo
se potřebujete pouze informovat, neváhejte se obrátit na terénní sociální
pracovnici, buď v uvedené dny v kontaktní místnosti, nebo na telefonním
čísle uvedeném níže.
Kontaktní místnost:
Terénní sociální pracovnice je k zastižení v kontaktním místě na adrese Palackého 38, Kostelec nad Orlicí (v přízemí budovy vedle České spořitelny)
vždy v pondělí od 9:00–11:00 a ve čtvrtek od 13:00–15:00.
Kontakty:
Bc. Barbora Vandasová, terénní sociální pracovnice
tel.: 773 194 391, e-mail: vandasova.aufori@gmail.com
Bc. Leona Horáčková, terénní sociální pracovnice
tel.: 773 284 868, e-mail: horackova.aufori@gmail.com,
Bc. Leona Horáčková, Bc. Barbora Vandasová

Potíže s bydlením, zaměstnáním, financemi
Terénní program Aufori pomáhá v obtížných situacích i na Kostelecku
Terénní program neziskové organizace Aufori,
o.p.s., je sociální službou, v jejímž centru pozornosti jsou jedinci žijící v chudobě nebo chudobou
ohroženi. Sociální služba je poskytována v rámci
Královéhradeckého kraje a je zaměřena na osoby starší 18 let. Terénní sociální pracovníci pracují s lidmi v jejich přirozeném prostředí a denně se vydávají
do různých koutů celého kraje, včetně města Kostelec nad Orlicí a jeho okolí.
Terénní program je v Kostelci nad Orlicí realizován již od roku 2015. Ve spolupráci s městem zde v roce 2016 vznikla kontaktní místnost, která slouží jako
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019
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KLUB SENIORŮ POHODA
Procházka do tmy

Připravujeme... na první čtvrtletí 2019

Vydali jsme se opravdu do tmy, protože naše pozvání k poslední besedě z celoročního cyklu Kdo umí, umí v roce
2018 přijala nevidomá paní Renata Moravcová se svým
doprovodným psem Xantem. Skvělý nápad paní Běly Kovaříčkové z odboru sociálních věcí města, která také připravila veškeré podklady a zařídila, aby k nám do klubu opravdu se svým milovaným doprovodným
psem dorazila z Dobrušky v odpoledních hodinách nevidomá paní Renata.
Společenská místnost byla zcela zaplněná, kapacita je 60 lidí. Bylo to milé setkání s člověkem, který se nepoddal svým zdravotním problémům, a věřte, že
paní Moravcová nás hned úvodem přesvědčila o tom, že na rozdávání má plnou náruč optimismu a elánu. Je to totiž nesmírně pozitivní a energická dáma,
která si zcela získala na svoji a Xantíkovu stranu všechny přítomné.

V rámci nového cyklu Dveře dokořán máme hned v prvním čtvrtletí roku
naplánované oblíbené Relax cvičení se zkušenou cvičitelkou paní Irenou
Pechovou z Rychnova nad Kněžnou. Za náš klub zajišťuje organizačně celý
desetidenní cyklus členka výboru paní Marie Sajdlová. Každá účastnice si
hradí náklady sama, klub poskytuje prostory a lze jen potvrdit, že cvičení je
již obsazeno.
Máme přislíbenu přednášku o životě a díle Marca Chagalla, bělorusko-francouzského malíře, představitele surrealismu, který žil v letech 1887–1985.
A kdo jiný by dokázal tak zaujmout posluchače nejen u nás v klubu jako Henro Konstantin Korovin. Těšíme se.
Bližší na plakátech a ve venkovní skříňce klubu. V jednání jsou další akce,
o kterých budeme včas informovat. Přednáška K. Korovina je samozřejmě
určena pro všechny zájemce o nezapomenutelný zážitek, a to jak z řad „pohodářů“, tak i obyvatel našeho města bez rozdílu věku!

Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

Jste srdečně zváni!
M. Nováková, vedoucí KSP

Nový cyklus Dveře dokořán

O zrak přišla před sedmnácti lety,
svět se jí najednou změnil, přemýšlela o smyslu života, bojovala s nepřízní osudu a nakonec se rozhodla
a našla smysl žití v pomoci druhým.
Vychovala syna, který je dnes již
dospělým, ale žije nedaleko bydliště své matky. S milovaným psem,
kamarádem Xantem, je neustále na cestách, jezdí do škol, různých spolků,
nevyhýbá se návštěvám mladých i seniorů. Má opravdu energie na rozdávání
a svou činností dělá vše pro plnohodnotný život svůj a svého okolí.
V současnosti působí jako předsedkyně Celorepublikového klubu držitelů vodících psů a tak jsme měli možnost se dozvědět celou řadu informací o výběru
i výcviku psů, její vlastní poznatky s životem svých miláčků atd. Samozřejmě,
že Xantík ji neopustil ani na besedě a získal si hned sympatie všech přítomných
za jeho klid a láskyplný pohled na „paničku“. Paní Moravcová se také angažuje
ve svém bydlišti a okolí a je předsedkyní odbočky Sjednocené celorepublikové
organizace nevidomých a slabozrakých za Dobrušku a Rychnov nad Kněžnou.
Jako vítězka krajského kola soutěže Žena regionu získala z dvaceti nominovaných žen první místo. Potvrdila tak, že smysl života je hezký i ve tmě.
Odpolední beseda v klubu s paní Moravcovou a jejím Xantem byla vlastně
pro všechny přítomné dárkem, takovým pohlazením na duši a dokladem, že
„když se chce, všechno jde“ a život s handicapem může být plnohodnotný.
Na závěr bych ráda poděkovala všem besedujícím, kteří v průběhu roku 2018
obohatili náš život o celou řadu zajímavých informací, poznatků a podělili
se s námi o své zážitky v různých profesích. Zažili jsme opravdu skvělá setkání, měli jsme možnost se setkávat a poznávat osobnosti z různých míst,
nechyběly ani skvělé přednášky z oblasti umění. Byl to opravdu rok bohatý
na zážitky, milá setkání a jsme obohacení o nové poznatky. I zájezd
do jihočeského Písku nám přinesl hodně příjemných chvil a setkání. Potvrdilo se, Kdo umí, umí, a to doslova dvojnásobně platí o spolupráci s paní Bělou
Kovaříčkovou a Šárkou Slezákovou, Martinem Rýdlem a Pavlem Rzehákem
z městského úřadu. Jsme jim i dalším nejmenovaným spolupracovníkům
našeho klubu vděčni za přízeň, profesionální pomoc, ochotu a vstřícnost.
Vážíme si jejich vztahu k nám, seniorům klubu Pohoda. Děkujeme!
PhDr. Miroslava Nováková
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Cyklus na rok 2019 byl připravován předběžně
už v minulém roce, vlastně podnět k tomu dala
paní zastupitelka Iva Jelínková. Když jsme spolu probíraly činnost klubu, co
by bylo potřeba vylepšit, zdokonalit, změnit, tak jsme došly ke společnému
závěru: znovu obnovit již v milých letech s úspěchem pořádané besedy se
seniory o celkovém dění ve městě. Co se připravuje ku prospěchu všech obyvatel města, s čím jsou potíže, ale řeší se atd. Ne pavlačové zprávy, ale zajímal
nás osud například tenkrát připravované vydání obsáhlé knihy o městě, co se
připravuje za akce v zámku, co se chystá za kulturní akce pořádané městem
apod. Je to zcela zákonité, že to zajímá i seniory, a tak byl náš nápad přednesen především ve výboru klubu a na patřičných místech ve městě. Máme zájem se setkávat (a nemusí to být vůbec pravidelně) se zástupci vedení města,
ale i zástupci institucí, které se podílí svojí činností na zvyšování kvality života obyvatel našeho města při Divoké Orlici.
Otevíráme tedy Dveře dokořán, pro všechny seniory města, nejen pro pohodáře. Začali jsme doslova ve svých řadách, a to anketou, takovou bleskovkou, kdy členové klubu „pohodáři“ přišli v letošním roce poprvé do klubu
na setkání s přáteli v úterý 8. 1. 2019
Anonymně nebo podepsané odevzdali anketní lístky, ve kterých odpovídali
stručně na například na otázky týkající se témat besed, míst návštěv zájezdů, ale také jak jsou spokojení s náplní naší rubriky v městském zpravodaji,
jestli sledují webové stránky klubu, které pravidelně vede a doplňuje Šárka
Slezáková. Také nás zajímalo, zda jsou spokojeni s formou občerstvení a co
by v klubu chtěli změnit.
Odpovědi byly rychlé, zajímavé, v některých bodech téměř totožné. Jednoznačné vyjádření bylo k činnosti klubu: spokojenost prakticky se vším, s celkovou činností klubu včetně poskytování občerstvení. Pochvalu si zasloužily
jak členky sedmičlenného výboru tak i vedoucí klubu. A to je opravdu potěšující, děkujeme.
Zájem o tématiku besed je také celkem shodný... problematika zdraví. Nejlépe to za všechny vyjádřila podepsaná členka klubu: besedy se zdravotnickou
tématikou „od hlavy až k patě“. Tleskám a jsem opravdu vděčná za stručnou
a vtipnou odpověď. Znovu se objevil požadavek na přítomnost paní dr. Ambrožové s besedou k problematice cukrovky, která se v minulých letech setkala s velkým ohlasem. Zkusíme dohodnout pokračování.
Co se týká zájezdů, tak bylo stručné vyjádření... dle návrhu paní vedoucí.
A jak zájezdy připravujeme? Témata jsou každým rokem předkládána alespoň tři a konzultována i s paní Ludmilou Doležalovou „od zahrádkářů“.
Máme zájem, aby se naše termíny a navštěvovaná místa rozhodně nekryly,
je to týmové rozhodnutí.
Téměř všichni navrhovali návštěvu divadel v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Je pravda, že společně jsme byli na koncertě v Hradecké ﬁlharmonii, ale
v divadle ještě ne.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Ježíškova vnoučata znovu plnila přání
klientům Pečovatelské služby
a Centra denních služeb Domovinka
v Kostelci nad Orlicí
Projekt Ježíškova vnoučata spustila na podzim roku 2016 novinářka Olga
Štrejbarová. Jedná se o projekt, který pomáhá splnit přání starým, nemocným a osamělým lidem. Do tohoto projektu se již podruhé zapojila i Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí. Osamělí klienti dostali příležitost si něco
přát. Celkem bylo v našem zařízení splněno 12 přání. Z obdržených dárků
můžeme zmínit remosku, snář, fén, manikúru, rádio s gramofonem, televizi,
deku, polštář, roční předplatné časopisu nebo CD oblíbené hudební skupiny.

Objevil se i návrh na pořádání kroužků zručnosti, využití stolních her (a my
máme skvělou sadu her na klubu k dispozici) a další.
Blesková klubová anketa potvrdila, že činnost klubu přináší seniorům radost,
do klubu se vždy těší na setkání s přáteli a jsou opravdu spokojení. Pravidelné
úterky každý týden navštěvuje kolem 30 lidí a počasí nehraje v návštěvnosti
opravdu žádnou roli! Domácí prostředí je příjemné i pro besedující hosty, což
při odchodu z klubu vždy zdůrazňují. K pohodě určitě přispívá spousta kytiček, obrazů a obrázků i fotograﬁe. Podíl na úspěšnosti má i pracovitá paní
uklízečka a přátelský postoj našich spolubydlících, kteří obývají první patro
domu, kde sídlí klub. Přijďte se přesvědčit, budete vítáni!
PhDr. Miroslava Nováková
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019
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Pro klienty Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí si Kostelecký okrašlovací
spolek připravil malé květinové dary, které jim byly před vánočními svátky
předány.
O další předvánoční překvapení se postaral Český rozhlas, díky kterému klienti, ale i všichni pracovníci obdrželi sladké překvapení ve formě čokolády
a vánočních přání od dětí z celé České republiky. Děti tato přání vyráběly
přímo pro projekt Ježíškova vnoučata.

Posledním překvapením, kterého si velmi vážíme, byl ﬁnanční dar ve výši
3 500 Kč od studentů a učitelů Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci
nad Orlicí určený na zajištění cvičebních lekcí pro seniory.

Nečekaným telefonátem nás potěšila paní Gabriela Pelová, která je majitelkou Penzionu Podhorní mlýn v Kostelci nad Orlicí. Ozvala se na začátku
prosince s tím, že by ráda někoho před Vánocemi potěšila. Její nabídku jsme
s radostí přijali. Klienti Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
tak byli na svém předvánočním posezení mile překvapeni slavnostně prostřenou vánoční tabulí a pohoštěním. Paní Pelová se osobně setkání klientů
Domovinky účastnila, povyprávěla o historii Podhorního mlýna a předala klientům dárek – nerezový šlehač mléka. Velmi si ceníme příslibu paní Pelové
vytvořit z tohoto setkání předvánoční tradici. Pro klienty Domovinky to byl
hezký a nezapomenutelný zážitek.

Tímto chceme poděkovat všem Ježíškovým vnoučatům za jejich ochotu,
zájem a chuť pomáhat druhým.
Bc. Michaela Hlavsová, DiS.,
sociální pracovnice Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
10
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Velký pomocník je tu. Seniorská obálka
se zabydluje v našem městě
Co je to Seniorská obálka, neboli I.C.E. KARTA? Zaručeně dobrá věc!
I.C.E., neboli „In Case of Emergency„ je karta pro případ naléhavé pomoci, která umí pomáhat v krizových situacích a je určená pro seniory domů!
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže
a musí volat záchrannou pomoc, přibývá stejně jako výjezdů hasičů nebo
policie. V takových situacích je člověk často rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný a nedokáže odpovídat na položené otázky. Velkým ulehčením
pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná I.C.E. KARTA umístěná
na viditelném místě v domácnosti.
Jak nakládat s tímto tiskopisem?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe s někým blízkým či rodinou. Vyplňují
se údaje týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí, a léků, které užívá.
Dále je vhodné uvést jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající
se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta
fungovala, je velmi důležité kartu průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků! Vyplněnou kartu pak umístit na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě přípustná místa - na lednici třeba magnetkou, nebo
do průhledné folie na vnitřní stranu vchodových dveří. Po dohodě se všemi
složkami IZS je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta
vidět (neukládejte ji do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku apod.).
Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Od ledna 2019 je i u nás v Kostelci nad Orlicí.
Nápad na Seniorskou obálku vznikl ve spolupráci krajské samosprávy a Ministerstva práce a sociálních věcí při realizaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Obálka je dostupná a pomáhá v celém Královéhradeckém
kraji a její pořízení nic nestojí! Tiskopisy jsou k dostání i v našem městě!
Již nyní si tak Seniorskou obálku můžete vyzvednout například:
- V Klubu seniorů Pohoda, a to každé úterý od 14,00 hodin
- Na odboru sociálních věcí Kostelec nad Orlicí, a to po celý den,
každé pondělí a středu
- Pečovatelská služba bude zajišťovat rozvoz seniorské obálky svým
klientům na vyžádání
- V Komunitním centru Kostelec nad Orlicí, a to od května 2019
Přijďte pro Seniorskou obálku, myslete na své bezpečí či bezpečí vašich blízkých doma!
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Setkání zdravotníků a poskytovatelů
sociálních služeb
V rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“ se konalo již II. setkání odborníků z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb se zástupci města Kostelec nad Orlicí
a Krajského úřadu.
Cílem tohoto setkání bylo prohloubit vzájemnou informovanost a koordinaci na úrovni zdravotní a sociální péče o občany v našem regionu a přispět
ke spolupráci a nastavení osobních vazeb mezi všemi, kteří v průběhu roku
spolu často spolupracují pouze písemně nebo po telefonicky. Zprostředkovat dialog mezi zdravotníky a poskytovateli sociálních služeb je klíčem
k efektivnějšímu přístupu k těm, kteří potřebují zvýšenou pozornost.
Mezi pozvanými byli například Centrum Orion, z. s. Dlouhá Ves, Domácí hospic Setkání, Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí a Borohrádek, Geriatrické
centrum Týniště nad Orlicí, Hewer, Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno a Žamberk, Péče o duševní zdraví, Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí,
Raná péče Sluníčko Hradec Králové, Úřad práce, Všeobecná zdravotní pojišťovna, ÚSP Kvasiny, Centrum LIRA, Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí apod.
Zástupce z řad zdravotníků jsme přizvali praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Musila, MUDr. Talavaškovou, MUDr. Boháčovou, praktického lékaře
pro děti a dorost MUDr. Matějusovou a MUDr. Mertlíka, klinického psychologa Mgr. Fialovou, primářku následné péče Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou MUDr. Skuhrovcovou, zdravotně sociálního pracovníka
Mgr. Peškovou, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny Hradec Králové.
Vedle zástupců poskytovatelů a zdravotníků se schůzky zúčastnil koordinátor
plánování sociálních služeb KÚ KHK, Mgr. Lukáš Khýn (představil záměr kraje
a ﬁnancování sociálních služeb v KHK), místostarosta města Kostelec nad
Orlicí, který má sociální oblast již druhé volební období v gesci, RNDr. Tomáš Kytlík (upozornil na dotační řízení pro poskytovatele služeb na rok 2019
a o dostavbě Komunitního centra v KO, potřebu sociálních bytů apod.).
Všichni zástupci představili podrobně podstatu poskytovaných služeb a vyměnili si podněty ke vzájemné spolupráci. Mezi tématy, které zazněly v průběhu
diskuse, byly vedle problematiky sociálního bydlení, dostupnosti sociálních
služeb a ﬁnancování, představeny informace o Seniorské obálce a její distribuci v Kostelci na Orlicí. Starosta města František Kinský podepsal Oznámení
o spolupráci s MPSV. Na základě toho může být Seniorská obálka distribuována
našim občanům a může být pomocníkem v důležitých životu ohrožujících situacích a urychlit čas i rozhodování při záchraně života. Distribučními místy je Klub
seniorů Pohoda KO, Odbor sociálních věcí MěÚ, od dubna 2019 také Komunitní
centrum Na Příkopech a o distribuci se postará i pečovatelská služba v KO, která
obálky představí seniorům a zdravotně postižených občanům v terénu.
V rámci schůzky byl také představen nově vydaný aktualizovaný Adresář
všech poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících, kteří působí
na území Kostelecka. Adresář byl v nákladu 4 000 ks plně hrazen z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí a vznikl v rámci činností komunitního plánování
sociálních služeb. Občanům Kostelce nad Orlicí byl zdarma rozeslán v měsíci
lednu, jako příloha zpravodaje.
Za pořadatele děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli sdílet své zkušenosti
a potřeby.
Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí, MěÚ Kostelec nad Orlicí
Zuzana Kschwendová, konzultant projektu
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Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

Zásahy jednotky požární ochrany
3. 1. 2019

Dopravní nehoda osobního automobilu
na střeše Svídnice směr Krchleby
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho
osobního vozidla, které se převrátilo na střechu a zůstalo v příkopě. Na místě události jsme ve spolupráci
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou poskytli jedné zraněné
osobě předlékařskou pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby
KHK byla zraněná osoba předána do jejich péče. Dále bylo zamezeno úniku pohonných hmot. Řídili jsme provoz na komunikaci do příjezdu Policie
ČR. Po fotodokumentaci havarovaného dopravního prostředku bylo pomocí
navijáku z naší cisternové automobilové stříkačky vozidlo převráceno zpět
na kola, zabezpečeno proti požáru a odtlačeno mimo komunikaci. Poté jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

1. 1. 2019
Snesení pacienta Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na žádost zdravotnické záchranné služby KHK k snesení pacienta z třetího patra v bytovém domě. Při našem příjezdu k události
již na místě zasahovala posádka zdravotnické záchranné služby KHK, které
jsme pomohli se snesením osoby z domu ven. Pacienta jsme přeložili na nosítka a naložili do sanitního vozu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK a jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou.
25. 12. 2018

3. 1. 2019
Zvednutí nepohyblivé osoby Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na žádost Městské policie Kostelec nad Orlicí na pomoc se zvednutím nepohyblivé seniorky ze země bytového domu v 7. patře.
Seniorku jsme zvednuli a poté ji poskytli předlékařskou pomoc. Na místo
byla povolána zdravotnická záchranná služba KHK. Po jejím příjezdu byla
osoba transportována po schodech na zdravotnickém křesle do sanitního
vozidla. Spolupráce s Městskou policií Kostelec nad Orlicí a ošetřovatelkou
z pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí.
2. 1. 2019
Nouzové otevření dveří v rodinném domě Zdelov
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do rodinného domu,
kde seniorka nebyla dlouho vidět, dveře byly zamčeny a uvnitř štěkal pes.
Za asistence Policie ČR jsme dveře do domu otevřeli. Uvnitř byla nalezena
zraněná osoba na zemi. Zraněnou osobu jsme transportovali do sanitního
vozidla a předali do péče zdravotnické záchranné službě KHK. V domě byla
ještě vypnuta elektrická energie z důvodu možného požáru. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

Nouzové otevření dveří v rodinném domě
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v rodinném domě, kde
sousedi neviděli majitele dva dny vycházet ven a uvnitř domu se svítilo.
Po provedeném průzkumu a ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR bylo zjištěno, že majitel domu je v pořádku
a nachází se mimo své bydliště na návštěvě u své matky. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a Policií ČR.
23. 12. 2018 Požár osobního vozidla Rašovice směr Křivice
Jednotka byla povolána k požáru motorové části osobního vozidla na komunikaci v lesním úseku. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovaly
ostatní jednotky požární ochrany, které požár likvidovali jedním vysokotlakým proudem vody. Pomohli jsme otevřít motorový prostor zasaženého
vozidla požárem. Poté po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkami požární ochrany, vyšetřovatelem požáru a Policií ČR.

2. 1. 2019
Dopravní nehoda osobního automobilu v potoce Záměl
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
sjelo do příkopu a skončilo přední částí vozu nad potokem u betonového
mostku. Při našem příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, které jsme pomohli zabezpečit vozidlo
proti požáru. Dále byly položeny do vodního toku sorpční hady z preventivních důvodů případného úniku provozních kapalin. Poté po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez
zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
a Policií ČR.
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23. 12. 2018 Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu k události již na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba KHK,
které jsme pomohli s naložením jedné zraněné osoby do sanitního vozu. Dále
jsme zajistili vozidla proti požáru a ve spolupráci s Požární stanicí Rychnov
nad Kněžnou zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Po dobu zásahu
jsme řídili kyvadlově provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody
Policií ČR jsme s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jedno
vozidlo odtlačili a druhé odtáhli za pomocí navijáku, aby nebránila v silničním provozu. Poté jsme uklidili vozovku od trosek z havarovaných vozidel
a vrátili se zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
15. 12. 2018

Dopravní nehoda osobního automobilu
v potoce Častolovice
Jednotka byla povolána k pádu osobního vozidla z mostku do potoka. Po příjezdu na místo události jsme provedli kontrolu, zda neunikají do vodního
toku provozní kapaliny z osobního vozidla. Dále jsme prohlédli řidičku, která
byla bez zranění. Žádný únik se nepotvrdil, vyčkali jsme na příjezd jednotky
z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a společně vozidlo vyprostili z potoka za pomocí lanových navijáků z cisternové automobilové stříkačky a technického automobilu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
10. 12. 2018

Transport zraněné osoby z rodinného domu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána do rodinného domu k transportu zraněné osoby
do sanitního vozidla zdravotnické záchranné služby KHK. K zraněné osobě
byl špatný přístup v domě, kde byly odpadky a další různé nahromaděné
věci. Po našem příjezdu k události jsme ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policií Kostelec nad Orlicí transportovali
zraněnou osobu oknem do sanitního vozidla, kde byla převezena k dalšímu
vyšetření do nemocnice. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK, Městskou policií Kostelec
nad Orlicí a pracovníkem odboru sociálních věcí MěÚ Kostelec nad Orlicí.
7. 12. 2018
Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v činžovním
domě, kde měl kamarád obavu o zdraví u osoby uvnitř bytu. Osoba neotvírala dveře a ani nezvedala telefon. Za asistence Městské policie Kostelec nad
Orlicí jsme dveře od bytu otevřeli speciálním nářadím. Uvnitř jsme nalezli
spící osobu, která byla v pořádku. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Městskou
policií Kostelec nad Orlicí.

Dle analýzy požárů k 31. 12. 2018 činila přímá škoda způsobená požáry v Kostelci nad Orlicí zhruba 1 055 000 Kč a uchráněné hodnoty činily kolem
8 000 000 Kč.
Jednotka zasahovala celkem u 45 dopravních nehod. Celkem při těchto nehodách nezemřela žádná osoba, 57 osob bylo zraněno, celková škoda přesáhla 6 miliónů Kč.
Kostelečtí hasiči zasahovali u 40 technických pomocí, u kterých se jednalo
převážně o popadané stromy na komunikace a nouzová otevírání bytů, kde
hrozilo nebezpečí z prodlení.
Dále také jednotka 1. 1. 2018 dohlížela na zabezpečení ohňostroje na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí. V letním horkém, suchém období pro
místní rybářský spolek jsme provzdušňovali a doplňovali vodu v jednom
z místních rybníků. Tyto události nepatří do statistiky zásahů, ale jedná se
o evidovanou činnost naší jednotky.
Proběhl také výcvik na základní škole Gutha Jarkovského – Skála, kde jsme
si vyzkoušeli likvidaci simulovaného požáru v budově školy a evakuaci dětí
na nosítkách s evakuační maskou a dále ve ﬁrmě Federal Mogul simulující požár technologického zařízení a jeho likvidace s hledáním pohřešované
osoby a její následná resuscitace (ﬁgurína).
Zabezpečili jsme prostor při slavnostním odhalení sochy T. G. Masaryka
u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československého státu.
Poděkování patří našemu starostovi p. Kinskému a místostarostům města Kostelce nad Orlicí, radě a zastupitelstvu za podporu a ﬁnanční prostředky. Jsou
nepostradatelné při naší hasičské činnosti, která každým rokem stále narůstá.
Tomáš Sršeň

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

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz

zavřeno

Tomáš Sršeň

Výjezdová jednotka JPOII/1 – C
Kostelec nad Orlicí rok 2018
K 31. 12. 2018 jednotka zasahovala celkem u 127 událostí, kde byla zapotřebí
jejich pomoc:
Jednalo se o:
• 29 požárů
• 45 dopravních nehod
• 40 technických pomocí
• 2 úniky nebezpečné látky na pozemní komunikaci
• 6 záchran osob a zvířat
• 3 ostatní pomoci
• 0 živelné pohromy
• 2 plané poplachy
• 2 cvičení
Statistika ohledně počtu osob:
• 3 osoby zemřely
• 73 osob zraněno
• 77 osob evakuováno
• 54 osoby zachráněny
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V ÚNORU SE PROSTĚ TANČÍ,
A PROTO NÍŽE NALEZNETE MALÝ PŘEHLED,KDE SE TANČIT DÁ...
2. 2.

Hasičský bál, Častolovice U lva

3. 2.

3. ples „Dítě v srdci“, SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí

8. 2.

22. Házenkářský ples, Kulturní dům Dobruška

9. 2.

52. Zahrádkářský ples, SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí

13. 2.

Námořnický ples, Hospoda v Lupenici

16. 2.

Ples Pferda, Pelclovo divadlo v Rychnově nad Kněžnou

22. 2.

30. Novoměstský ples, restaurant Pyramida, Nové město nad Metují

22. 2.

6. ples Dámského klubu Slavětína, restaurace U Hubálků

24. 2.

Maškarní karneval bojovníků, princů, rytířů a princezen,
SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí

Podrobnosti k plesům najdete u nás v IC.
Simona Wolfová
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SLOŽKY MĚSTA
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

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
Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení

dětské oddělení

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

c

Vladimír Komárek

Příroda ho zajímala od mala, ale k fotografování se dostal až v pozdější době.
Napřed natáčel zvěř videokamerou a od roku 2004 ji vyměnil za digitální
fotoaparát, aby lépe zachytil kouzelné okamžiky ze života zvěře. První byl
Panasonic, který posléze nahradila digitální zrcadlovka Canon. Firmě Canon
a jejím výrobkům zůstal věrný až doposud. Své fotograﬁe publikuje v časopisech s mysliveckou tématikou, knihách, kalendářích, propagačních materiálech VLS ČR, atd.
Lukáš Kovár

Novinka!
Koupili jsme audioknihy i pro děti!

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Březinová, Ivona:

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
srdečně zve na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ ZVÍŘAT
fotografa Lukáše Kovára
Výstavu si můžete prohlédnout do čtvrtka 28. 2. 2019.
Fotograﬁe z výstavy si můžete zakoupit.
Kontakt: tel. 736 528 975, mail: lukas.kovar@vls.cz
h ps://www.lukaskovar.cz/
Foto: archiv
Lukáše Kovára.

Lentilka pro dědu Edu;
Trenky přes kalhoty, aneb Můj život
s dědou Edou
Čtvrtek, Václav:
Čáry Máry na zdi
Ende, Michael:
Nekonečný příběh
Kolář, Josef:
Z deníku kocoura Modroočka
Lindgren, Astrid:
Děti z Bullerbynu
Mornštajnová, Alena:
Strašidýlko Stráša
Nepil, František:
Hurvínkovy příhody
Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ
Škápíková, Jitka:
Pipi Dlouhá punčocha
(pohádka s písničkami na motivy knihy
Astrid Lindgrenové v překladu Josefa Vohryzka)
Šrut, Pavel:
Lichožrouti I.
podle knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínové
Šrut, Pavel:
Lichožrouti se vraceji II.
podle knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínové
Tolkien, J. R. R.:
Hobit

OuHara Klub
JSI NESPOKOJENÝ/Á?
Lukáš Kovár
*1973 , rybář a příležitostný fotograf
Své mládí prožil na Slovácku, v obci Mutěnice. Po vystudování Střední rybářské školy Vodňany krátce působil na středisku Písečná, Rybářství Přerov s.p.
Po skončení základní vojenské služby nastoupil k Vojenským lesům a statkům ČR , s.p., odštěpnému závodu Lipník nad Bečvou jako rybářský technik
na Lesní správu Potštát, kde působí dodnes.
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Toužíš po změně: kondice?
postavy?
CHCEŠ ŠANCI?
energie?
ZAVOLEJ: 724 181 361 | 724 335 190
života?
KDY? HNED!
POD BRANOU 208, KOSTELEC NAD ORLICÍ
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

My tři králové jdeme k vám…
Šestý den nového roku každý zná jako svátek Tří králů. Tehdy se narozenému
Ježíškovi přišli poklonit tři mudrcové a přinesli mu dary. A proto jsme hned
po Vánocích měli v dětském centru napilno. Opakovali jsme písničku, vyráběli koruny, dary a královské kostýmy a povídali si o krásné české tradici.
Řekli jsme si o Tříkrálové sbírce, která probíhá u nás v České republice, a vysvětlili dětem, jak peníze ze sbírky můžou pomoci těm, kteří naši pomoc nejvíc potřebují. A tak se tedy i naši tři králové, Aidbek, Adilbek a Shekinah hned
v pondělí 7. ledna vydali na svoji tříkrálovou pouť po areálu PoS. Navštívili
jsme všechny budovy areálu a děti dokonce za písničku dostaly i nějaké sladké odměny. Všichni byli mile překvapeni z naší návštěvy a děti odcházely
domů nadšené a spokojené.

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
kostel sv. Jiří:

9:30

kaple na faře:

8:00 (středa, sobota)
18:00 (úterý, čtvrtek, pátek)

(neděle)

Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

vychovatelky DC, PoS Kostelec nad Orlicí

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

8:30

BOHOSLUŽBA

17. 2. (neděle)

8:30

BOHOSLUŽBA

14. 2. (čtvrtek)

16:00 BIBLICKÁ HODINA
Klub seniorů Pohoda.

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farářka Mgr. Jiřina Kačenová,
Letohrad – Petříkov 201, tel.: 608 882 553
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e-mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI V 9:45 V KOSTELE J. A. KOMENSKÉHO
NA RABŠTEJNĚ, KAŽDOU TŘETÍ NEDĚLI NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI.
Foto: archiv Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí

Pod Branou 208
Mobil: 775

969 362

PEDIKÚRA
&
PŘÍSTROJOVÁ
LYMFODRENÁŽ

NOVINKA

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

NOVINKA

Další informace na vývěsce u kostelíku.

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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Studio SUN Kadeřnictví
a solárium

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

NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY
Malibu C 100% vegan.
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NEUNIKLO NÁM
První adventní charitativní koncert

Louskáček

Na 1. adventní neděli uspořádala Základní umělecká škola F. I. Tůmy ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí a Římskokatolickou farností sv. Jiří
1. Charitativní adventní koncert v kostele sv. Jiří, kterým jsme podpořili organizaci Zdravotní klauni. Tato organizace přináší radost nemocným dětem.
Celý koncert se nesl v příjemné hudební atmosféře a kvalitních výkonech
účinkujících. Průvodní slovo měla herečka Klicperova divadla v Hradci Králové, paní Loubalová. Organizaci Zdravotní klauni byla v závěru koncertu
předána nádherná částka 10 558 Kč.
Dovolte mi, abych zveřejnila text, který nám zaslali prarodiče jedné z našich
žákyň.
Dobrý den, dnes jsme dostali od dcery paní Markety Svátkové pár videí ze
včerejšího představení Louskáčka a také videozáběr z koncertu v kostele
sv. Jiří u Vás v Kostelci. No nestačíme žasnout. Musíme VŠEM u Vás ve škole
poděkovat za výborné vedení... Moc nás těší Vaše aktivity. Velice nás mrzí,
že jsme u toho nemohli být osobně, i když jsme to plánovali, ale počasí a ledovice na cestách nám v cestě do Kostelce zabránily. Takže aspoň na dálku
tiskneme symbolicky VŠEM aktérům ruku, blahopřejeme a děkujeme! Jen
tak dál!
Prarodiče dětí Svátkových - Alena a Václav Adamovi

Na první adventní nedělí reprízovali tanečníci ZUŠ a členové taneční skupiny Voto baletní představení Louskáček pod vedením paní učitelky Lenky
Neubauerové opět s velkým úspěchem, o čemž svědčí i tato děkovná slova.

Letošní první adventní svátek jsem prožila velmi hezky a skutečně svátečně.
Navštívila jsem baletní představení (ZUŠ v Kostelci nad Orlicí) Louskáček.
Chci touto cestou poděkovat autorce a realizátorce paní učitelce Lence Neubauerové a vyjádřit obdiv a úctu k její tvořivé práci. Čajkovského hudba
byla dokonale vyjádřena pohybem, sdělností obsahu, výtvarným ztvárněním
scény i kostýmů.
Díky, milá paní učitelko, chce se mi vyjádřit nejen za sebe, rodiče, ale i účinkující velké uznání a poděkování. Na všech účinkujících bylo poznat, jak jim
je báječně, jak žijí pohybem a hudbou a s chutí a nadšením jsou oddání sdělením baletu Louskáček, a tak skutečně chvíle pozastavení, rozjímání a pocitu lásky a vztahu byl 1. sváteční den adventu naplněn zcela.
Mgr. Libuše Nováková

Víte že,
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

•

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
oslaví v letošním roce 50 let od svého založení

Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy. Charitativní adventní koncert v kostele sv. Jiří
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – únor 2019

Jak se dělá kniha?

•

Autor knih Ladislav Miček Vám je jistě známý. Již jsme s ním na Rabštejně
v minulých letech několik jeho vlastních
knih pokřtili… Na březen „měsíc knihy“
připravujeme tematickou besedu. Co
bude obsahovat? Především vyprávění
o tom, jak se kniha tvoří a s čím vším se
autor potýká během zrodu svého díla.
Poprosila jsem autora, pana Mičeka,
o několik slov k připravovanému pořadu:
Tentokrát nepůjde o křest nového knižního titulu. Za šest let vyšlo celkem šest
celostátně distribuovaných knih - z toho tři historické detektivky, knížka pohádek, životopis českého emigranta a švédského generála Jana Varlicha z Bubna
a na podzim minulého roku historický román Ještě nenadešel čas doplněný autorskými ilustracemi. Navíc se nám podařilo realizovat historické monograﬁe obcí
Borovnice a Krchleby. Publikací je tedy celkem osm. Vše bylo vydáno bez pomoci
jakéhokoli nakladatelství…
Nastala doba vhodná k tomu, abychom se zastavili a ohlédli. Právě proto přicházíme s besedou doplněnou promítáním. Ne, nebude to autorské čtení, jaké patří
do knihoven. Nechte se prosím překvapit…

•

•

•

•

Tančírna – vzhledem k tomu, že na Rabštejně v měsíci únoru a březnu
probíhají taneční kurzy pro páry, na další tančírně se setkáme v průběhu
měsíce dubna.
Vánoční atmosféru na Rabštejně zpříjemnilo kultovní baletní představení Louskáček z pera Petra Iljiče Čajkovského. Zatančili nám mladí tanečníci ze ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a taneční soubor VoTo ve velmi
výpravných scénách. Divák byl vtažen do napínavého pohádkového
děje. Představení druhý den zhlédly děti ze základních škol.
Cyklus Jazzmani na Rabštejně pokračoval tentokrát Vánočním koncertem v prosinci. Sál plný posluchačů vytvořil skvělou atmosféru.
Po mladých hudebnících STO Jazz Orchestra vystoupil slovenský jazzový
zpěvák číslo jedna – Peter Lipa se skvělým AMC Triem. Sál uchvátila zejména píseň „Because of Your sad eyes“ doplněná promítáním videoklipu. Skvělý večer.
Malé ohlédnutí za Vánočním koncertem Orchestru Václava Hybše. Václav Hybš tradičně v prosinci zavítal na Rabštejn. Hlavním hostem večera byla zpěvačka a držitelka několika cen Thálie, Pavla Břínková. Slyšeli
jsme vánoční i populární hity doprovodu věhlasného Orchestru Václava
Hybše. I letos naprosto vyprodané hlediště Rabštejna vytvořilo úžasnou
atmosféru a mnoho písní si zazpívalo společně s Orchestrem. Koncert
byl zakončen ovacemi vestoje!
Pravidelné pondělní cvičení jógy – lektor Jan Dlabal odcestoval jako každým rokem na dalekou cestu do slunné Indie – jóga bude pokračovat
v pondělí dne 18. 3. ve stejném čase na Rabštejně.

Věneček
Věneček – slavnostní večer, kterým tradičně zakončujeme Kurz společenského tance a chování pro mládež, proběhl v prosinci. Krásné chvíle si s frekventanty prožilo mnoho rodičů, přátel a kamarádů.
Věneček jsme zahájili slavnostním předtančením frekventantů na píseň
Cesta v rytmu moderního valčíku. Během příjemného večera jsme viděli
předtančení malých tanečníků, kteří si získali srdce všech přítomných. Dále
profesionální vystoupení v rytmu latinsko-amerických tanců Daniela Zhoufa
a Nikoly Verešové (taneční třída „A“).
Během večera proběhlo slosování vstupenek. Výhrou byly tradičně dárkové poukazy na divadelní představení na Rabštejně. Mezi frekventanty jsme
vylosovali dary (jedny z nejpotřebnějších pro společenský život): budík pro
pána a budík pro dámu.
Večerem nás slovem provedl Daniel Zhouf a opět hrála vynikající skupina
EGO Retro Music z Hořic. Ta je považována za jednu z nejlepších hudebních
skupin tohoto žánru ve východních Čechách. Perfektně a přesně zahraná
latina, procítěné standardy (včetně sól na housle a valchy v cha-cha), atd.
Věřím, že si všichni večer v duchu hesla „Roztančený Rabštejn“ krásně užili.

Na besedu s autorem: „Jak se dělá kniha“ (PaedDr. Ladislav Miček) se můžete těšit ve středu 27. 3. v 18:00.

Kdy si jít zatančit na Rabštejn?
Chcete-li se na tanečním parketu opravdu blýsknout, zveme Vás na Taneční
pro páry. Kurz začíná v pátek 1. 2. a můžete si vybrat jednu ze dvou úrovní:
stříbrnou nebo bronzovou.
Bronzová úroveň je zaměřena na stručné zopakování základních kroků a naučení navazujících tanečních prvků. Stříbrná úroveň je určena pokročilým
tanečníkům, kteří již absolvovali bronzovou úroveň a chtějí do svých sestav
zabudovat nové taneční kreace.

Fota: archiv SK Rabštejn
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019

V letošní plesové sezóně se můžete těšit na Rabštejně na tři plesy. Každý z
nich má svou jedinečnou atmosféru. Přijďte se pobavit, zatančit si či poslechnout příjemnou hudbu.
9. 2. – Tradiční Zahrádkářský ples – letos již 52. ročník. Těšit se můžete na
krásnou výzdobu, bohatou tombolu a k tanci a poslechu Vám bude hrát skupina STREYCI. Předprodej v SK Rabštejn.
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16. 2. – Ples Dítě v srdci – pořádá nadace Perinatální hospic Dítě v srdci o.p.s.
Těšit se můžete na bohatou tombolu, půlnoční občerstvení. Hraje skupina
KOPLAHO BAND. Předprodej v SK Rabštejn.
1. 3. – Hasičský ples – tradiční ples plný zábavy v přátelské atmosféře. Předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici.

ze roku 2016. Mezi dalšími úspěchy jsou třetí místo na Mistrovství Evropy
v salze a mnoho dalších.
Kromě kurzu na Rabštejně vyučuje také v Taneční škole Bonstep Hradec Králové a stále se aktivně zúčastňuje tanečních soutěží.
Kurz je organizován ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové.
Zápis frekventantů proběhne ve středu 27. 2. v Divadelní kavárně na Rabštejně od 14 hodin do 16 hodin.

Od letošního roku si můžete i na plesy (Zahrádkářský a Dítě v srdci)
rezervovat nebo zakoupit vstupenky ON-LINE na webových stránkách
www.skrabstejn.cz.

Dětský karneval
Taste meče! Tímto pozdravem se přivítáme na tradičním dětském karnevalu,
který se bude konat v únoru na Rabštejně. Jistě jste pochopili, že tématem
letošního karnevalu budou rytíři, princové a sličné princezny. Na děti čeká
odpoledne plné her, úkolů (a samozřejmě sladkých odměn za jejich plnění),
ale hlavně hudby a maškarního veselí. Děti a jejich nejbližší se mohou těšit
na vesele vyzdobený sál a foyer včetně nafukovacích balónků. Kamarádskou
atmosféru k tanci a soutěžím podpoří i nová světelná technika LED par světel.
Občerstvení pro malé i větší tanečníky je zajištěno – rytířský kvas a nektar
pro princezny nebude chybět.

V rámci jednotlivých lekcí se naši frekventanti naučí základům společenských tanců, základním pravidlům společenského chování a etikety (včetně praktické ukázky stále více používané formy občerstvení – rautu), atd.
Věříme, že i letošním nově přihlášeným frekventantům se podaří úspěšně
vykročit do společenského života.

Karel Heřmánek a divadlo Bez zábradlí
Dětský karneval pořádají DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn v neděli
24. 2. od 14:00. Jste srdečně zváni!

Kurz společenského tance a chování
– podzim 2019
Sdružený klub Rabštejn bude na podzim letošního roku tradičně pořádat
Kurz společenského tance a chování pro mládež.
Taneční – fenomén, který je speciﬁcký pro střední Evropu. Česká republika,
Slovensko a Rakousko jsou jediné země ve světě, kde probíhá organizovaná výuka tance a společenského chování. Je to společenská událost, která
pomáhá mladým lidem vykročit do společnosti. Kupříkladu v mnoha amerických ﬁlmech je ukázáno, jak novomanželé mají obrovské obavy z toho,
že budou muset na své svatbě tančit před zraky zúčastněných valčík! Tyto
obavy mít naši frekventanti nemusí….
Co frekventanty v tanečním kurzu na Rabštejně čeká?
- Nultá lekce s informacemi o průběhu kurzu (seznámení s tanečními mistry)
- 12 lekcí věnovaných výuce tanců a společenské výchovy
- v rámci těchto lekcí jsou dvě lekce prodloužené
(na druhé prodloužené si frekventanti mimo jiné osvojí chování na rautu).
- Kurz je zakončen slavnostním Věnečkem s živou hudbou
a krásnou atmosférou.
Úvodní „nultá“ lekce se bude konat ještě před letními školními prázdninami.
A kdo bude naše frekventanty letos učit?
Kurz povede pan Daniel Zhouf se svojí taneční partnerkou. Mohli jste ho vidět na našich tanečních na Věnečku 2018, kde s Nikolou Verešovou předvedl nádherné
Paso Doble a další latinsko-americká tance.
Daniel Zhouf je držitelem výkonnostní kategorie „A“
v latinsko-amerických tancích a Mistr ČR v párové sal18

Nadcházejícím představením v probíhající divadelní
sezóně 2018/19 je komedie z pera autorky Yasmine
Reza s krátkým, ale výstižným názvem: ART (angl.
Art = umění, obraz).
Máme radost, že po několika letech se na rabštejnská divadelní prkna vrací
oblíbení herci z Divadla
Bez zábradlí. Tehdy u nás zahráli úsměvné představení „Tři muži na špatné
adrese“ (doplňovala je na jevišti Jana Šulcová). O čem bude pojednávat únorové komediální představení „Art“?
Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství?
Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich
pořídí velmi drahý obraz. Co Marka, Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle
otázka dokáže ty tři zavést pěkně daleko. Až téměř na konečnou jejich dlouholetého přátelství. Zdánlivě banální estetický spor se zvrhne v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě skutečného přátelství.
V současnosti jedna z nejslavnějších francouzských komedií posbírala snad
všechny prestižní ceny ve Francii i v zahraničí. Trojici přátel si v různých inscenacích ve světě zahráli např. Pierre Arditi, Fabrice Luchini, Albert Finney,
Tom Courtenay či Alan Alda.
Dovolím si citovat divadelního kritika Jiřího Landu, který o tomto nastudování řekl: „Herecky naplněná inscenace, jejíž režisér měl cit pro timing humorných situací, v nichž exceluje zejména Z. Žák. Vkusná oddychová zábava, která
neurazí ani divadelně náročnější diváky.“
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák
Překlad: Michal Lázňovský, Režie: Karel Heřmánek, Hudba: Ondřej Brousek
Divadelní představení „ART“ uvedeme na Rabštejně v pátek 22. 2.
od 19:00. Představení je součástí divadelního abonmá.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v únoru
70 let oslaví

Kunc Jiří
Novák František

75 let oslaví

Kozel František
Mrkvičková Helena
Šabata Jan

80 let oslaví

Novotný Jindřich
Skácelová Marie

85 let oslaví

Daníčková Libuše

91 let oslaví

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

Významné jubileum Kosteleckého rodáka
František Zoubek by v únoru oslavil 100 let
Kostelecký rodák, typograf, bojovník za svobodu se narodil
17. 2. 1919. Byl členem II. ilegálního výboru KSČ spolu s Jaromírem
Michalcem, Ladislavem Kaněrou,
Vojtěchem Kotyzou a Aloisem
Pivoňkou. Po zatčení I. ilegálního
výbor vydávali letáky a šířili protinacistické zprávy. Byl členem
kosteleckého skautského oddílu
Františka Talacka a společně s Jaromírem Michalcem přezdívaným
„Smíšek“ byli za rozšiřování protiněmeckých letáků na podzim roku
1942 zatčeni gestapem a 17. 4. 1942
popraveni v Drážďanech.
Š. Slezáková

Z našich řad odešli
Miroslav Žampach

* 1952

Ladislav Hovorka

* 1947

Libuše Prchalová

* 1935

Alena Kozluková

* 1947

Stanislava Stibicová

* 1927

Miloslava Zemanová

* 1931

Josef Padrián

* 1944

Ing. Luboš Lerch

* 1928

Jaroslav Pohorelec

* 1958

Dagmar Marková

* 1945
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

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.

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
Jitka Filipová s. r. o.

Poděkování
Děkuji touto cestou
všem občanům, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit
s mojí zesnulou paní Alenkou KOZLUKOVOU
na její poslední cestě.
Milující manžel Petr s rodinou.

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

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou soustrast a květinové dary
při smutečním rozloučení se zesnulou
drahou naší maminkou a babičkou
Stanislavou STIBICOVOU.
Velké poděkování patří všem lékařům,
zejména MUDr. Musilovi, MUDr. Klímovi
a Domovu důchodců Borohrádek
za jejich laskavou péči.
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Týniště nad Orlicí
Vrchlického 312
Tel.: 494 371 534
obřadní síň
(vedle hřbitova)

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

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

www.charon-eu.cz
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Kvalitní a odborné služby za nejnižší ceny
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn – program únor–červen
1.2. (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.
1. 2. (pátek) 17:00, 19:00 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. Sál.

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. Vstupné: 190–350 Kč v předprodeji.
23. 2. (sobota) 13:30
PŘEDNÁŠKA – VČELAŘSTVÍ
Přednáška s promítáním – pořádá Český svaz včelařů, o. s. Sál.
24. 2. (neděle) 14:00
KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne plné barevných světel pro děti a jejich nejbližší plné
masek, tance a veselých písní – pořádá DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn. Součástí bude ocenění masek a tombola. Občerstvení zajištěno. Sál.
Vstupné: 30 Kč dítě, 40 Kč dospělý.
24. 2. (neděle) 17:30, 19:30 TANEČNÍ PRO PÁRY – čtvrtá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
27. 2. (středa) 14:00
ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
Zápis do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2019. Zápis probíhá
14:00–16:00 v Divadelní kavárně Rabštejn.

3. 2. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ – VÝROČNÍ SCHŮZE
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.

27. 2. (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.

7. 2. (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.

1. 3. (pátek) 20:00
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Tradiční ples plný zábavy v přátelské atmosféře s tematickou výzdobou. K tanci
a poslechu hraje skupina COMBI. Předtančení taneční skupina z Hradce Králové.
Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici, tel.: 778 407 150.

8. 2. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY – druhá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň),
pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.

10. 3. (neděle) 14:00

9. 2. (sobota) 20:00
52. ROČNÍK ZAHRÁDKÁŘSKÉHO PLESU
Tradiční ples s velmi krásnou výzdobou tanečního sálu živými květy. K tanci a poslechu hraje skupina STREYCI. Předtančení Taneční oddělení ZUŠ F. I.
Tůmy Kostelec nad Orlicí. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.cz. Vstupné 150 Kč
(s místenkou).

23. 3. (sobota) 19:00
DIVADLO: CHLAP NA ZABITÍ
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. Vstupné: 190–330 Kč v předprodeji.

13. 2. (středa) 8:15, 10:00 POŘAD PRO ŠKOLY – DIVADLO: ČERT A KÁČA
Výpravná scéna s vystoupením čtyř herců z Divadla DAP Praha v pohádce
na motivy Boženy Němcové. Veselá výpravná pohádka plná hravosti a písniček.
Pořad určený pro MŠ a I. stupeň ZŠ a pro rodiče s dětmi. Sál. Vstupné: 45 Kč/žák.
15. 2. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY – třetí lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň),
pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
16. 2. (sobota)20:00
3. ROČNÍK PLESU DÍTĚ V SRDCI
Ples s krásnou tematickou výzdobou. K tanci a poslechu hraje skupina
KOPLAHO BAND. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Divadelní
kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.cz. Nadace Dítě v srdci
děkuje za Vaši podporu zakoupením vstupenky. Sál.
17. 2. (neděle) 10:00
Divadelní kavárna.
20

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

VÝROČNÍ SCHŮZE
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – z. o.

ČZS Kostelec nad Orlicí. 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. Vstupné dobrovolné.
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.
Červen 2019
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.
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KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
20. 2. (středa) 19:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Například se
změní v muže v ženském těle… Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj
Hádek a další. Komedie Česko 2018. Vstupné 80 Kč.
21. 2. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: VŠECHNO NEBO NIC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda má malou dceru a pocit
zodpovědnosti, Vanda je nezávislá kráska, která muže přitahuje jako magnet.
Život jim zamotá několik mužů. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ondřej
Sokol a další. Komedie ČR 2017. Vstupné 50 Kč
3. 3. (neděle) 17:00
PRO DĚTI: PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když
je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj
na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká
sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Animovaný rodinný ﬁlm ČR 2018.
Vstupné 80 Kč.

5., 12. 19. a 26. 2. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
15:30–17:00
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
7., 14., 21. a 28. 2. (čtvrtek)
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela
Zahradníčková.
8. 2. (pátek) 16:00
PATCHWORK
Dílna patchworku. Přijďte si vyzkoušet zajímavou technikou šití a skládání
látek do vzorů. Nutno předem nahlásit na tel. 773 781 162. Změna termínu
možná. Poplatek 160 Kč. Vedoucí: Soňa Burdychová.
15. 2. (pátek) 16:30
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Přijďte si vlastnoručně vyzdobit svůj hedvábný šál nebo šátek. Přihlásit se
můžete do 10. 2. přímo v DDM nebo na tel. 773 781 162. Po předchozí domluvě objednáme materiál v požadovaném rozměru. Změna termínu možná.
Poplatek 80 Kč + spotřebovaný materiál. Vedoucí: Bc. Daniela Mrázová.
20. 2. (středa) 15:30–16:30

22. 3. (pátek) 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL – EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Vstupné
100 Kč, sleva studenti a důchodci.

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

Pololetní prázdniny
1. 2. 2019 (pátek)
ZÁVODY VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
10:00–12:00
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 neru a 6 podepsaných nábojů. Přihlášky (ke stažení na www.ddmkostelec.cz) odevzdejte do 28. 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 28. 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. Přihlášky do 28. 1. v DDM. Poplatek 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
ZELENÉ 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.
4., 11., 18. a 25. 2. (pondělí) 17:00–18:30 KERAMIKA pro volně příchozí I.
5., 12., 19. a 26. 2. (úterý) 17:00–18:30 KERAMIKA pro volně příchozí II.
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé, mládež i dospělé.
Dílny jsou určeny pro veřejnost. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
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HALOVÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
pro žáky I. st. ZŠ
Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: skok z místa,
slalom, sprint apod. Sportovní akce pouze pro předem přihlášené. Vedoucí
akce: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039.
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.

Připravujeme na jarní prázdniny
11.–15. 3. v DDM
Přihlášku na jarní prázdniny odevzdejte do DDM nejpozději do 8. 3. 2019
11. 3. (pondělí) 8:30–14:00
HOKEJ PRO KLUKY, BRUSLENÍ PRO HOLKY
Sraz účastníků v 8:20 v Kostelci na náměstí. Předpokládaný návrat v 14:00.
Poplatek 150 Kč/os. (doprava, vstupné na zimní stadion, oběd). Možnost půjčení bruslí za 30 Kč na místě. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, tel.
777 483 039. Kapacita 15 dětí.
11. 3. (pondělí) 9:00–15:30
POJEĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
Odjezd v 9:15 vlakem do Hradce Králové – návštěva Přírodovědného centra.
S sebou: jídlo a pití na celý den, 100 Kč (jízdenka, vstup, kapesné). Pro předem přihlášené – omezený počet účastníků. Vedoucí: Drahomíra Paulusová,
tel. 773 781 162. Kapacita 15 dětí.
12. 3. (úterý) 8:00–15:00

VÝLET DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
V HRADCI KRÁLOVÉ
Sraz účastníků v 8:00 na vlakové zastávce v Kostelci. Společně pojedeme vlakem do Hradce Králové. V bazénu budeme od 10:00–12:00. Zaplaveme si, vyzkoušíme atrakce, zrelaxujeme. S sebou plavky, ručník a svačinu (ve vestibulu
bazénu možno zakoupit občerstvení). Přihlašovat se mohou pouze plavci! Bližší info v DDM. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek tel. 777 483 039. Kapacita 15 dětí.
12. 3. (úterý) 8:30–15:30
KUCHAŘSKÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI
Pro všechna děvčata i chlapce, kteří se rádi pletou kolem sporáku a kuchtí.
Dílnička pro děti od 1. do 4. tř. Přezůvky a oblečení s sebou. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
13. 3. (středa) 8:30–15:30
HRAJEME SI S KAMARÁDY
Hry, soutěže a tvoření v DDM. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, svačinu
a pití. Oběd zajištěn. Poplatek: 80 Kč. Vedoucí akce: Drahomíra Paulusová,
tel. 773 781 162.
14. 3. (čtvrtek) 9:00–12:00
DOPOLEDNE S FLORBALEM
Pro všechny, kteří mají rádi tuto kolektivní hru. Vyzkoušíme si tréninková cvičení, střelbu na brankáře, nájezdy i samotnou hru. S sebou sportovní oblečení,
21

sálovou obuv, kdo má i svoji ﬂorbalovou hůl, pití, svačinu. Poplatek 60 Kč.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek.
14. 3. (čtvrtek) 13:00–15:00
WORKSHOP ZÁVĚSNÉ AKROBACIE
Přijďte si vyzkoušet kouzlo závěsné akrobacie (akrobacie na zavěšené šále).
Kapacita max. 6 účastníků. S sebou: sportovní oblečení – nejlépe upnuté
tričko (delší rukáv) + tepláky/legíny. Hala Havlíčkova Kostelec nad Orlicí. Poplatek 60 Kč. Vedoucí: Veronika Bachtíková, DiS.

Připravujeme
1. června (sobota) 8:00–17:00 DEN DĚTÍ V MIRAKULU
Pojeďte s námi autobusem do parku Mirakulum ve středočeských Milovicích, kde se můžete těšit na originální zábavu s množstvím nápaditých herních prvků (lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová
centra, podzemní chodby, prolézačky, úzkokolejnou železnici, která park
propojuje se sousedním Tankodromem, vodní svět a oázy s vodními říčkami). S sebou pohodlné sportovní oblečení a boty, plavky, jídlo a pití na celý
den. Vedoucí: Mgr. Petra Hladká. Cena: 380 Kč.

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
9. 2. (sobota) 9:00
OVOCNÉ SADY II
Sraz účastníků: v Kostelci nad Orlicí na Palackého náměstí v 9:00. Pěší trasa:
Synkov, sady Libel, Libel, Podlíska, zámek Častolovice, cyklostezka Kostelec
zastávka. Délka trasy: 13 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
23. 2. (sobota) 8:15
HŘEBČÍN KLADRUBY
Sraz účastníků: 8:00 na zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 8:15 přes
HK a Pardubice do Řečan nad Labem (10:00). Trasa: Řečany nad Labem,
Kladruby, Semín zámek, Semín přesypy, Semínský akvadukt, Přelouč kostel
sv. Jakuba. 13 km. Návrat vlakem z Přelouče. Délka trasy: 13 km. Vedoucí akce:
O o Šabart.

Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

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

Program doprovodných akcí na leden
6. 2. (středa) 10:00

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – zápichy, přáníčka,…

13. 2. (středa) 16:00

GRAFOMOTORIKA – Jak naučit dítě správně držet tužku?

21. 2. (čtvrtek) 10:00

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI II.

28. 2. (čtvrtek) 9:00

ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY

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

KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

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

ZUŠ F. I. Tůmy
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 320 355, E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz
21. 2. (čtvrtek)

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA V KOMORNÍ HŘE
DECHOVÝCH NÁSTROJŮ – Koncertní sál ZUŠ.

26. 2. (úterý) 17:00

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

Plesy
9. 2. (sobota) 20:00
52. ROČNÍK ZAHRÁDKÁŘSKÉHO PLESU
Tradiční ples s velmi krásnou výzdobou tanečního sálu živými květy. K tanci a poslechu hraje skupina STREYCI. Předtančení Taneční
oddělení ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.cz. Vstupné 150 Kč (s místenkou).
16. 2. (sobota)
PLES DÍTĚ V SRDCI
Pořádá nadace Perinatální hospic Dítě v srdci o.p.s. Těšit se můžete
na bohatou tombolu, půlnoční občerstvení. Hraje skupina KOPLAHO BAND. Předprodej v SK Rabštejn, nebo rezervace vstupenek ON-LINE na webových stránkách www.skrabstejn.cz.
22. 2. (pátek)
6. PLES DÁMSKÉHO KLUBU SLAVĚTÍNA
Dámský klub Slavětína v Kostelecké Lhotě si Vás dovoluje pozvat
na již 6. PLES DÁMSKÉHO KLUBU, který se koná v Hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Těšit se můžete na předtančení, kapelu
DYNAMIC, hry o ceny a překvapení večera. Vstupenky jsou v předprodeji v hostinci u Hubálků, tel. č. 732 403 127.
1. 3. (pátek) 20:00
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí Vás srdečně
zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sále SK Rabštejn. K poslechu a tanci hraje skupina COMBI. Předprodej vstupenek od 11. 2.
v hasičské zbrojnici pondělí až pátek v době 8:00–14:00, nebo po telefonické domluvě na čísle 778 407 150.
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Vánoční dárek
Všichni jsme se těšili na poslední den školy v tomto roce. Nejdříve jsme šli do kina a pak hurá do třídy ke stromečku, kde na nás
čekaly dárečky. Měli jsme tu velké překvapení, které nám předala pracovnice domova důchodců v Borohrádku paní Pavlína Brandejsová. Každý žák dostal krásnou pletenou panenku nebo panáčka. Dárek pro nás vyrobili klienti domova při pracovní terapii.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat za nádherný dárek k Vánocům.
Žáci 4. C a tř. uč. V. Tichá

Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského

Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského

MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí
Čerti v MŠ Krupkova
Ve dnech 5. 12. a 6. 12. 2018 se třídy naší MŠ
proměnily v malá peklíčka plná čertů, čertic,
čerťat a malých rarášků, kteří si celý den užívali
čertovské dovádění. V odpoledních hodinách
proběhla na jednotlivých třídách vystoupení
pro rodiče, kde se naši čertíci předvedli v plné
parádě. Tančili, zpívali, dupali a někteří pouštěli
i trochu hrůzy. Ve třídě Skřítků si čertíci zatančili
s Káčou, u Sluníček se objevilo i pár andělíčků
a malí rarášci na třídě Žabiček uvařili pekelně
dobrý čertovský guláš. Do našeho rejdění se
zapojili i rodiče nejen výrobou čertovských kostýmů, ale i závěrečným pekelným tancem.
O čertovském dovádění si děti povídaly až
do Vánoc, kdy si ještě mezi vánočními koledami
zazpívaly čertovské písničky, jen tak pro radost,
při svých hrách.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019

Fota: archiv MŠ Krupkova
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Školní družina
Kouzelník Waldini ve školní družině
V úterý 8. ledna nás již po několikáté navštívil kouzelník Waldini. V tělocvičně ZŠ se sešla celá školní družina (Erbenova a Drtinova).
Kouzelník nás okamžitě vtáhl do svého světa kouzel. Viděli jsme kouzla s kartami, šátky, prstýnkem apod. Dokonce jsme se dočkali i živé hrdličky. Kouzelník
celou dobu spolupracoval s dětmi a svá kouzla předváděl humornou formou.
Na závěr dětem vytvořil zvířátko či meč z balónku.
Představení bylo plné radosti, smíchu a také úžasu. Ještě dlouho po skončení
představení jsme si o kouzelníkovi povídali.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

Školní družina Erbenova
Stezka odvahy
V úterý 4. 12. jsme se s dětmi sešli v 16:00 ve školní
družině. Pro děti jsme měli
připravené mikulášské dílničky a slibovanou stezku
odvahy. Děti si vyrobily
andělíčky a ozdobily perníčky.

Nyní už se těšíme na další zážitky, které nás čekají v novém roce 2019.
Raková Věra, DiS.

MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí
Celoškolková akce Hrabání listí
15. 11. se druhým rokem konala na školní
zahradě MŠ Mánesova akce Hrabání listí.
Areál školní zahrady je velice rozlehlý, proto jsme se rozhodli opět uspořádat tuto
akci, do které se zapojili děti naší školky,
sourozenci mladší i starší, rodiče, prarodiče i zaměstnanci. Na práci byly potřeba hlavně hrábě, zahradní kolečka, vaky
na listí, i vlek a 2 velké kontejnery na listí.
Ve školce je dětských hrabiček dost, dospělí si svoje náčiní přinesli sami. A to nejdůležitější radost z práce a chuť pomáhat.
Děti viděly své rodiče, prarodiče, paní
Fota: archiv MŠ Mánesova
učitelky i paní uklízečky při práci a velmi
ochotně pomáhaly.
Celé akce se zúčastnilo tolik pomocníků, že bylo za hodinu
a půl hotovo. Paní
kuchařky připravily
výborné občerstvení
– chlebíčky, jednohubky, jablečný koláč
a podávaly horký čaj.
Jako odměnu dostaly
děti doma upečené
a ozdobené voňavé perníčky. Mnohokrát děkujeme všem, kteří nás přišli
v této akci podpořit a pomohli nám připravit naši krásnou zahradu na zimu.
Děkujeme VÁM!
Kolektiv MŠ Mánesova
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Fota: archiv ŠD Erbenova

Když bylo vše hotovo, děti si snědly svačinku a netrpělivě čekaly na stezku.
Poté, co se dostatečně setmělo, vyrazili jsme do Sejkorova parku. V parku
měly děti za úkol jít po světýlkách a v cíli najít poklad. Stezku všechny děti
odvážně zvládly a za odměnu dostaly bonbon.
Velice nás potěšilo, že se opět přidaly i děti ze 4. třídy.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Adventní jarmark
V sobotu 15. 12. jsme se s dětmi
sešli ve školní družině, abychom
společně podnikli výlet do Rychnova nad Kněžnou na Adventní
jarmark na zámku.
Do Rychnova n. K. jsme opět
jeli vlakem. Na zámku na nás již
čekala Martina Fajglová z DDM
Rychnov n. K., která pro děti
měla přichystané dílničky. Děti si
mohly vyrobit vánoční zvoneček
nebo udělat stromeček ze šišky.
Poté jsme si s dětmi prohlédli
jarmark, kde si děti koupily např.
plovoucí svíčky.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019

Fota: archiv ŠD Erbenova

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří, kam zveme nejen možné
zájemce o studium, ale i širokou veřejnost. Na ten první, prosincový, jsme
kromě prohlídky školy připravili mimo jiné tradiční výstavu s vánoční tematikou. Na té se podíleli hlavně žáci a žákyně ubytovaní v domově mládeže.
Vytvořili vánoční věnce, svícny, napekli perníčky atd. Druhý den otevřených
dveří se konal už v tomto roce, 11. ledna.
Je toho ještě hodně, co by stálo za připomenutí v oblasti sportu - pořádání
turnajů ve ﬂorbalu a so balu (i na krajské a celostátní úrovni), lyžařský výcvik a sportovní týden. V červnu se škola spolupodílela na pořádání Mistrovství ČR – ﬁnálového turnaje školních lig středních škol.
O všem, co se u nás děje, informujeme na webových a facebookových
stránkách. Pokud jste sem již „zabrousili“, víte, jak se rozšiřuje školní minifarma, co dělají naši kynologové, zjistili jste, že se po mnoha letech podařilo uvést do chodu stařičký americký kombajn John Deere, mohli jste
opakovaně nahlédnout do moderních dílen chlaďařů a seznámit se s jejich
úspěchy.
A co je u nás nového? Konečně máme k dispozici nový kombajn! Jedná se
o sklízecí mlátičku NEW HOLLAND TC 4.90 v pořizovací ceně 2 478 000 Kč
(včetně DPH).

Před odjezdem vlaku jsme se ještě stihli stavit na zákusek v místní cukrárně.
Výlet se dětem opět moc líbil a již se těší na další.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

SZeŠ a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí
Malé ohlédnutí
za uplynulým kalendářním rokem
Uplynulý rok utekl žákům i pracovníkům školy velmi rychle, snad ještě rychleji než léta minulá. Je to dáno skutečností, že škola vyvíjí stále více aktivit,
které bývají označovány jako mimoškolní činnost.
Rádi bychom tedy kosteleckou veřejnost stručně seznámili s tím, co „zemědělka“, ke které už téměř 15 let patří „chlaďaři“, v roce 2018 realizovala mimo
vlastní výuku.
Kromě traktorů autoškoly jsou ve městě nejviditelnější „pejskaři a pejskařky“. Už dlouhou dobu se věnujeme kynologii, pracujeme s německými ovčáky. Škola má k dispozici velmi dobře vybavený kynologický areál.
Kalendářní rok 2018 začal, stejně jako ten letošní, tím, že žáci kynologické
specializace pomáhali s organizací závodů saňových psů Šediváčkův long.
Během roku se naši kynologové zúčastnili dvaceti soutěží, výstav a ukázek
výcviku psů.
V září se škola prezentovala na krajských dožínkách v Hradci Králové, na jaře
a na podzim jsme pomohli s organizací zahrádkářských výstav v Častolovicích. Podíleli jsme se také na organizaci velké celokrajské akce propagující
zemědělství, která proběhla 18. 5. v zemědělském středisku Sovětice. Byli
jsme jediní, kdo ze středních škol předváděl živá zvířata v aktivní činnosti
– šlo o ukázky výcviku psů a o tzv. králičí hop. Naším úkolem bylo zajistit
program pro děti ze ZŠ a MŠ. Začátkem června naši žáci pomohli uskutečnit
prestižní chovatelskou akci nazvanou Přehlídka českého strakatého skotu,
která proběhla na farmě ve Verměřovicích.
O tři týdny později, 27. 6., jsme pro žáky 1.–3. ročníku ZŠ Gutha-Jarkovského
uspořádali Den země.
Zúčastnili jsme se řady odborných soutěží. Mimořádného úspěchu dosáhl Radek Samek (student třídy 4. A), když na celostátní soutěži zemědělských škol, která proběhla v dubnu v Benešově, vybojoval v jízdě zručnosti
1. místo.
V soutěžích ovšem vynikli především naši chlaďaři, kteří již tradičně získávají ta nejvyšší ocenění. Také loni v dubnu si z celostátní soutěže žáků středních škol v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením pro
chladicí a klimatizační techniku, která proběhla v Brně, přivezli absolutní
vítězství.
Zúčastnili se také soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář-silnoproud v České Třebové, kde získali 3. místo, i když byli jediní, kdo z 9 družstev reprezentovali jiný obor.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019

Na přelomu roku došlo k významné změně, i když jenom administrativní.
Škola má od 1. ledna 2019 nový oﬁciální název – Střední zemědělská škola
a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad
Orlicí Komenského 873.

Webové stránky zůstávají stejné – www.szeskostelec.cz. Na webu najdete
odkaz na facebook.
PaedDr. Ladislav Miček,
učitel SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Chlapci nad 10 let: 1. místo
2. místo
3. místo

Koblic Jan (9:04);
Koblic Martin (9:08);
Hladký Matěj (9:49)

Dívky nad 10 let:

Drahošová Aneta (9:11);
Bašová Ema (10:42);
Turynková Nela (11:20)

1. místo
2. místo
3. místo

Kroužek JUDO nás reprezentuje
na Slovensku
Soutěž se konala v Lábu 15. a 16. 12. s těmito výsledky:
1. místa: Hugo Korcina,
Ondřej Petera,
Jindřich Petera,
Adam Holman,
František Mazánek;
2. míto:

Vojtěch Vonásek

Fota: archiv DDM

Judistům gratulujeme
trenéři Štefan Trebatický, Blanka Peterová

Silvestrovský běh 2018
Poslední den v roce 2018 se konal Silvestrovský běh. V letošním roce se jednalo o 31. ročník běhu a zúčastnilo se ho 97 účastníků.
Na stupních vítězů se umístili:
Muži do 40 let:
1. místo
Král Vojtěch (18:41);
2. místo
Bílek David (19:59);
3. místo
Nechvíl Petr (21:19)
Muži nad 40 let:

Ženy:

1. místo
2. místo
3. místo

Kratochvíl Miloš (20:27);
Šesták Karel (23:56);
Rautenkranz Miroslav (24:11)

1. místo
2. místo
3. místo

Kosová Denisa (22:48);
Kozáková Denisa (23:05);
Machačová Ivana (23:34)

Chlapci do 10 let: 1. místo
2. místo
3. místo

Brychta Jakub (9:11);
Juda Marek (9:12);
Hladký Radovan (9:55)

Dívky do 10 let:

Turynková Sára (9:49);
Brychtová Veronika (9:57);
Drahošová Vendula (10:17)
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1. místo
2. místo
3. místo

Vítězem Silvestrovského běhu se stal Vojta Král, náš nejlepší reprezentant v orientačním běhu posledních let, vítěz závodu světového poháru v roce 2018
a bronzový medailista z posledních světových her. Setkání s předním českým
běžcem je pozitivní motivací pro naše mladé naděje a povzbuzení do další práce.
Těší nás, že přijdete na Silvestra sportovat! Vytrvalostním během posilujete
své zdraví!

Vánoční šachový turnaj 2018
Vánočního šachového turnaje se dne 26. 12. zúčastnilo v DDM 35 hráčů.
Výsledky v kategorii dospělí:
1. místo Pokorný Tomáš;
2. místo Horák Jan;
3. místo Kožúšek Daniel
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Škola lyžování a snowboardingu 2018
Dne 5. a 6. 1. jsme se spolu s 58 dětmi vydali na první lekci lyžařské a snowboardové školy do Orlických hor na sjezdovku Šerlišský mlýn.

FLORBALOVÝ TÁBOR
29. 7.–2. 8. (5 dní) – pobytový tábor. Pojďte s námi hrát ﬂorbal. Kromě ﬂorbalu se těšte i na táborové hry a jiné aktivity. Vlastní hokejka výhodou. Brankáři také vítáni. Ubytování: spaní v prostorách DDM. Stravování: celodenní
stravování, pitný režim. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 900 Kč. Věk: pro
3.– 7. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek. Kontakt: 777 483 039.
Variabilní symbol: 201914
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO předškoláky a 1. třídu
15. 7.–19. 7. (5 dní) – příměstský tábor. Od pondělí do pátku budou pro kluky
a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity. Stravování: Oběd zajištěn,
pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 550,- Kč
(tábor zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: pro předškoláky a 1. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Bc. Karolína Malíková, Mgr. David Potůček. Kontakt: 732 535 598. Variabilní symbol: 201904.

Mgr. Petra Hladká

Táborové léto 2019
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2.–4. TŘÍDU
1. - 5. 7. 2019 (5 dní) – příměstský tábor. Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity. Jeden den tábora bude
věnován cyklistice, děti musí umět jezdit na kole bez přídavných koleček.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 550 Kč (tábor zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ,
sleva 300 Kč). Věk: pro 2. - 4. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Daniela Šafaříková.
Kontakt: 732 535 598. Variabilní symbol: 201901

VIKINGOVÉ
14. 7.–27. 7. (13 dní) – pobytový tábor. Život Vikingů pod vedením Erika Rudého. Zažij s námi strastiplné a dobrodružné plavby po moři, bitvy ale i budování nových osad. Ubytování: tábořiště v Hájemství u Dvora Králové (doprava
do tábora vlastní), spaní ve stanech s podsadou. Stravování: strava 5x denně,
celodenní pitný režim. Kapacita tábora: 50 osob. Cena: 3 900 Kč (200 Kč sleva za sourozence). Věk: 7 až 15 let. Hlavní vedoucí: Marie Kavková. Kontakt:
777 113 881 (Barbora Vaňková). Variabilní symbol: 201915.
TÁBOR JUDO
28. 7.–17. 8. (20 dní) - pobytový tábor. Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí přežití v přírodě. Pobyt v přírodě, tábornické
dovednosti, trénování technik JUDA, sport, hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi, soutěže a celotáborovka plná legrace. Ubytování: Petrovičky
u Mladkova, stany pro 2 osoby, vojenské stany. Stravování: polní kuchyně,
strava 5x denně, celodenní pitný režim. Kapacita tábora: 50 osob. Cena:
4 600,- Kč / 20 dní, zkrácený pobyt 4 000Kč /14 dní. Věk: 7 až 15 let. Vedoucí
tábora: Štefan Trebatický. Kontakt: 737 083 038.

POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY/tábor pro 1.–4. třídu ZŠ
8.–12. 7. (5 dní) – příměstský tábor. „Navštívíme“ starověké Řecko, zapálíme olympijský oheň, budeme soutěžit, nebudou chybět hry i výlety. Tábor
bude probíhat denně od 8:00 do 16:00. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 550 Kč (tábor
zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: 1. – 4. třída
ZŠ. Vedoucí tábora: Mgr. Lucie Janoušková. Kontakt: 731 014 916. Variabilní
symbol: 201902.

NERF TÁBOR
26. 8.–30. 8. (5 dní) – příměstský tábor. Pojďte s námi vyrazit s NERFkou do terénu. Vlastní NERF zbraň výhodou. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim
v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 550 Kč (tábor zapojen
do projektu tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: pro 1.–5. třídu ZŠ. Vedoucí
tábora: Jan Alexandr Dostálek. Kontakt: 777 483 039. Variabilní symbol: 201905.

GLADIÁTOR
1.–5. 7. (5 dní) – pobytový tábor. Táborový pobyt pro děti s výbornou fyzickou zdatností a nebojácností při zdolávání náročných soutěží a cvičení
v přírodě. Součástí táboru bude i několik outdoorových aktivit. Ubytování:
chata Kačenka, Šerlišský mlýn v Orlických horách. Stravování: celodenní,
pitný režim. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 2500 Kč. Věk: pro 5.–9. třídu
ZŠ. Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek. Kontakt: 777 483 039. Variabilní
symbol: 201912.

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
5. 8.–9. 8. (5 dní) – příměstský tábor. Během příměstského tábora budou mít
kluci a holky možnost nejen zábavnou formou potrénovat angličtinu, ale zároveň si užít spoustu zábavy a dobrodružství! Budou si totiž moci vyzkoušet
i řadu nezvyklých sportovních a cirkusových disciplín jako například chůzi
po laně, závěsnou akrobacii, žonglování s míčky či kužely, stavění lidských
pyramid a podobně. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny
vlastní. Kapacita tábora: 12 osob. Cena: 1550 Kč (tábor zapojen do projektu
tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: 1.–5. třída. Vedoucí tábora: Veronika
Bachtíková, DiS. Kontakt: 776 268 988. Variabilní symbol: 201906.

TÁBOR U MOŘE
12.7.–21.7. (10 dní) – pobytový tábor. Pobytový tábor v Chorvatsku u moře.
Pojeďte s námi relaxovat, slunit se a řádit ve vlnách. Děti by měly být plavci,
bez zdravotního omezení. Na tábor je nutné se přihlásit a uhradit jej nejpozději do 31. března 2019. Nutná předchozí táborová zkušenost! Ubytování:
táborová základna ve městě Dugi Rat. Stravování: strava 5 x denně, pitný
režim. Kapacita tábora: 15 dětí. Cena: 7 200 Kč (doprava, ubytování, strava,
program, pojištění, zdravotník), plus kapesné. Věk: 9 až 15 let. Vedoucí tábora: Mgr. Petra Hladká, Drahomíra Paulusová, Kontakt: 773 781 161, 773 781 162.
Variabilní symbol: 2019113.

SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
5. 8.–9. 8. (5 dní) – příměstský tábor. Od pondělí do pátku budou na děti
čekat sportovní a adrenalinové aktivity. Cyklistika, plavba po řece na ra ech
a kánoích, vysoké lanové překážky, plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny
vlastní. Kapacita tábora: 15 osob. Cena: 1 550,- Kč (tábor zapojen do projektu
tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: druhý stupeň ZŠ. Vedoucí tábora:
Mgr. Miroslav Sejkora. Kontakt: 737 844 393. Variabilní symbol: 201907.

TANEČNÍ TÁBOR I.
15. 7. –19. 7. (5 dní) – příměstský tábor. Tábor plný pohybu a tance. Chcete
zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi, zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme
se na Vás. Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00. Stravování: Oběd
zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena:
1 550 Kč (tábor zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk:
dívky od 5 do 10 let. Vedoucí tábora: Lenka Malíková. Kontakt: 733 765 788.
Variabilní symbol: 201903.
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VÝTVARNÝ TÁBOR S KERAMIKOU aneb HURÁ DO STŘEDOVĚKU!
12. 8.–16. 8. (5 dní) – příměstský tábor. Tábor zaměřený na historii a rukodělné
činnosti. Máte-li doma dítko, které rádo tvoří a kreslí, toto je ten pravý tábor pro
něho. Vyzkoušíme různé výtvarné techniky, tvoření z keramické hlíny a přírodních materiálů. Nedílnou součástí tábora bude táborová hra, která nás zavede
do Středověku se vším, co k němu patří. Stravování: oběd, pitný režim, svačina
vlastní. Kapacita tábora: 15 osob. Cena: 1 550 Kč (tábor zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: děvčata a chlapci 1. – 5. třída ZŠ. Vedoucí
tábora: Marcela Zahradníčková. Kontakt: 724 921 467. Variabilní symbol: 201908.
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FANTASY VÍKEND
Sobota a neděle 17.–18. 8. – pobytový víkend. Víkend pro malé dobrodruhy
ve světě historie a fantasy s přespáním na tábořišti Sopotnice (v případě nepříznivého počasí v DDM Kostelec). Na programu stavba tvrze, výroba kostýmu a vybavení, hry v přírodě. S sebou vlastní karimatka, spací pytel, meč,
štít, kožené rukavice. Stravování: zajištěno. Kapacita tábora: 20 osob. Cena:
600 Kč. Věk: 1.–5. třída ZŠ. Vedoucí tábora: Ing. Robert Marek, Klára Marková. Kontakt: 603 414 583. Variabilní symbol: 201916.

Fota: archiv MC Cvrček

TANEČNÍ TÁBOR II.
19. 8.–23. 8. 2019 (5 dní) – příměstský tábor. Tábor plný pohybu. Chcete zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi, zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se
na Vás. Tábor bude probíhat denně od 8 do 16 hodin. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena:
1 550 Kč. Věk: 1. – 5. třída ZŠ (tábor zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ,
sleva 300 Kč). Vedoucí tábora: Lenka Malíková. Kontakt: 733 765 788. Variabilní symbol: 201909.
TAJUPLNÝ OSTROV
26.–30. 8. (5 dní) – příměstský tábor. Vydejte se s námi na tajuplný ostrov
plný záhad i zábavy. Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny
nejrůznější aktivity. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny
vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 550 Kč (tábor zapojen do projektu
tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: pro 1.–5. třídu ZŠ. Vedoucí tábora:
Daniela Šafaříková. Kontakt: 732 535 598. Variabilní symbol: 201910.
SOFTBALLOVÝ TÁBOR
26.–30. 8. (5 dní) – příměstský tábor. Sportovní tábor plný so balu a jiných
aktivit v přírodě. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 20 osob. Cena: 1 550 Kč (tábor zapojen do projektu tábory s NAD ORLICÍ, sleva 300 Kč). Věk: pro 1.–5. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Lenka
Dohnalová. Kontakt: 732 535 598. Variabilní symbol: 201911.

Příměstské tábory zapojeny do projektu „Prázdniny s NAD ORLICÍ“.
Pokud oba rodiče (otec dítěte a matka dítěte) dodají tiskopisy, mají
slevu 300 Kč na dítě/příměstský tábor. Sleva se netýká POBYTOVÝCH
TÁBORŮ. Tiskopisy a přihlášky ke stažení na www.ddmkostelec.cz
nebo v DDM). Teprve po odevzdání přihlášky (osobně do DDM nebo
mailem na adresu ddmkostelec@email.cz) je dítě zapsáno do pořadníku tábora.

Malé děti potřebují být samozřejmě co nejvíc s matkou, ale rády už se potkávají se svými vrstevníky a učí se pobytu v malém kolektivu. Samozřejmě,
s maminkou v blízkosti. Ve Cvrčku s těmito prcky také zkoušíme jednoduchá
tvořeníčka a také zpíváme písničky, tančíme ovečky a kolo-kolo, občas cvičíme, hrajeme si s padákem a děláme i další aktivity, abychom si zimu zpestřili,
ale také, aby se děti něco nového naučily a zažily. Hodně prostoru necháváme dětem ke spontánní hře a nácviku komunikačních schopností v kolektivu stejně starých dětí. To rozvíjí jejich schopnosti budoucího začlenění
do kolektivu ve školce a předchází se tak traumatickým zážitkům vznikajícím
s nástupem do MŠ a odloučení od matky. Ve Cvrčku si děti pohrají s novými,
neokoukanými hračkami, vyřádí se v bazénku s míčky nebo vyzkouší nové
stavebnice apod.
Maminkám mezitím připravujeme různé vzdělávací aktivity, tvořivé dílny
apod. V současnosti se těšíme, že tuto nabídku aktivit budeme moci ještě
rozšířit, až se přestěhujeme do nového komunitního centra a opustíme prostory, kde sídlíme od loňského dubna. Jsme za ně sice moc vděčné a rády,
ale už nám začínají být malé, větší akce, jako divadelní představení pro nejmenší, pořádat nyní ani nemůžeme. Proto už s nedočkavostí pozorujeme, jak
ﬁrma Na Příkopech ﬁnišuje, a těšíme se na stěhování do lepšího.
Máme se tedy jak v únoru, tak v budoucnu 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 na facebooku (Mateřské
centrum Cvrček). Bližší informace pak poskytneme na telefonu: 774 321 111.
Bc. Andrea Kocourková, jednatel

TÁBORY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 31. 5. 2019.
TÁBOR U MOŘE nejpozději do 31. 3. 2019. Platbu je možné uhradit
převodem na účet 2200377848/2010 nebo složenkou. Každý tábor
má přidělený variabilní symbol. Do poznámek k platbě uveďte jméno dítěte.

Český zahrádkářský svaz
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

Únor ve Cvrčku
Zima je pro rodiče s malými dětmi vždycky náročná. Zejména s těmi živějšími, které by potřebovaly trávit spoustu času pohybem nebo jinou činností
venku. Když je sníh a nemrzne moc, je největším problémem vlastně jenom
náročnější oblékání. Ale když jsou buď příliš velké mrazy, silný vítr nebo je
venku čvachta, je problém, kam s malými dětmi vyrazit. Proto je tu naše organizace a zajišťujeme dětem s rodiči na rodičovské dovolené program a zázemí.
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Volný mošt
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249
V MOŠTÁRNĚ POD BRANOU MÁME VOLNÝ MOŠT
Prodej dvě soboty v měsíci 9:00–11:00
9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5. do vyprodání zásob
Držíme ceny roku 2018:
láhev 0,7 l–17 Kč/láhev: přineste čisté lahve protihodnotou
krabicový mošt 5 l (bag in box–nevratný obal) cena 150 Kč volně
Zkuste svařený mošt i pro děti.
Informace a dohody o odběru Jan Šabata tel. 704 709 790
zahradkari.kostelec@seznam.cz, h p://www.zahradkari.unas.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2019

SPCCH

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Plán na I. pololetí roku 2019
Svaz postižených civilizačním chorobami ČR, ZO Kostelec nad Orlicí
Únor:
Beseda Cesty za poznáním paní Mejstříkové
Březen:
Oslava Mezinárodního dne žen: vystoupí Základní umělecká škola F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí
Otvírání klubovny, vystoupí Marie Kudibalová

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.

Duben:
17. 4. Velikonoční jarmark
Květen:
Den matek
Zájezd
Červen:
8. 6. Hudební pořad s Elektrobandem (dechová hudba TV Šlágr)
Pořad s Bohoušem Kleplem ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí
27. 6. Zájezd
Připravuje se beseda se senátorem Miroslavem Antlem
Všechny členy srdečně zveme na připravované akce.
Blanka Matějusová, předsedkyně

SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Sport–Klub–Senior

Vánoční turnaj v nohejbalu trojic

173. sešlost Sport Club Senioru

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí, oddíl nohejbalu uspořádal
27. 12. 2018 tradiční vánoční turnaj v nohejbalu trojic.
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů z celého okresu. Ozdobou turnaje bylo družstvo z Trutnova, které tvořili bývalí ligoví hráči. Po velmi urputných bojích
nakonec zvítězil hráči Trutnova před Koubavým a Sokolem Kostelec nad Orlicí „A“. Poděkování patří řediteli turnaje panu Miloši Matouškovi. Zakončení
turnaje proběhlo v klidné vánoční atmosféře v restauraci Sokolovna u výborného guláše a piva.
MM

Před Vánocemi se sešli členové S-C-S na Rabštejně
na společném posezení a zhodnocení svého sportovního roku. Protože klub oslavil v roce 2018 dvacet let od založení, malinko se
zavzpomínalo na všechna předchozí léta, hodnotily se společně pořádané
akce. Za poslechu hudby country skupiny SVM Band se taky tancovalo a viděli jsme i vystoupení děvčat z gymnastického oddílu Sokola. Nechybělo
ani občerstvení, malé dárečky a milá slova se vzájemným přáním pěkných
Vánoc, zdraví a elánu do nového roku.
Za S-C-S předsedkyně

FbK Kostelec nad Orlicí

20 let spolku Sport Club Senior

Informace z FbK
Zdravíme všechny příznivce ﬂorbalu. Po úspěšné loňské sezóně naši nejmladší chlapci postoupili do kategorie mladších žáků. Na novou sezonu se
připravovali v Rokytnici v Orlických horách, kde měli soustředění. Po dopoledních i odpoledních trénincích měli možnost využít saunu a zahrát si
společenské hry. Kluci vše brali pozitivně a moc se jim v Rokytnici líbilo.
První turnaj byl odehrán v Novém Městě nad Metují. Kluci si vedli dobře.
Dne 11. 11. byl turnaj v Dobrušce. Zde si vyzkoušeli nové taktiky a fígle. Turnaj byl opět úspěšný. Kluci jsou jeden team a jejich slogan je „když nemůžeš, tak přidej víc a slovo nejde neexistuje“. Přejeme hodně úspěchů FBK
Kostelec nad Orlicí.
Iva Jaklová
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V roce 2018 uplynulo 20 let, kdy byl sportovní spolek S-C-S založen. Iniciátorem vzniku tohoto ojedinělého sportovního klubu byl Jindřich Falta,
kostelecký atlet a patriot. S několika kamarády se rozhodli, že osloví své vrstevníky, bývalé sportovce, aby vstoupili do spolku, který nemá v naší republice v tomto pojetí obdoby.
Podařilo se jim dát dohromady partu 131 sportovců, kteří reprezentovali město Kostelec nad Orlicí a nechtěli na své závodění zapomenout. Otázku názvu
spolku vyřešili jeho zakladatelé tak, že je srozumitelný dodnes – Sport Club
Senior. Heslem klubu jsou slova dr. Miroslava Tyrše „Ni zisk, ni slávu“ s podtitulem: oživování vzpomínek na vlastní sportovní činnost a zájem věnovat
se ještě některým sportovním činnostem, a to úměrně k věku každého člena.
Spolek byl zaregistrován v roce 1998 u ministerstva vnitra v Praze, od roku
2016 je zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové.
Za těch dvacet let udělalo vedení klubu velký kus práce. Zrodila se nejen
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setkání, besedy, sportovní zápolení, ale začaly se vydávat různé publikace,
kalendáře, vzpomínková alba. V roce 2001 byl vydán Almanach sportovců
a v roce 2005 Almanach další, obsáhlejší. Autory obou publikací byl Jindřich
Falta, František Krch a Jiří Růžička.
Náplní činnosti spolku byla zpočátku vzpomínková posezení, později besedy
- nejprve s kosteleckými rodáky, později už i s republikově známými sportovními osobnostmi.
Vedení klubu se úspěšně snažilo a dosud snaží pořádat zájezdy do sportovních areálů nejen v kraji, ale i v rámci republiky (pardubický zimní stadion,
letiště Nové Město n.M. , centrum Aleše Valenty Štíty, sportovní středisko
Nymburk). Nechybí ani zájezdy kulturně poznávací, např. zájezd do broumovského kláštera.
Každoročně se uskutečňují tzv. sešlosti. Těch bylo do dnešního dne již 173.,
na kalendářní rok jich připadá v průměru 8–9. Při nich se buďto jen lehce
sportuje a někdy i soutěží, nebo se vzpomíná, případně se jen baví. Všichni
členové S-C-S pravidelně na tato setkání dostávají pozvánky prostřednictvím tzv. svolavatelů. Ze setkání jsou často pořizovány i fotograﬁe a účastníci
mají možnost prohlédnout si je v malém fotoalbu.
Ke zviditelnění, kdo je a kdo byl členem S-C-S, slouží tablo bývalých sportovců a členů klubu, které bylo nainstalováno u brány Městského stadionu. Zde
byla v roce 2017 odhalena pamětní deska zakladatele Sport Club Senioru
a iniciátora vybudování atletického stadionu Jindřicha Falty.
Na návrh vedení klubu byli téměř všichni členové S-C-S odměněni pamětními medailemi města Kostelec nad Orlicí a ústy starostů jim bylo poděkováno
za reprezentaci.
Městský úřad každoročně přispívá na činnost S-C- S ﬁnančním darem ve výši
5 000 Kč, který je vždycky využit ve prospěch všech členů. Spolku ﬁnančně
pomáhá také řada sponzorů a příznivců.
O činnosti a akcích, které klub pořádá, je několikrát do roka informována
i široká veřejnost prostřednictvím městského zpravodaje Orlice.
V současné době čítá spolek 71 členů. Přirozenou cestou jich ubývá a nové
adepty se daří získávat velmi sporadicky.

SK Klackaři
Kostelec nad Orlicí
Malí Klackaři U7
na halovém turnaji v Pardubicích
V sobotu 24. 11. jsme vyrazili na náš oblíbený turnaj, který pořádali Waynes
World Pardubice. Pro některé děti to byl turnaj úplně první.
Jako první jsme sehráli vyrovnaný zápas s Rytíři z Trutnova. Po pěkném výkonu jsme sice o bod prohráli 2:3, ale bylo vidět, že jsou děti připraveny poprat
se o co nejlepší výsledek.
Hned další zápas jsme sehráli s WW. Naši malí borci se rozehráli a po krásných odpalech a super obraně jednoznačně vyhráli 15:1.
Po malé přestávce nás čekal zápas s Chocní. Tady se bojovalo o každý bod,
krásné zákroky v poli byly odměněny potleskem přítomných fandících rodičů. Štěstí nakonec měli naši hráči a vyhráli 12:6.
Poslední zápas nás čekal s Nuclears Třebíč. Hned při nástupu bylo vidět, že
jsou jejich hráči starší, ale naše děti se nezalekly, hned se do soupeře zakously a po první směně vedly 3:0. Pak se body přelévaly ze strany na stranu,
bohužel naši malí borci prohráli 10:8. Ale byl to krásný zápas...
Do posledního zápasu v turnaji, kde se hrálo systémem každý s každým, nebylo jasné pořadí. Naši hráči nakonec skončili na krásném druhém místě. To
bylo radosti!
Děkujeme všem dětem za krásnou a obětavou hru a rodičům za odvoz dětí
na turnaj a hlasité povzbuzování hráčů při hře....
A kdo hrál za Klackaře...
Vojta Matouš, Vojta Vlk, Matyáš Dohnal, Jakub Trejtnar, Johanka Zemanová,
Ráďa Barvínek, Tomáš Cejpek, Bela Vrbová, Matyáš Řeháček

Foto: archiv S–C–S

Alena a Lenka Dohnalovi

Tato zpráva o činnosti dvacetiletého klubu je pouze rámcová a výčet všech
činností není úplný. Je toho mnoho, co by bylo ještě potřeba sdělit. Hodně informací lze najít ve zmiňovaném Almanachu, ve sportovním kalendáři,
který pro rok 2019 vydal MěÚ, a ve vzpomínkách všech členů S-C-S.
JH
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UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ 8. 2. Zpravodaj
2019

Klackaři na indoor cupu U16 Men

Softballový turnaj Kostelecký Lev 2019

Na první přípravný turnaj kadetů do 16 let
jsme vyrazili do nafukovací haly v Praze
Joudrs, který se konal o víkendu 5.–6. 1. Naším cílem na turnaji bylo poznat možné soupeře pro nadcházející sezónu 2019. Oproti roku 2018 se nehraje extraliga
a druhá liga kadetů. 22 přihlášených družstev bude bojovat ve čtyřech divizích. Následně se bude postupovat do mezidivizních turnajů a samotného
ﬁnále soutěže kadetů.
Do haly se sjelo 8 družstev. Turnaj se hraje s nadhozem ze šikmého tosu
od vlastního trenéra. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. V prvním zápase Klackaři vyzvali domácí družstvo SK Joudrs 3.
Viditelně starší soupeř na začátku utkání hned skóroval čtyřmi body. Naši
hráči odpověděli pouze jedním bodem. Až v půlce zápasu Klackaři vyrovnali skóre na 4:4, ale soupeř nechytatelnými odpaly za hrazení vnějšího
pole nedal našim hráčům šanci a vyhrál zaslouženě 4:14. Druhý zápas byl
jednoduší. Družstvo Tempo Praha mělo mladší hráče, toho Klackaři využili
a jasně vyhráli 21:2. V třetím zápase proti nám nastoupili Žraloci z Ledenic.
Byl to velmi vyrovnaný zápas. Do poloviny zápasu Klackaři drželi jednobodový náskok. Po drobné chybě v obraně soupeř otočil na 2:1. V následném
útoku naši hráči zvýšili na 5:2. Dvě až tři směny se dařilo vedení držet, ale
pak přišla Kostelecká směna. Našimi chybami v obraně soupeř zvrátil vývoj
utkání na svoji stranu a vyhrál 13:5. S jednou výhrou skončili Klackaři na třetím místě ve skupině.
Druhý den ráno Klackaři nastoupili do boje s družstvem Joudrs 1 o to, kdo
bude hrát o konečné páté místo v turnaji. Dobrými odpaly a pohybem
po metách Klackaři v začátku zápasu získali pět bodů. Soupeř se nevzdával
a bod po bodu stahoval náš náskok. Klackaři však přidali po dlouhých odpalech dalších pět bodů a vyhráli 10:5. O páté místo jsme si zahráli s Pigs Trhové
Sviny. Toto družstvo nás porazilo v loňském roce na ﬁnálovém turnaji žáků,
a tak bylo co vracet. Zápas byl opět velmi vyrovnaný. Skóre zápasu se měnilo
pouze o jeden nebo dva body. Dobře naladění Klackaři v každé směně přeci
jenom přidávali více bodů než soupeř a vítězství bylo jejich. Pigs Trhové Sviny: Klackaři 4:10.
Turnaj opravdu dobře prověřil hru v obraně. Velké poděkování patří řidičům
a rodičům, kteří doprovázeli děti na turnaj.
Konečné pořadí turnaje:
1. SK Joudrs Praha 3
2. SK Joudrs Praha 2
3. Žraloci Ledenice
4. Sportclub 80 Chomutov

5. SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
6. Pigs Trhové Sviny
7. SK Joudrs Praha 1
8. Tempo Praha

Softballový oddíl SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.
po řád á

halové turnaje různých věkových kategorií

24. 2. 2019 - turnaj dětí do 8 let
23. 3. 2019 - turnaj kadetů do 16 let
30. 3. 2019 - turnaj žáků do 13 let

Přijďte povzbudit naše hráče do sportovní haly

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec (do “zemědělky”)

Nábor do Softballového klubu Klackaři
Kostelec nad Orlicí
Softballový oddíl

KOSTELEC NAD ORLICÍ

HLEDÁ HOLKY I KLUKY VE VĚKU 4 - 15 LET

Stanislav Fajgl

POJĎ HRÁT SOFTBALL
MŮŽETE BÝT VELCÍ I MALÍ, HUBENÍ I MÉNĚ HUBENÍ,
POMALÍ I RYCHLÍ, VŽDY PRO VÁS NAJDEME MÍSTO!
POMŮŽEME VÁM ROZVINOUT:
OBRATNOST, SÍLU, RYCHLOST, FLEXIBILITU, KOORDINACI,
SCHOPNOST PRÁCE V KOLEKTIVU
A DALŠÍ POZITIVNÍ VLASTNOSTI

POSPĚŠ SI, ZIMNÍ PŘÍPRAVA UŽ PROBÍHÁ...
Ležící zleva: Jan Kroupa, Lukáš Fiedler
Klečící zleva: Ondřej Šeda, Stanislav Fajgl, Ondřej Ochoc, Vojtěch Špaček
Stojící zleva: Filip Hartman, Tomáš Sejkora, Vojtěch Nepovím,
Zdeněk Sýkora
Trenéři zleva: David Špaček, Stanislav Fajgl
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KO N TA K T:
TELEFON: 777 822 188 | E-MAIL: pbarvinek@seznam.cz
WEB: www.klackari.cz
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VEŘEJNÁ DRAŽBA DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
fungující restaurace „Spiegelův Dvůr” | 5 bytových jednotek
7 000 000 Kč
Termín konání dražby: 19. 2. 2019 v 11:00
Vyvolávací cena:

Místo konání dražby:

elektronicke-drazby.draspomorava.cz

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dlouhá 4433, 760 01 Zlín
Tel. 603 509 979, 731 569 896
draspomorava.cz

elektronicke -drazby.draspomorava.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
a Město Kostelec nad Orlicí zvou na výstavu

Památná místa
Královéhradeckého kraje
21. ledna – 1. března 2019
vestibul Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí , Palackého náměstí 38
Rok 1918 nepřinesl pouze samostatnost,
kterou lidé oslavovali také sázením
lip svobody, ale ukončil i pětileté útrapy
milionů obyvatel. Již v průběhu války
začala vznikat pietní místa nejen
na hřbitovech, která připomínala oběti
válečné vřavy, jež často nemohly být
důstojně pohřbeny v domovině.
Osudy alespoň některých lip svobody
i pomníků padlým se snaží představit
naše výstava.

