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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

ze dne 14.1.2019
schvaluje
smlouvu o centralizovaném zadání veřejné
zakázky na Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro město
Kostelec nad Orlicí a jím zřizované organizace, právnické osoby a obce ve vztahu k městu
Kostelec nad Orlicí, dle přílohy.
příkazní smlouvu na výkon činnosti TDI
na akci Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí s Ing. Markem Ďurišem, se
sídlem 552 03 Česká Skalice, Tyršova 820,
IČ: 03348164.
příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Přístavba hasičské
zbrojnice, Kostelec nad Orlicí s Ing. Markem
Ďurišem, se sídlem 552 03 Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
smlouvu o dílo č. 98/2018 se společností TR
Antoš, s.r.o., se sídlem 511 01 Turnov, Nad
Perchtou 1631, IČ: 48152587, spočívající v realizaci nových herních prvků na dětském hřišti
U Váhy.
smlouvu o dílo se společností LLAMARO
s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Vrbice 51, IČ: 28764307, spočívající v realizaci nové dopadové plochy na dětském hřišti
U Váhy.
smlouvu o dílo se společností ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Krchleby 2,
IČ: 48173215 na zabezpečení prohrnování
místních komunikací v zimním období 20172018 v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry.
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Kostelec nad Orlicí,
s účinností od 1.1.2019, dle příloh.
smlouvu o poskytování služby WebCall se
společností Kadlec - elektronika, s.r.o., se
sídlem 627 00 Brno, Hviezdoslavova 55e,
IČ: 25518402.
servisní smlouvu se společností R-Bit
Technology, s.r.o., se sídlem 434 01 Most,
Ke Koupališti 3283, IČ: 27419790, pro potřebu
Městské knihovny Kostelec nad Orlicí.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 19RGI01-0002
na zajištění regionálních funkcí knihovny
s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245,
IČ:70889546.
Plán zimní údržby místních komunikací v Kostelci nad Orlicí na zimní období 2019-2020.
smlouvu o dočasném užívání vozidel se společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem 293 01
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava
Klementa 869, IČ: 00177041.
příkazní smlouvu na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl.
37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 se společností ICT plus, s.r.o.,
se sídlem 503 41 Hradec Králové, Věkoše, Piletická 486, IČ: 01384163.

•

•

příkazní smlouvu s paní Markétou Nyčovou,
s místem podnikání 517 61 Rokytnice v Orlických horách, U Nádraží 264.
jednací řád Rady města Kostelce nad Orlicí
s účinností od 15.1.2019.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

stanovuje
výši osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Kostelec
nad Orlicí s účinností od 1.1.2019, dle návrhu.
odvolává
Mgr. Jiřího Vídeňského z výkonu funkce opatrovníka ke dni 15.1.2019.
pověřuje
Bc. Evu Markovou, bytem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Komenského 612, výkonem funkce
opatrovníka s účinností od 15.1.2019 pro osoby dle přílohy.
ze dne 28.1.2019
schvaluje
dílčí smlouvu na zajištění internetových služeb v čp. 530 v Kostelci nad Orlicí se společností Vodafone Czech Republic a.s., se
sídlem 155 00 Praha 5, náměstí Junkových 2,
IČ: 25788001.
pořadník na přidělení bytu č. 15/1453 v ulici
K Tabulkám čp. 1453 v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
18.9.2018.
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 17 - ostatní plocha (Palackého
náměstí) o celkové výměře 130 m2 nacházející se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem
xxxx, a to za účelem konání farmářských trhů
v roce 2019 s účinností od 4.3.2019.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro zjednodušené podlimitní řízení na služby
s názvem Poskytování hlasových a datových
telekomunikačních služeb pro Město Kostelec
nad Orlicí a jím zřizované organizace, právnické osoby a obce ve vztahu k Městu Kostelec
nad Orlicí a schvaluje zadání veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení.

•
•
•

•

•

•

smlouvu o dodávce so warových produktů
a poskytování servisních služeb se společností INISOFT s.r.o., se sídlem 460 01 Liberec,
Liberec I-Staré Město, Rumjancevova 696/3,
IČ: 25417657.
darovací smlouvu na poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 2.000 Kč se spolkem Bílý kruh
bezpečí, z.s., se sídlem 150 00 Praha 5, U Trojice 1042/2, IČ: 47607483.
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové
opatření č. 58.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 1.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 2.
souhlasí
se žádostí Spolku Lungta, se sídlem 110 00
Praha 1, Dlouhá 2 o připojení města Kostelec nad Orlicí k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky dne
10.3.2019.
s navýšením celkového počtu zaměstnanců Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
v hlavním pracovním poměru o jednoho zaměstnance.
ruší
výběrové řízení vypsané dne 13.11.2018 na zakázku Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí.
Výtah vyhotovila:
I. Hrabinová

Starosta města Kostelec nad Orlicí
zve občany města
na

Z A S E DÁ N Í
ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční
v sále SK Rabštejn

V PONDĚLÍ 18. 3. 2019
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od 16:00 hodin.
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Datové schránky
Komunikace nejen zdarma a bezpečně, ale
i pohodlně z mobilu či tabletu. Je to klíčový komunikační nástroj digitalizace
státu, o kterém však lidé buď nevědí, nebo si ho nezřizují kvůli složitosti.
Datové schránky jsou propojené s eObčankou i s Portálem občana, a umožňují tak občanům plnohodnotnou a bezpečnou komunikaci s úřady.
Portál občana je jakousi elektronickou obdobou úřadu, datová schránka komunikačním nástrojem občana a eObčanka klíčem, kterým se každý k těmto
službám dostane.
Přes datovou schránku lze zdarma a bezpečně online vyřídit řadu úředních
úkonů - od výpisů z rejstříků přes žádost o rodičovský příspěvek, zjištění stavu bodového konta řidiče, změn v katastru nemovitostí až po daňové přiznání či žádosti o vystavení nových dokladů.
Od 21. 1. 2019 Ministerstvo vnitra ČR spustilo novou podobu datových schránek.
Přihlásit se do datové schránky lze nejen heslem, které lze získat při jejím
zřízení na kterémkoliv CzechPointu, ale také s pomocí eObčanky. Od 21. 1.
2019 mohou občané i ﬁrmy moci do datové schránky vstoupit i přes mobilní
telefon nebo tablet.
Nové datové schránky jsou dostupné na webu Mojedatovaschranka.cz

Vyhlášení dotačního programu
Na svém jednání Rada města dne 11. 2. 2019 vyhlásila
dotační program:

DROBNÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ A MIMOŘÁDNÉ
AKTIVITY „MALÉ PROJEKTY“.
Účelem programu je poskytnutí dotace spolkům a NNO, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu města: 100 000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 10 000 Kč.

Zdroj:h ps://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-v-novem-komunikacenejen-zdarma-a-bezpecne-ale-i-pohodlne-z-mobilu-ci-tabletu.aspx
HS

Vymezení okruhu žadatelů:
Fyzické a právnické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost vztahující se k městu Kostelec nad Orlicí.
Termín pro podávání žádosti:
od 15. 3. 2019 do 25. 10. 2019, nejpozději do 25. dne daného měsíce.

Včasné vyřízení cestovních dokladů
před letní sezónou
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů
Při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- občanům mladším 15 let
100 Kč
- občanům starším 15 let
600 Kč

Kontaktní osoba – administrátor:
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor,
tel: 494 337 284, 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
Více informací:
www.kostelecno.cz/dotacni-programy-pro-rok-2019

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu
ve zkrácených lhůtách
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do do 24 hodin v pracovních dnech
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
6 000 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 4 000 Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra
2 000 Kč
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
2 000 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
1 500 Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra
500 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
při podání a převzetí
- u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a převzetí u Ministerstva vnitra
při podání a převzetí
- u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
1 000 Kč

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:
-

cestovní pas
všechny typy občanských průkazů (Nedoporučuje se používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože
odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě
Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození).
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let
50 Kč

zdroj: h ps://www.mvcr.cz
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou BŘEZEN–DUBEN 2019.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
2. 3. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
494 371 088
3. 3. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152
9. 3. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
721 460 150

KLUB SENIORŮ POHODA
Krásné jubileum – blahopřejeme!
V posudcích se vždy, pokud se to zakládalo na pravdě, uvádělo: „je oblíbená v kolektivu“. Někdy to vzbudilo úsměvný
souhlas, jindy třeba ironický úšklebek. Zaleželo na tom, kdo
to četl a hlavně posuzoval.
Tak to mi nepíšeme posudek, ale jednoznačně za všechny pohodáře prohlašujeme:
paní Jiřinka Kameníková je ctěná, oblíbená,
respektována a hlavně považována za takové sluníčko klubu seniorů. Nikdy ji neuvidíte nazlobenou, smutnou a nebo třeba „jen“
rozmrzelou. Vždy se usmívá, je v pohodě
a kolem sebe šíří optimismu. A její návod
na takový postoj: „Mám ráda život a lidi!“
A to je opravdu příkladné, bez komentáře!
Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

10. 3. MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
16. 3. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
494 383 417
17. 3. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 694
23. 3. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
494 531 955
24. 3. MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600
30. 3. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
494 323 958

Nechybí na žádné klubové akci, a pokud se náhodou mimořádně na úterním
pravidelném setkání pohodářů neobjeví, už se ptáme, kde asi může být.
Je to opravdová DÁMA, usměvavá, ke každému laskavá a její rozzářené oči dokáží vykouzlit snad na každé tváři úsměv. Rozdává kolem sebe pohodu. „Naše
Jiřinka“ 9. 3. oslavila letos 98 roků.
Z celého srdce jí blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně radosti, zdravíčka a milé lidičky kolem sebe! Pohodáři z klubu seniorů!
PhDr. M. Nováková

31. 3. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

Připravujeme...na duben

6. 4. MUDr. Kašparová Dagmar
602 514 715

OuHara Klub
JSI NESPOKOJENÝ/Á?
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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Dveře máme otevřené dokořán (což je pravda a také název letošního klubového cyklu) pro všechny zájemce. Na duben připravujeme besedu se šéfredaktorem oblíbeného časopisu Kam po česku panem Luďkem Sládkem,
rodákem z nedalekých Přestavlk. Opět, po dvou letech (2015, 2017 a teď
2019), pro nás připravil besedu, tentokrát k nejznámějšímu dílu Karla Poláčka
Bylo nás pět. A stejně jako v minulých letech ho bude doprovázet produkční
5

redakce časopisu paní Zdenka Kubátová, která nejen zná a v létě pravidelně
navštěvuje naše město, ale je také velkou ctitelkou našeho regionu. Což samozřejmě platí také o našem hostu z Prahy, besedujícímu Luďku Sládkovi.
Rozhodně se máte na co těšit! Dostáváte ale domácí úkol: zopakujte si jména pěti hlavních hrdinů, pěti kluků, bude se Vám to hodit. Televizní seriál
byl sice natáčen před mnoha lety, ne ovšem v dějišti knihy Rychnově nad
Kněžnou, ale v Kouřimi, což ovšem vůbec nevadí... Rychnov známe důvěrně
a Kouřim nedávno navštívili například při svém zájezdu „zahrádkáři“.
Nejdůležitější ale je datum besedy.
Poznamenejte si do kalendáře:
Klub seniorů Pohoda, společenská místnost, úterý 9. 4. v 14:30. Zváni jsou
jak pohodáři, tak i zájemci z řad obyvatel města bez rozdílu věku. Jste u nás
vítání, dveře budou otevřené!
PhDr. M. Nováková

Tak nevím… děkujeme a chválíme!
Tenhle krátký článek by se asi spíš hodil do rubriky Neuniklo nám, ale ono
to neuniklo nám pohodářům díky dobré propagaci ve zpravodaji a hlavně
ochotě a vstřícnosti referentek odboru organizačně–správního Šárky Slezákové a Ing. Lenky Faltysové. Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Josefově a Město Kostelec nad Orlicí uspořádalo od 21. 1. do 1.
3. ve vestibulu Městského úřadu výstavu Památná místa Královéhradeckého kraje. Už jen prostředí vestibulu je jako stvořené pro pořádání kulturních
akcí. Dobrý nápad. Po jejím zhlédnutí na začátku února jsme ji okamžitě propagovali i u nás na setkání pohodářů v klubu. Díky vstřícnosti a pohotovosti
Šárky Slezákové nám byla zapůjčena na jedno společné setkání do klubu
skvělá obrazová publikace Lípy svobody v Královéhradeckém kraji (škoda
že není k dostání, hned bychom ji pro klub zakoupili), která ještě výstavu
„dokreslila“. Dobrý nápad! Zároveň jsme se dozvěděli zajímavou informaci o další výstavě Architektura ve službách první republiky, která bude doprovázena přednáškou ředitele Národního památkového ústavu, územního
pracoviště v Josefově Ing. Jiřího Balského v KD Rabštejn 4. 3. v 17:30. Výstava
potrvá až do 29. 3.
Doporučujeme, vyplatí se občas zastavit ve vestibulu Městského úřadu, spořitelnu nemusíte při té příležitosti navštívit, stačí si prohlédnout zajímavou
výstavu. A ZUŠ F. I. Tůmy tam taky například vystavuje krásné kresby, dílka
žáků školy. No a ve spořitelně se můžete taky stavit, to už záleží opravdu
jenom na Vás.
Chválíme a děkujeme... Památná místa byla opravdu skvělá výstava!

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Velkým přáním klientů Pečovatelské služby
a Centra denních služeb Domovinka
Kostelec nad Orlicí byla canisterapie
Klienti Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí a Centra denních služeb
Domovinka Kostelec nad Orlicí byli v letošním roce opět potěšeni přízní
Ježíškových vnoučat, tentokrát canisterapií. Canisterapie znamená léčebný
kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu
všude tam, kde je jí nedostatek. Přání klientům splnili a zaplatili na celý rok
2019 zaměstnanci ze závodu Škoda Auto Kvasiny, a to prostřednictvím jejich
soukromé ﬁnanční sbírky.
Fota: archiv
PS a CDS Domovinka

Miroslava Nováková

Pozvánka na Besedu
s Konstantinem Korovinem
– MARC CHAGALL
„Když Chagall maluje, nikdo neví, zda
spí, nebo bdí. Určitě má někde v hlavě
anděla“. Tvrdil Pablo Picasso, vedle kterého byl právě nejvýraznější postavou
světového moderního umění představitel surrealismu Marc Chagall. Jeho
obdivovatelem i znalcem je KONSTANTIN KOROVIN, jehož besedy v Klubu
seniorů Pohoda patří k těm nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším.
Na úterý 26. 3. od 14:30 připravujeme
besedu o životě a díle židovského bělorusko-francouzského malíře, který
žil v letech 1887–1985. Malíř byl nejstarší z devíti dětí, mládí prožil šťastně,
i když v chudobě. Vzpomínky z dětství se prolínají celým jeho dílem.
Rozhodně se dozvíte hodně zajímavostí včetně ukázek z díla M. Chagalla
na besedě s Konstantinem Korovinem, která se uskuteční ve společenské
místnosti klubu, v úterý na konci března,
26. 3. ve 14:30. Jste všichni srdečně vítáni, ale nezapomeňte přijít včas, kapacita místnosti je pouze 60 míst. Vstup zdarma!
M. Nováková
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Dne 23. 1. se klienti Domovinky účastnili první lekce canisterapie. Na setkání
klienty přivítala terapeutka paní Ing. Kateřina Tothová, která přijela ze Slatiny nad Zdobnicí. Uvedla, že se canisterapii věnuje již delší dobu a využívá
k lekcím různá plemena psů. Nás v Domovince poprvé navštívila fenka australského ovčáka Rozárka a kříženec pudlíka fenka Špagetka. Špagetka se
nám ukázala jako zkušenější, terapeutka uvedla, že mladší fenka Rozárka se
teprve zaučuje. Canisterapie se celkem zúčastnilo 7 klientů.
Na začátku terapie paní Tothová společně s fenkami obešla klienty, aby se
mezi sebou seznámili. Poté terapeutka jednu fenku uvázala a druhé fence
všichni klienti házeli míček, fenky se poté vyměnily. Dále terapeutka zadala a vysvětlila klientům úkol: rozdala všem látkové květiny, 1 piškot a menší
kámen. Úkolem klientů bylo do látkové květiny zabalit piškot a zatížit ho
kamenem. Po dokončení úkolu se položily zabalené květiny na zem a klienti
sledovali, která z fenek rozbalí květinu dříve a sní piškot. V průběhu celé terapie paní Tothová zkoušela klienty, zda si již pamatují jména fenek. V závěru
setkání si každý z klientů vzal 1 piškot, který si rozpůlil a dal ho fenkám.
Klientům se první setkání velice líbilo a moc se těší na další. Bylo domluveno,
že terapeutka bude klienty navštěvovat každý měsíc po celý rok 2019 a každá
terapie bude trvat 45 minut. Tímto chceme velice poděkovat všem Ježíškovým vnoučatům ze závodu Škoda Auto Kvasiny za jejich dar.
Bc. Michaela Hlavsová, DiS.,
sociální pracovnice Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
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„V Komunitním centru to žije“ Den otevřených dveří a prezentace sociálních služeb

V rámci projektu “Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje” bychom vám rádi přiblížili činnost Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí a Centra denních služeb Domovinka
Kostelec nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že v domě, kde pečovatelská služba
sídlí, probíhá rozsáhlá rekonstrukce bytů a přilehlých prostor, využijeme
prostory nově zrekonstruovaného Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí,
na Příkopech.

Dne 15. 5. od 9:00 do 17:00 proběhne celodenní prezentace obou služeb,
kterou doplní například prezentace navazujících poskytovatelů sociálních
služeb, přednášky, workshopy s odborníky, ukázka manipulace s ležícím
a sedícím klientem či předvedení zdravotnických pomůcek. Podrobný program zveřejníme v příštím čísle zpravodaje.
Spolu s pracovnicemi Pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí se na vás
bude těšit Běla Kovaříčková, koordinátorka projektu, a Zuzana Kschwendová, odborný poradce.
B. Kovaříčková,
koordinátorka projektu

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
9. 2.

Únik ropných látek do řeky Orlice
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku neznámé látky
do vodního toku řeky Orlice. Po našem příjezdu
na místo události byl zjištěn únik ropných látek z kanálové výpusti do řeky
Orlice. Zamezili jsme úniku látek do vodního toku pomocí sorpčních hadů.
Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byly na hladině uniklé látky zasypány hydrofobním sorbentem a odebrány do připravené nádoby. Provedli jsme osvětlení místa zásahu pomocí přenosného
osvětlovacího systému, elektrocentrály a výsuvného stožáru ze střechy
cisternové automobilové stříkačky. Na místo události byli dále vyrozuměni
dotčené orgány životního prostředí, povodí Labe a zástupce města Kostelec nad Orlicí starosta p. Kinský k dalšímu šetření. Naše jednotka se vrátila
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, Policií ČR, zástupcem orgánu životního prostředí, zástupcem povodí Labe a starostou města Kostelec nad Orlicí p. Kinským.

8. 2. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k náhlé zástavě srdeční činnosti u osoby, která byla
v bezvědomí u schodiště uvnitř domu. Po našem příjezdu k události jsme
začali ve spolupráci s hlídkou Policie ČR osobu resuscitovat a napojili ji
na přístroj AED. Osobě jsme dále podali kyslík. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK a příletu letecké záchranné služby byla osoba předána
do jejich péče a my jsme asistovali dále s ošetřením osoby. Osobu jsme potom ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR transportovali do vrtulníku letecké
záchranné služby KHK. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou a leteckou záchrannou službou KHK, Policií ČR, Městskou
policií Kostelec nad Orlicí.
7. 2.
Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém
domě, kde se nacházela zraněná osoba, která neotvírala dveře. Po našem
příjezdu k události byla na místě hlídka Městské policie Kostelec nad Orlicí.
Za jejich asistence byly zamčené dveře otevřeny speciálním nářadím. Uvnitř
byla nalezena zraněná osoba. Osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc
a po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla předána do jejich
péče. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou
KHK a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
31. 1. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém
domě. Za asistence hlídky Policie ČR jsme dveře do bytu otevřeli speciálním
nářadím a uvnitř byla nalezena osoba bez známek života. Místo události si
převzala Policie ČR a naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
30. 1.

Dopravní nehoda osobního vozidla v příkopu Suchá Rybná
směr Svídnice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě, při které skončilo osobní vozidlo
v příkopu. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
byl dopravní prostředek pomocí dvou navijáků vytažen zpět na vozovku.
Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny a událost se obešla bez zranění
osob. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
24. 1. Požár v obchodě s oblečením Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru s viditelnými plameny v malém obchodu s oblečením. Po našem příjezdu k události byla na místě Městská policie Kostelec nad Orlicí a my jsme začali provádět průzkum. Uvnitř objektu
již plameny nebyly spatřeny, ale v obchodě byly prostory silně zakouřeny.
Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byl v dýchací technice požár lokalizován a poté zlikvidován jedním útočným proudem C. Nasazena byla přetlaková ventilace z důvodu odvětrání zplodin
hoření a místo zásahu osvětleno pomocí elektrocentrály s osvětlením na vozidle naší cisternové automobilové stříkačky CAS 24. Zasažené vybavení
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019
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z obchodu bylo vyneseno ven z objektu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a JSDH Častolovice, vyšetřovatelem požáru, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií
Kostelec nad Orlicí.

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

zavřeno

ÍČKO INFORMUJE...
21. 1. Únik oleje ze stojícího osobního vozidla Kozodry
Jednotka zlikvidovala pomocí sorbentu uniklé provozní kapaliny na komunikaci ze zaparkovaného osobního vozidla. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
17. 1. Nouzové otevření dveří do výtahu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření výtahu v 3. nadzemním patře
domu, ve kterém nešly otevřít dveře a uvnitř se nacházela jedna osoba. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byl vypnut přívod
elektrické energie do výtahu, dveře jsme odjistili, nouzově otevřeli a osoba
vystoupila. Výtah byl odstaven mimo provoz. Událost se obešla bez zranění
osob. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Odstranění spadlého stromu z komunikace Přestavlky
směr Skořenice
Jednotka odstranila pomocí motorové řetězové pily spadlý strom z komunikace. Po rozřezání stromu byla vozovka uklizena a zprůjezdněna. Spolupráce
s Policí ČR.

1. 3.

Tradiční hasičský ples SDH Kostelec nad Orlicí
a to od 20 hodin v tanečním sále na Rabštejně.
Hrát pro vás bude skupina Combi.

6. 3.

navštíví Vamberk Hana Zagorová s Petrem Rezkem
a skupinou Boom! Band Jiřího Dvořáka.
Koncert proběhne v Městském klubu Sokolovna.

16. 3.

se můžete vypravit do Orlického Záhoří
do SKI areálu Černá voda a v maskách se rozloučit se zimou.
Program začíná v 11:00.
Téhož dne večer od 19:00 bude možno v kosteleckém
Sokolovna baru oslavit den sv. Patrika,
nebude chybět irská kuchyně, pánové Jameson a Guiness
a především irská hudba v podání kapely DÁLACH
se zpěvákem Eoghanem O'Reillym.

14. 1.

Odstranění spadlého stromu z komunikace
Kostelec nad Orlicí směr Zdelov
Jednotka odstranila z komunikace spadlý strom, do kterého narazila dodávka. Strom byl rozřezán pomocí motorové řetězové pily a vozovka uklizena.
Z dodávky nebyl nikdo zraněn, ani nedošlo k úniku provozních kapalin. Řidič
havarovaného dopravního prostředku si zajistil odtah. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu.

17. 3.

na Vás čekají, v letošním roce první,
farmářské trhy zámku v Doudlebách nad Orlicí.

14. 1.

11. 1. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Po našem příjezdu k události jsme
poskytli předlékařskou pomoc jednomu z řidičů osobního
vozidla. Dále jsme zajistili obě vozidla
proti požáru, označili
dopravními kuželi
a převzali řízení provozu od Městské policie Kostelec nad Orlicí. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme pomohli naložit obě havarovaná
vozidla na odtah a uklidili vozovku od trosek a provozních kapalin pomocí sorbentu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou
službou KHK, Policií ČR, Městskou policií Kostelec nad Orlicí a odtahovou
službou.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň
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20. 3. od 19:30 čeká v Kině 70 v Dobrušce na příznivce kapel,
jako jsou Pražský výběr či Stromboli
český kytarový mág Michal Pavlíček a skupina TRIO.
Vstupenky je možné získat na webu kina.
24. 3.

proběhne třetí ročník Lhotecké buchty v Hostinci U Hubálků.
Upečte něco dobrého a přineste svůj výrobek a nebo jen přijďte
ochutnávat a ohodnotit.

Přejeme všem příjemné „čekání na jaro“.
Simona Wolfová
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SLOŽKY MĚSTA
Děti ZŠ Gutha-Jarkovského
v knihovně na Borneu

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

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
srdečně zve na

VÝSTAVU ILUSTRACÍ DĚTSKÝCH KNIH
výtvarnice Sylvy Francové
Výstavu si můžete prohlédnout od 11. 3. do 26. 4. 2019.
Sylva Francová
(* 9. června 1973, Praha) je česká výtvarnice pracující především s fotograﬁí a videem. Její umělecké projekty jsou většinou časosběrnými sondami
do různorodých sociálních skupin a prostředí. Více než o objektivní dokument pozorovaného jde ale Sylvě Francové o zviditelnění každodenních,
často už nevnímaných, jemných emocí okolí. Vystudovala Pedagogickou
fakultu UK a Akademii výtvarných umění v Praze, kde diplomovala v ateliéru
Nových médií Veroniky Bromové. Během studií absolvovala stáže na univerzitách ve Velké Británii a USA. Je členkou redakční rady a koordinátorkou časopisu Fotograf, spoluzakladatelkou občanského sdružení Fotograf 07 o. s.
Získala různá ocenění či granty, například Hlávkovu cenu, vítězství v Portfolio Review 2007 v Bratislavě, grant Nadace pro současné umění atd. Své
fotograﬁcké projekty vystavuje v Čechách i zahraničí. Žije a pracuje v Praze.
Knihy, které ilustrovala a máme je ve fondu naší knihovny:
Francová Sylvie: Áďa spadla do kanálu, aneb, Putování dávnou Prahou
Hlavinková Lucie: Projekt pes I.
Hlavinková Lucie: Projekt pes (smečka) II.
Hlavinková Lucie: Projekt pes (prázdniny v Beskydech) III.
Pomykalová Zuzana: Záhada prázdné zvonice
Gratias Jan: Kaktusy & spol. v bytě
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019
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Simona Kňourková
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

Nejúspěšnější sportovci rychnovska 2018

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

9:30 (neděle)
8:00 (středa, sobota)
18:00 (úterý, čtvrtek, pátek)

Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

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

NEUNIKLO NÁM

8:30 BOHOSLUŽBA
8:30
16:00 BIBLICKÁ HODINA
Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí.
14:00 VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí.

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.

V pátek 1. 2. se ve zcela zaplněném sále Pelcova divadla v Rychnově nad Kněžnou vyhlašovaly
výsledky ankety „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2018“.
Galavečer organizovalo Okresní sdružení ČUS
Rychnov nad Kněžnou,z.s. ve spolupráci s Rychnovským deníkem, agenturou SPORT AKTION
s.r.o., MěÚ Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou
starosty města Rychnova nad Kněžnou pana ing. Jana Skořepy.
Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců pořádá ČUS Rychnov nad Kněžnou,
z.s. jako jednu z forem podpory sportu v našem regionu, ocenění práce sportovců, dobrovolných trenérů, funkcionářů ale také těch, kteří sport v regionu podporují, tj. obecních a městských úřadů a dalších sponzorů.
Mezi vyhlašovanými sportovci nechyběli sportovci z Kostelce nad Orlicí. Nominován byl a v kategorii Dospělí–jednotlivci, převzal cenu za první místo
pan Jan Kopecký z Motosportu Kostelec nad Orlicí, kterého čtenáři Rychnovského deníku vybrali i za Hvězdu deníku. Dalším úspěšným Kostelečákem
byl vyhlášen v kategorii Dorost–junior Daniel Kožúšek, za tohoto úspěšného
šachistu převzal cenu otec pan Slavomír Kožúšek.
V kategorii Kolektiv mládeže si cenu domů odvezlo i so balové družstvo SK
Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.
Každoročně vyhlašují pořadatelé kategorii Cena pro starostu – tj. cenu obdrží starosta, který podporuje sport ve svém městě či obci. V letoším roce
tuto cenu obdržel pan Petr Hudousek starosta Rokytnice v OH, paní Alena
Křížová, starostka obce Deštné v Orlických horách a paní Šárka Škrabalová
starostka z Opočna.
Sportovní osobností byl v letošním roce vyhlášen pan Rudolf Ropek, který
patřil na přelomu století k nejlepším orientačním běžcům v České republice.
Mnohokrát ve své kariéře získal titul mistra České republiky, úspěšně reprezentoval ČR na závodech v zahraničí.
Výsledky:
KATEGORIE – ŽÁCI JEDNOTLIVCI
1. Sebastian Mihulka – M-CROSS TEAM, z.s
2. Jan Vašátko – WIKOV SKI Skuhrov nad Bělou, z.s.
3. Mikoláš Kacálek – scootering
4. Vendula Šichanová – SK Dobré,z.s.
5. Jan Všetička – TRI CLUB Dobruška, z.s.
KATEGORIE – DOROST – JUNIOR
1. Daniel Kožúšek –Region Panda, z.s.
2. Zuzana Holíková – WIKOV SKI Skuhrov nad Bělou, z.s.
3. Zdena Blašková – SK Dobré, z.s.
4. Veronika Šklíbová – Sportovní oddíl OB SPARTAK Rychnov nad Kněžnou, z.s.
5. Dominik Harnach– SKIBOB KLUB Dobruška, z.s.

Další informace na vývěsce u kostelíku.

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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KATEGORIE – MLÁDEŽ KOLEKTIV
1. Nohejbalový oddíl TJ Peklo nad Zdobicí, z.s.
2. Plavecké družstvo Sports Team Rychnov nad Kněžnou
3. Červený + modrý minivolejbal VK AŠ Kvasiny, z.s.
4 Družstvo ﬂorbalistek 6. a 7. tříd ŠSK BODLINKA ZŠ FR. KUPKY Dobruška
5 So balové družstvo SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.

KATEGORIE – ZVLÁŠTNÍ CENA ČUS
Filip Vogel – Petr Javůrek – SOKOL ČESTICE
KATEGORIE – STAROSTA – bez pořadí – abecedně
Hudousek Petr – Rokytnice v Orlických horách
Křížová Alena – Deštné v Orlických horách
Škrabalová Šárka – Opočno
KATEGORIE – SPORTOVNÍ OSOBNOST
Rudolf Ropek – orientační běh
KATEGORIE – CENA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
SPORTOVNÍ TÝM MĚSTA – družstvo žáků U15 Badminton Rychnov nad
Kněžnou, z.s.
SPORTOVEC MĚSTA – MUDr. Lukáš Trejtnar, primář dětského a novorozeneckého oddělení rychnovské nemocnice
OS ČUS

Na jedné lodi
KATEGORIE – DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI
1. Jan Kopecký – MOTORSPORT Kostelec nad Orlicí
2. Tomáš Klinský –Sokol Deštné v Orlických horách, z.s.
3. Stanislava Preclíková – SKIBOB KLUB Dobruška, z.s.
4. Aneta Kučerová – SK Dobré,z.s
5. Petr Myška- Jezdecký klub Isabel, z.s.
KATEGORIE – DOSPĚLÍ – KOLEKTIV
1. Smíšené družstvo dospělých badmintonu „B“. TJ Sokol Dobruška
2. Šachové družstvo „A“ – REGION PANDA
3. Družstvo žen stolního tenisu SK Dobré

Český červený kříž v Rychnově nad Kněžnou nabízí bezplatnou účast
v projektu Na jedné lodi. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob,
která má na území MAS - Sdružení Splav nevýhodnou a nerovnou pozici
na trhu práce, neboť její členové jsou buď osobami zdravotně znevýhodněnými, pečující, či jinak neaktivní osoby, osoby ve věku 55 a více let nebo
rodiče dětí do 15 let, kteří se chtějí připravit na návrat do práce již na rodičovské dovolené. Registrace na ÚP není podmínkou vstupu do projektu,
aktivity jsou poskytovány zcela zdarma. Nezávazná informační schůzka
pro zájemce z Kostelecka se bude konat dne 11. 3. v 9:00 v prostorách
Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou, Panská 79, II. patro.
Těšíme se na Vás!

KATEGORIE – VETERÁNI
1. Ladislav Provazník – SK Týniště nad Orlicí, z.s.
2. Lumír Černý – TJ Baník Vamberk, z.s.
3. Bohumil Flégl – SKIBOB KLUB Dobruška, z.s.
KATEGORIE – CVIČITEL – TRENÉR – FUNKCIONÁŘ (bez pořadí – abecedně)
Ing. Michal Hostinský – TJ Peklo nad Zdobicí, z.s.
Mgr. Pavla Škraňková – KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY Dobruška
Zdeněk Vodák – TJ Baník Vamberk, z.s.
František Vrba – středisko jógy SATTVA Dobruška
Eva Zemánková – Sportovní oddíl OB SPARTAK Rychnov n.K. z.s.
KATEGORIE POŘADATEL AKCE
OPEN AIR CUP DOBRUŠKA – Florbalový klub FBC Dobruška
KATEGORIE ČTENÁŘI RYCHNOVSKÉHO DENÍKU
Jan Kopecký – MOTORSPORT Kostelec nad Orlicí
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Jiráskovo náměstí - je třeba kácet naše národní symboly?
Dobrý den, milí spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali informaci, že se má revitalizovat Jiráskovo náměstí.
Jak víte, jedná se o zelený park, který je zarostlý 15 vzrostlými lípami. V případě obnovy se počítá s tím, že budou stromy vykáceny a plocha upravena
a vydlážděna. Lípa je dlouhověký strom a nejedná se o stromy napadené
houbami, či už stromy přestárlé, ale o stromy relativně mladé a v plné síle.
Tyto lípy zde mohou v poklidu růst dalších několik desetiletí až stovky let.
Lípa je symbol našeho českého národu, nenechme si ho vzít. Dle odborné
dendrologické zprávy jsou stromy zdravé a v dobré kondici, jen by potřebovaly občasnou údržbu a mohou naše město zkrášlovat ještě mnoho a mnoho
let. Navíc v prostoru před kostelem sv. Jiří oživují atmosféru staré monumentální stavby a místu propůjčují tajemné vzezření. Svými korunami vytváří
stinné prostředí, kde je možné se ukrýt před přímým sluncem. Lákají drobné
pěvce a tvoří úkryty pro hmyz a veverky. Jako nevhodnou úpravu vidím vy-

dláždění plochy, která tak neumožní vsakování vody po dešti a drahocenná
voda odteče pryč. V těchto suchých obdobích je potřeba vodu co nejvíce
zadržovat v krajině, a to stromy v neupravené ploše dokážou, navíc fungují
jako nejvýkonnější klimatizační jednotky, které odpaří do okolního vzduchu
mnoho vodní páry a tím ochlazují městské klima. Dle mého pohledu by stačilo park uklidit a občas udržovat a pro mnoho občanů bude plnit oázu klidu,
pohody a ptačího zpěvu, který by revitalizací téměř zaniknul. Netvrdím, že
není nutné náměstí upravit a nějakou tu rekonstrukci provést, ale je nutné
se se vzrostlými lípami a zelenou plochou rozloučit? Nestačil by třeba vkusný kamenný chodníček a odstranění několika stromů, které už jsou na tom
špatně? Tento starý park udržuje tajemnou atmosféru našeho krásného
města. A navíc dojde k ušetření nemalé ﬁnanční částky, kterou lze použít
na potřebnější aktivity v našem městě. Co o tom soudíte vy?
Lukáš Mlejnek

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – březen 2019
•

•

•

•

Pravidelné pondělní cvičení jógy bude opět zařazené do programu, a to
od pondělí 18. 3. ve stejném čase jako doposud. Lektor Jan Dlabal bude
jistě plný zážitků a nových poznatků z cest po slunné Indii a jiných dálavách.
Na začátku února jsme úspěšně zahájili Taneční kurzy pro páry. Tentokrát jsme otevřeli dvě úrovně, které se těší velké oblibě. Příznivci Tančíren nemusí zoufat. Příští Tančírna bude v pátek 26. 4.
Již máme stanoven termín na divadlo Drobečky z perníku. Na Simonu
Stašovou v hlavní roli se můžete těšit v úterý 7. 5. od 19:00. Prosíme,
vyzvedávejte si rezervované vstupenky na toto představení. Děkujeme.
Řady náhradníků jsou dlouhé…
Mimořádně nabízíme ON-LINE prodej vstupenek na kino – ﬁlm Bohemian Rhapsody.

Co má společného Expediční kamera
a Žigulík?
V letošním roce oslavuje
Expediční kamera 10. ročník!
Tato největší česko-slovenská cestovatelská a outdoorová akce i v letošním roce přináší do mnoha míst
vynikající ﬁlmy o přírodě, sportu a cestování.
Letos budete moci zhlédnout čtyři ﬁlmy. A k tomu Vás bude čekat během
večera překvapení v podobě přednášky:
ŽIGULÍKEM KOLEM SVĚTA
Součástí letošního festivalu bude také trochu netradiční přednáška, a to o autě
LADA VAZ 2101, neboli žigulíku. Nebojte, nebude to strohý výčet parametrů,
a věřte, že tento „žigul“ si účast na festivalu Expediční kamera opravdu zasloužil, jelikož za jeden rok najel kolem 50 000 km a přes 24 zemí objel celý svět.
Z nedalekých Čestic vám přijdou povyprávět o tomto nezničitelném stroji
Petr Javůrek a Filip Vogel.

Matsés (ČR 2018)
Je dnes ještě vůbec možné zažít opravdové dobrodružství tak
jako za starých časů a jen s papírovou mapou v ruce? Jaké to je,
když se otec s dcerou na vlastní
pěst vydají na peruánsko-brazilskou hranici až do nitra Amazonie
ke kmeni Matsés, čelícímu tlaku
civilizace a těžařských společností? Matsés je ﬁlm, který vás chvíli inspiruje a dojímá, chvíli vám
běhá mráz po zádech. Autorem
ﬁlmu je Mirek Haluza.
Mirek je kameraman a producent
expedičních ﬁlmů. Nejraději cestuje k tradičním kulturám žijícím v tropických rovníkových džunglích, kde není nouze o úžasně pestrý svět a dobrodružství číhající na každém kroku.
Stumped (USA 2018)
Maureen je lezkyně. Bydlí v Coloradu a miluje zvířata, nezdravé jídlo a spaní
v autě. A kromě toho má také lezecký projekt. Chystá se vylézt cestu Days of
Future Past obtížnosti 8+ (UIAA). Jenže talent není všechno a Mo zjišťuje, že
na sobě bude muset pracovat mnohem víc, než byla dosud zvyklá. Že bude
muset poslouchat trenéra, posilovat, změnit životosprávu a trochu míň se
ﬂákat, a na to je Mo až moc tvrdohlavá, takže je to boj. Jo a mimochodem,
Mo nemá jednu ruku.
Film pochází z autorské dílny Cedara Wrighta a Taylora Keatinga. Oba dobrodruzi jsou z Colorada a ve svých ﬁlmech kombinují humor, sebekritiku. Tento
ﬁlm získal mnoho ocenění na horolezeckých festivalech.
Waiau – Toa Odyssey (Nový Zéland 2018)
Jezdívali jsme na vodu s barely a kytarou. Na kole jsme vozili brašny těžké
tak, že kolo nešlo zvednout do vlaku. Ale to už dnes neplatí. Víte, co je to
packra ? Je to nafukovací loď, která je lehká, tak ji jednoduše složíte a hodíte na záda. A víte, co je to bikepacking? Moderní pojetí minimalistického
cestování na kole. Parta tří dobrodruhů, jednoho fotografa a ﬁlmaře vyrazila
na 300 km dlouhou 6denní cestu bez jakékoliv podpory. Naplánovali výpravu spojující divoké řeky a přírodní cyklotraily v téměř nedotčené divočině
Nového Zélandu. Aby toho nebylo málo, jen měsíc před odjezdem je ničivé zemětřesení nutí měnit plány a to jim odkrývá možnosti objevit novou
krajinu.
Filmový festival Expediční kamera s přednáškou
ŽIGULEM KOLEM SVĚTA
bude probíhat na Rabštejně v pátek 22. 3. od 17:30.
Občerstvení je zajištěno. Jste srdečně zváni!
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Fenomén: Bohemian Rhapsody
Málokdo by čekal, hudební ﬁlm bude v kinech v návštěvnosti porážet všechny „blockbustery“ a získávat ceny… Ale stalo se. Bohemain Rhapsody získal
Zlatý glóbus za nejlepší drama nejlepšího herce (Remi Malek), na ČSFD vyšplhal na 11. příčku nejlepších ﬁlmů vůbec. K tomu v návštěvnosti již předběhl i ﬁlmový megahit Titanic!
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž
se stal jedním z nejvýraznějších
umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční
skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako
jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian
Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou
životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením
na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým
Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba
byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.
Snímek Bohemian Rhapsody budeme promítat v kině Rabštejn
v sobotu 30. 3. od 19:00.
Vstupenky budou k dispozici ON-LINE
na webových stránkách www.skrabstejn.cz

Nezapomeneme ani na to, jak jsme poslední čtyři roky na zámku v Doudlebách
nad Orlicí spřádali „válečné plány“ na realizaci dvou knih o českém šlechtici, který v 17. století málem změnil české dějiny…
Co Vás tedy čeká? Povídání, promítání. Účast přislíbila Mgr. Iveta Vašátková,
ilustrátorka (Vyprávění starého sekerníka, Ještě nenadešel čas) a také překladatelka do němčiny a angličtiny (Jan z Bubna, válečník a diplomat).
Beseda o tom, jak se dělá kniha, bude malou rekapitulací za autorskou a nakladatelskou činností. A nejen to. Prozradíme, co se připravuje na příští rok. Snad se
nám setkání na Rabštejně vydaří a nebude poslední…
Setkání s PaedDr. Ladislavem Mičekem na téma tvorby knih
se uskuteční na Rabštejně ve středu 27. 3. od 18:00.

Pro školy: na vlnách přátelství – high vibes?
Pro školy máme na březen připravený zajímavý program – hudební kapelu
High Vibes. Tu tvoří absolventi konzervatoře a profesionální hudebníci, kteří
se věnují práci s dětmi a mládeží. V rámci Tour Na vlnách přátelství přináší
do škol nový koncept výchovně motivačního programu, který se na první
pohled neliší od moderního koncertu známých kapel, nicméně originální
skladby společně s doprovodným programem předávají žákům poselství
o důležitosti lásky a vzájemné úcty.
Projekt vznikl cíleně pro žáky základních škol ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a týmem, který stojí za aplikací Nenech to být. Cílem projektu je motivovat děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problémy, které mohou
vystat jak ve škole, tak i mimo školní prostředí a zároveň jim i poskytnout
praktický nástroj, jak situaci vyřešit.
Zpěvákem a leaderem skupiny je Marek Vicany. Zajímavostí je, že na baskytaru zde hraje Jakub Antl, který hrál v Nightwork, který u nás již vystupoval
v rámci večera Jazzmani na Rabštejně ve skupině JP Quartet.

Beseda: Jak se dělá kniha?
High Vibes vystoupí na Rabštejně pro školy ve dnech 4. 3. a 5. 3.
Chcete se potěšit slovem autora mnoha knih
Ladislava Mičeka? Potom jste srdečně zváni
ve středečním podvečeru na Rabštejn na besedu spojenou s promítáním.
Sám autor Vás zve:
U knížek, které se nám podařilo vydat, se
na Rabštejně sejdeme už počtvrté. Ne, nepůjde
o křest nového titulu. Březen je měsícem knihy,
a proto si budeme o knížkách povídat. Už z názvu besedy je zřejmé, že to nebude jen o autorském nápadu či o sběru podkladů
nebo o vlastní tvorbě textu. Důležitá je také skupinka šikovných lidí, která skvěle
nahrazuje profesionální redaktory – někdo musí text přečíst, upozornit na chyby,
chybky a nesrovnalosti. Ono se vždycky něco najde… Finální zpracování knížky je
věcí graﬁka a tiskárny, což je v Kostelci díky tiskárně AG TYP záležitostí nadmíru
pohodovou. Řeč bude i o tajemném kódu ISBN a o celostátní distribuci.

Divadlo s Mirkem Vladykou
a Filipem Blažkem
Na měsíc březen připravujeme divadelní představení s názvem Chlap na
zabití - svěží francouzskou komedii o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Smysl představení krásně shrnuje mo o:
„To by se to krásně vraždilo, … , kdyby se vedle nesebevraždilo!“
Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem,
který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat, jako
snadná práce. Opak je však pravdou. Precizně připravenou akci mu však
začne narušovat dotěrný soused z vedlejšího hotelového pokoje Francois
Pignon. Po neúspěšném pokusu se oběsit chce hotelový poslíček zavolat
policii, což se Ralfu Milanovi vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci
vyřeší sám. Netuší však, že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad jeho
síly…
Zkrátka je to komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně
francouzského stylu, která se aktuálně hraje na mnoha světových jevištích a
která se dočkala i tří ﬁlmových zpracování.
Autor komedie Chlap na zabití je slavný francouzský dramatik, herec, režisér,
scénárista a producent Francis Veber. K jeho nejznámějším scénáristickým
počinům patří např. Muž z Acapulka, Blbec k večeři, Otec a otec, Kopyto,
Klec bláznů, Velký blondýn s černou botou a mnoho dalších.
V této francouzské komedii se Vám představí:
François Pignon: Miroslav Vladyka - po ukončení DAMU působil ve Vinohradském divadle, dále ve Studiu Ypsilon, Divadle ABC a dalších. Stvárnil velké množství ﬁlmových a televizních rolí. První ﬁlmovou roli ztvárnil v roce
1966 v dětském ﬁlmu. Následovala celá řada ﬁlmů a televizních seriálů či inscenací. Z nejznámějších např. Přijela k nám pouť (1973), Vrchní, prchni (1980),
Bumerang (1997), … Mimořádný úspěch mu přinesla role učitele Karfíka ze
seriálu My všichni školou povinní a roli učitele si zopakoval i v oblíbeném
seriálu Křeček v noční košili. Pro mnohé je nezapomenutelný jeho dabing
jedné z hlavních postav kultovního sci-ﬁ sitcomu britské televize BBC ČERVENÝ TRPASLÍK.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019
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Ralph Milan: Filip Blažek – absolvent pražské konzervatoře, působí v divadle
ABC, Na Vinohradech nebo ve Spolku Kašpar. Jistě jej znáte jako pohádkového prince Matěje z Nesmrtelné tety. Později hrál v dalších pohádkách, ﬁlmech a televizních seriálech (často hraje policisty - např. Případy 1. oddělení.
Dále hrají: doktor Wolf: Michal Slaný, Louise: Alžbeta Stanková, číšník Vincent: Zdeněk Rohlíček a policista Alain: Pavel Dvořák
Režie se ujal Jakub Nvota (mimochodem – autor divadelního představení
Rapper, které jste mohli vidět na Rabštejně v lednu).
Páté představení rabštejnské divadelní sezóny je francouzská komedie
„Chlap na zabití“. Hrajeme na Rabštejně v sobotu 23. 3. od 19:00.
Představení je součástí divadelního abonmá.
Fota: archiv SK Rabštejn

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

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

13. 9. (pátek) 18:00
MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ FESTIVAL F.I.TŮMY
Vystoupí Musica Dolce Vita: Daniela Demuthová, Žoﬁe Vokálková a Zbyňka
Šolcová.
21. 9. (sobota) 12:00
FOOD FESTIVAL
Čtvrtý ročník gastronomického festivalu – sobotní odpoledne s jídlem,
hudbou a přáteli (i čtyřnohými).
5. 10. (sobota) 9:00

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

19. 10. (sobota) 18:00

KONCERT VÍTĚZŮ 61. ROČNÍKU
KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
A 25. ROČNÍKU HERANOVY
VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE

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

Připravované akce v sezóně 2019
30.– 31. 3.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY A OTEVŘENÍ ZÁMKU
S PŘEKVAPENÍM

30. 3. (sobota) 17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉ JARO

5. 4. (pátek) 19:30

HOUSLOVÝ RECITÁL VÁCLAVA HUDEČKA
Lukáš Klánský – klavír

4. 5. (sobota) 9:00

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

16. 5. (čtvrtek) 19:30

KYTAROVÝ RECITÁL
LUBOMÍRA BRABCE

18. 5. (sobota) 10:00

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL

13. 6. (čtvrtek) 19:00

KLASIKA A JAZZ JIŘÍHO STIVÍNA
Vladimír Strnad klavír

6. 7. (sobota) 9:00

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

26. 10. (sobota) 14:00 SVATEBNÍ VELETRH
Výjimečná událost, svatba, si zaslouží výjimečnou péči při přípravě i realizaci.
22.– 23. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Výstavy Galerie Kinský
30. 3. (sobota)
VÝTVARNÉ JARO
Letošní zámeckou sezónu zahájíme v pořadí již čtvrtou výstavou prací členů
Unie výtvarných umělců z Hradce Králové.
Výstava bude přístupná do 26. 5. 2019.
1. 6. (sobota)
TEXTILNÍ KONFRONTACE IV
Výstava autorských prací studentů a pedagogů Katedry výtvarné kultury
a textilní tvorby University Hradec Králové.
Výstava bude přístupná do 30. 6. 2019.
6. 7. (sobota)
USMÍVÁNÍ PAVLA MATUŠKY
Kresba, malba, řezba, průřez celoživotní tvorbou třebechovického rodáka.
Výstava bude přístupná do 20. 10. 2019.

9. 8. (pátek) 21:00
DASHA A PAJKY PAJK QUINTET
Od popu a soulové hudby až k muzikálovým melodiím.

1. 5. (středa)
TVÁŘE I. REPUBLIKY
Výstava portrétů čtrnácti významných osobností Královéhradeckého kraje,
které se podílely na vzniku a utváření demokratického Československa. Autorkou kreseb je akad. sochařka, scénograa a výtvarnice Jana Bačová Kro ová.
Výstava bude přístupná do 31. 5. 2019. Vstupní prostor zámku (u pokladny).

7. 9. (sobota) 14:00
SWING FESTIVAL NA ZÁMKU
Devátý ročník oblíbeného setkání s hudbou i přáteli, letos opět s řadou překvapení.

Informace o dalších akcích najdete na www.zamekkostelecno.cz nebo
h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
Ivona Jasníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v březnu
70 let oslaví Križan Karel
Zezulka František

Blahopřání
80 let oslaví Micherová Ella
91 let oslaví

75 let oslaví

Linhartová Miroslava
Sejkorová Božena
Zatloukalová Olga

Myšák Miroslav

98 let oslaví Kameníková Jiřina

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

Z našich řad odešli
Stanislav Jelínek
Iva Kalousková
Marie Karásková

* 1942
* 1942
* 1940

Marie Dytrichová
Helena Matějusová

* 1947
* 1929

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

K Tvým narozeninám hodně zdravíčka, pohodičky,
ať jsi dlouho ﬁt!
Vzpomeň, jak jsme se učily
plavat u „Dřevěňáku“, v té
době to byl náš hit! Na odpoledních čajích protancovaly parkety a jezdily
na „Tajné výlety“. To byly
krásné časy a my spolu
zažily hodně krásy. Dneska
spolu hrajeme karty a děláme si večerní party. Ať
nám to ještě dlouho vydrží
a setkáváme se, dokud nás
zdraví podrží.
Kamarádka Zdena H.

Vítání občánků
Dne 26. 1. 2019 se jako tradičně uskutečnilo Vítání nových občánků našeho města. Slavnost proběhla v Obřadní síni městského úřadu a nové občánky přivítala
Bc. Petra Zakouřilová, členka zastupitelstva města. K příjemné atmosféře přispěli svým vystoupením žáčci mateřské školy. Maminky dostaly malou kytičku
a pro dětičky připravilo město malý dárek.
Byli přivítáni tito občánci:

Viktorie Ditzová, Miroslav Hofman, Tereza Inguortová, Adéla Moravcová,
Albert Zákostelecký,

Laura Hanyková, Mikuláš Kovář, Eliška Provazníková, Antonín Sekyra,
Vojtěch Verner

Lucie Kyralová, Marek Modřanský, Melánie Pohlová, Natálie Keprtová
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019
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Vzpomínáme na své blízké

KAM ZA KULTUROU,
ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM

Dne 5. 2. uplynul jeden smutný rok,
co nás navždy opustil můj drahý a milovaný manžel
a tatínek pan Radomír Martinec.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají
manželka Jana, dcery Radka a Miroslava,
tatínek Radomír a bratr Karel s rodinou.

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

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Tebe krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.

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

Dne 6. 3. uplynulo již 20 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý a milovaný syn,
manžel, tatínek, bratr a strýc pan Ladislav Petrák.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

S láskou vzpomínají maminka, manželka, děti a sestry s rodinami.

SK Rabštejn
program březen–červen
1. 3. (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, salonek.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.

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.

Dne 14. 3. uplyne pět let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Jan Kundrát.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají manželka Marie a dcery s rodinami.

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
Jitka Filipová s. r. o.
Zajišťujeme kompletní pietní služby pro obřadní síně
v Týništi n. Orl, Rychnově n. Kn. a jiné po celé ČR,
včetně zahraničních převozů, převozů z domu
a církevních obřadů.

2. 3. (sobota)
TANEČNÍ PRO PÁRY - pátá lekce
17:00, 19:00
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
3. 3. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
4. 3. (pondělí)
POŘAD PRO ŠKOLY – NA VLNÁCH PŘÁTELSTVÍ
8:45, 10:30
Výchovně motivační koncert pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a projektem proti šikaně „Nenech to být“ a je
podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Sál. Vstupné:
50 Kč/žák.
4. 3. (pondělí) 17:30

Kostelec nad Orlicí
Tyršova 2
Tel.: 494 323 771
Starý zámek

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

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

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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PŘEDNÁŠKA – ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH
PRVNÍ REPUBLIKY
Přednáška s besedou – ředitel Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Josefově, Ing. Jiří Balský. Dobová architektura Královéhradeckého kraje a její význam pro společnost. U příležitosti zahájení tematické výstavy na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí. Divadelní kavárna.
5. 3. (úterý)
POŘAD PRO ŠKOLY – NA VLNÁCH PŘÁTELSTVÍ
8:45, 10:30
Výchovně motivační koncert pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a projektem proti šikaně „Nenech to být“ a je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Sál. Vstupné: 50 Kč/žák.
7. 3. (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.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019

9. 3. (sobota)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00, 19:00
Šestá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné
(i jednotlivě). Sál.

26. 4. (pátek) 19:00
RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Dvě a půl hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo:
zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.
7. 5. (úterý) 19:00

10. 3. (neděle) 14:00

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
– z.o. ČZS Kostelec nad Orlicí

Sál.
15. 3. (pátek)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00, 19:00
Sedmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
17. 3. (neděle) 10:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

18.3. (pondělí) 16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Sál.

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.
18. 5. (sobota) 8:00

OSLAVA 100 LET KOSTELECKÉHO SKAUTINGU
A BURZA SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ
A FILATELISTŮ – 21. ROČNÍK
Celorepublikové setkání skautských sběratelů. Burza ﬁlatelie, knih, pohlednic, odznaků, vyznamenání, opaskové přezky, … Vše s bohatým tematickým
doprovodným programem během celého dne.
Červen 2019

18. 3. (pondělí) 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
MUZIKOTERAPIE
– TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. V salonku na Rabštejně.

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.

20. 3. (středa) 18:00

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
3. 3. (neděle) 17:00

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.
27. 3. (středa) 13:00
ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
2. kolo zápisu do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2019. Zápis
probíhá od 13:00–16:00 na Rabštejně. Divadelní kavárna.
27. 3. (středa)18:00

BESEDA S AUTOREM:
JAK SE DĚLÁ KNIHA
Vyprávění o tom, jak vzniká kniha – od nápadu po realizaci. Hostem večera
bude ilustrátorka a překladatelka Mgr. Iveta Vašátková. Autor PaedDr. Ladislav
Miček.Vstupné dobrovolné.

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.
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.
21. 3. (čtvrtek) 10:00

DOPOLEDNÍ BIOGRAF:
HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož
láska k venkovské dívce Katynce je netušeným štěstím i stravující vášní. Hrají:
Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus a další. Romantický/thriller, Česko
2018. Vstupné 50 Kč.
22. 3. (pátek) 17:30

29. 3. (pátek)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00,19:00
Osmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
5. 4. (pátek) 18:00
Sál.

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA
+ přednáška ŽIGULEM KOLEM SVĚTA
Největší cestovatelský a outdoorový ﬁlmový festival u nás a na Slovensku.
Vydejte se společně s námi na dobrodružné výpravy plné překvapivých situací a poznejte další místa naší planety. Občerstvení během večera zajištěno.
Vstupné 100 Kč, sleva studenti a důchodci (70 Kč).

TANEČNÍ PRO PÁRY – VĚNEČEK

12. 4. (pátek)18:00

BALET
– VEČER SCÉNICKÉHO TANCE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a členů tanečního souboru VoTo pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Předprodej vstupenek zahájen v pondělí 4. 3. v Divadelní kavárně
na Rabštejně, ON–LINE prodej vstupenek na www.skrabstejn.cz. Sál.
17. 4. (středa) 9:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
poskytovatelů sociálních služeb – přijďte udělat jarní radost sobě i ostatním
s možností zakoupení drobných tematických velikonočních předmětů se
současnou podporou v sociální oblasti. Otevřeno 9:00–17:00. Pořádá SPCCH
m. o. Kostelec nad Orlicí. Sál.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019

30. 3. (sobota) 19:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný ﬁlm o Freddiem Mercurym a skupině Queen, jejíž hudba ovlivnila celé generace. Vypráví příběh o vzestupu skupiny a vrcholí nezapomenutelným koncertem Live Aid ve Wembley 1985. Nevhodné mládeži do 12 let.
Vstupné 120 Kč.
7. 4. (neděle) 17:00

PRO DĚTI:
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL
Mocný král Harald hledá cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným,
kdo může zachránit kouzla pro náš svět, je Gerda. Animovaný ﬁlm USA 2018.
Vstupné 80 Kč.
Připravujeme v kině: ZRODILA SE HVĚZDA, …
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DDM Kamarád
DDM KAMARÁD
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Jarní prázdniny 11.–15. 3. v DDM
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,
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.
Přihlášku na jarní prázdniny odevzdejte do DDM nejpozději do 8. 3.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM
nebo na www.ddmkostelec.cz
4., 18. a 25. 3. (pondělí)
KERAMIKA pro volně příchozí
17:00–18:30
5. a 19. 3. (úterý)
KERAMIKA pro volně příchozí
17:00–18:30
Keramické tvoření s tématikou Velikonoc. Vhodné pro mládež a dospělé.
Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
4., 19. a 26. 3. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
15:30–17:00
Příležitost ke společnému tvoření a relaxaci při práci s keramickou hlínou.
Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
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7., 21. a 28. 3. (čtvrtek)
KERAMIKA – TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
8. 3. (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.
23. 3. (pátek) 16:00–18:30
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Namalujte si hedvábný šátek nebo šál dle vlastní fantazie. Přihlásit se můžete přímo v DDM nebo na tel. 773 781 162 do 15.3. Po předchozí domluvě
zajistíme požadovaný rozměr. Cena 80 Kč + spotřebovaný materiál. Vedoucí:
Bc. Daniela Mrázová.
26. 3. (úterý) 17:00–18:30
DRÁTOVÁNÍ
Jarní tvoření z drátků. Zápichy, dekorace, drátované kraslice. Vhodné pro
mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.

Připravujeme
19.–21. 4. (víkend)

SOUSTŘEDĚNÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU

27.–28. 4. (víkend)

SOUSTŘEDĚNÍ V ATLETICE

11. června (sobota)
DEN DĚTÍ V MIRAKULU
8:00–17:00
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.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

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 březen
6. 2. (středa) 10:00

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – zápichy, přáníčka,…

17. 3. (čtvrtek) 10:00 DOMÁCÍ NÁSILÍ
Lektorka Bc. A. Janigová z Bílého kruhu bezpečí.
14. 3. (čtvrtek) 10:00

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI II.

18. 3. (pondělí) 10:00

VÝROBA MORANY

21. 3. (čtvrtek) 10:00

VYNÁŠENÍ MORANY

28. 3. (čtvrtek) 10:00

JARNÍ DEKORACE – zápichy, věnce.

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

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

Centrum meditace a přírodního učení – www.sklenarka.cz

3. 3. (sobota)

OČISTNÁ POTNÍ CHÝŠE

5. 3. (úterý)

KONCERT TRIA Z KONZERVATOŘE
PARDUBICE – koncertní sál ZUŠ.

29.–31. 3.

KURZ VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ

29.–31. 3.

PRACOVNÍ VÍKEND – čištění jezírka.

26. 3. (úterý) 17:00

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ – koncertní sál ZUŠ.

Program nové sezóny na Sklenářce

Podrobnosti a přihlášky na www.sklenarka.cz.
Těšíme se na setkání!

Turistika

Různé
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
9. 3. (sobota)
BĚLEČSKÝ MLÝN
Sraz účastníků: 7:00 na zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15
do Blešna. Pěší trasa: Blešno, Bělečský písník, Běleč nad Orlicí, Mlýnský
rybník a mlýn, Krňovice (oběd), Třebechovice pod Orebem. Návrat vlakem.
Délka trasy: 11 km, nenáročný. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.
23. 3. (sobota)
Z LIBICE NAD CIDLINOU DO PODĚBRAD
Sraz účastníků: 7:00 na zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15
do Libice nad Cidlinou přes Poděbrady. Trasa: soutok Labe a Cidliny, kolem
Labe, jez s elektrárnou a plavební komorou v Poděbradech, kostel Povýšení
sv. Kříže, zámek Poděbrady, lázeňský park. Návrat vlakem z Poděbrad. Délka
trasy: 10 km nenáročný. Vedoucí akce: Ivana Lorencová.

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

24. 3. (neděle) 15:00
LHOTECKÉ BUCHTOBRANÍ
Dámský klub SLAVĚTÍNA Kostelecká Lhota zve na 3. ročník soutěže v pečení o NEJLEPŠÍ LHOTECKOU BUCHTU a slané pečivo v neděli 24. 3. v 15:00
v Hostinci U Hubálků. Upečte řezy, dortíčky, buchty, bábovičky, slané záviny,
tyčinky a přineste výrobek od 14:00 do 15:00. Přijďte ochutnat a vyberte ty
nejlepší, které odměníme. Vstupné 30 Kč.
13. 4. (sobota)
JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÝCH POTŘEB A OBLEČENÍ
9:00–12:00
Jarní bazárek dětského oblečení a potřeb se uskuteční v sále kostelecké
Sokolovny. Pokud se chcete zúčastnit jako prodávající, je nutná rezervace
místa na telefonním čísle 603 294 376 nebo 732 8125 555.
12.–14. 4.
KOSTELECKÁ POUŤ
Tradiční pouť na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí.

Plesy
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.
15. 3. (pátek) 20:00
HASIČSKÝ BÁL
SDH Kostelecká Lhota srdečně zve na tradiční ples
v Hostinci U Hubálků. Hraje skupina COMBI. Vstupné 100 Kč.

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí

ZUŠ F. I. Tůmy

Informace k zápisu do 1. třídy

V úterý 8. 1. se sál ZUŠ Kostelec nad Orlicí rozezněl zpěvem. Konal se zde
koncert s názvem Pěvecký podvečer. Se svým zajímavým programem zde
vystoupily dvě studentky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Nela Viktorová a Kristýna Soukupová. V jejich nastudování zazněly písně
a árie z pera českých i světových skladatelů. Za klavír usedl vedoucí hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec králové docent Michal
Chrobák. Hodinovým programem provázela paní učitelka Jana Ichová. Malí
posluchači se svými rodiči či rodinnými příslušníky odměnili obě mladé pěvkyně dlouhotrvajícím potleskem.
Jana Ichová

Základní škola Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům
předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 3. 4. 2019
od 14:00 do 17:00 na pracovišti Komenského.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. 8. 2019.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a rodný list pro případnou kontrolu. Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.

Pěvecký podvečer v „ZUŠ"

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném
místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.
Děti mladší
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června
2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Důležité:
V případě, že se zákonný zástupce nemůže v daném termínu
dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 494 323 442)
a dostavit se v termínu náhradním, to je 17. 4. 2019 ve 14:00.

Podrobné informace jsou zveřejněny na www.zskostelec.cz.
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Zájezd violoncellistek do Filharmonie
Hradec Králové
V úterý 22. 1. navštívily žákyně violoncellové třídy generální zkoušku Filharmonie Hradec Králové a violoncellového souboru Prague cello quartet. Koncert provázel slovem jeden za členů kvarteta, Jan Zemen. Přestože generální
zkouška trvala 2 hodiny, děti v sále byly úžasné a stále plné nadšení. Pro
všechny, nejen dětské návštěvníky, to byl jistě krásný zážitek.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

Pexesiáda s vysvědčením
Pololetní vysvědčení si děti
Foto: archiv
na prvním stupni na pracoZŠ Gutha-Jarkovského
višti Komenského i Drtinova
zpestřily zábavně stráveným
dopolednem. GuthArt při
Základní škole Gutha-Jarkovského v Kostelci nad
Orlicí pro ně připravil novoroční turnaj v pexesu a hraní
deskových her.
Děti si tak při hraní her upevnily spoustu užitečných dovedností a zažily radost ze
společné hry oproti izolaci
v digitálním světě. Rozvíjely
komunikační dovednosti, schopnost soustředění se a sebeovládání, učily
se dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou a řešit problémy.
Novoroční turnaj byl vítaným zpestřením slavnostního dne, na jehož konci
bylo předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/19.
Mgr. M. Šlajová
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100. výročí od narození pana Josefa Dobeše
3. 3. si připomeneme 100. výročí od narození a 25. výročí od úmrtí všestranného hudebníka a ředitele naší školy, pana Josefa Dobeše.
Narodil se 3. 3. 1919 v Polešovicích v okrese Uherské Hradiště. Protože jeho
otec byl velice dobrým hudebníkem, nechal svého synka navštěvovat hudební školu v Ostravě Vítkovicích. V roce 1933 byl přijat do Vojenské hudební
školy v Praze. Své hudební vzdělání dále rozšířil soukromým studiem na housle u prof. Vávry a studiem hry na klavír, varhany a teoretických předmětů
u prof. Blatného. Od roku 1939 pracoval u hudby bývalého vládního vojska
v Kostelci nad Orlicí. V době služby u vládního vojska dojížděl na další studia do Prahy. Státní zkoušky absolvoval ze hry na housle, sborového zpěvu
a dirigování orchestru. Kosteleckému obecenstvu se představil v roli Vaška
z Prodané nevěsty, jejichž několik provedení v době okupace bylo hudebním
svátkem celého orlického podhůří.

Od roku 1945 pracoval ve funkci ředitele
Městské hudební školy
v Rychnově nad Kněžnou a dirigoval zde
Orchestrální sdružení,
v Kostelci nad Orlicí
dirigoval městský dechový orchestr. Velmi
se zasloužil o vybudování a otevření samostatné Lidové školy
umění v Kostelci nad
Orlicí, kde byl v letech
1966–1979 jejím ředitelem. V roce 1972 založil
instrumentální soubor
mládežnický dechový
orchestr, kterým prošlo velké množství mladých hudebníků. Učil nejenom
hudební teorii, zpěv, hru na housle, ale i téměř na všechny dechové nástroje.
Kromě toho se věnoval i hře na varhany. V kostele sv. Jiří uměl mistrovsky
rozeznít místní varhany. S chrámovým sborem nacvičoval slavnostní mše
na Vánoce a Velikonoce. V hudebním archivu u sv. Jiří jsou uloženy i mše
z jeho pera.
Ve škole zastal nejenom práci ředitele a učitele, ale i práci zedníka, malíře
a dalších řemesel. Měl rád děti, lidi a uměl s nimi také jednat. Vzpomínáme
na něj jako na laskavého a obětavého člověka, který vychoval za svého života
mnoho skvělých hudebníků. Jeho práce obohacovala po mnoho let kulturní
a společenský život našeho města.
Dne 8. 5. 1971 byla řediteli školy panu Josefu Dobešovi propůjčena medaile
města Kostelec nad Orlicí za dosavadní úspěšnou práci ve městě na úseku
hudební výchovy.
Děkujeme mu za vše, co pro naši školu i pro naše město vykonal.

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Angličtina s výhledem na moře
Jsem studentkou Obchodní akademie v Kostelci nad
Orlicí a díky Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava
Klausových jsem měla příležitost účastnit se jazykového
kurzu ve škole Easy school of
Languages v hlavním městě Malty. Byla jsem patřičně
nervózní, protože mě čekala
první samostatná cesta tak
daleko.
Po příletu na Maltu mě ihned
napadlo, že jsem musela
někam špatně odbočit. Pěkně studený vítr a zima, ale
po chvilce jsem na tváři pocítila příjemné teplo slunce.
Po příjezdu do hostitelské rodiny jsem byla velmi překvapená. Na starost mě dostala starší paní s chodítkem jménem Jane, byla jsem ubytovaná v pokoji společně s italskou dívkou
jménem Bianca a v dalším pokoji byl jeden chlapec. Nejvíc mě překvapilo, jak
jsem nikde neviděla žádné topení a všude místo koberců byly jen dlaždičky,
kvůli kterým mě pěkně studily nohy.
První školní den nám ihned dali test, který nás měl rozdělit do skupin. Dostala jsem se do třídy B1, kde jsem za spolužáky měla lidi různých národností
a věkových kategorií. Na starost nás měla Nora, mladá paní učitelka z Maďarska. První, na co jsem pomyslela, když na nás začala mluvit, bylo, že bych
měla ihned jít do nižší skupiny. Vůbec jsem jí nerozuměla, ale to se změnilo
druhý den a já vlastně byla ráda, že jsem tam zůstala. Do konce prvního týdne jsem se naučila rozumět akcentu všech možných národností a čeština mi
ani trochu nechyběla.
Zvykla jsem si, že mi občas vyklouzlo slovíčko česky, protože to se tam stávalo všem. Všichni studenti chápali, že jsme tu proto, abychom se jazyk naučili, a že prostě musíme jen co nejvíc mluvit. A když uděláme chybu, nic se
neděje, chybami se člověk učí, že? A když jsme v hodině nějakému slovíčku
prostě nerozuměli, tak ten, kdo slovíčko znal, ho musel ostatním vysvětlit.
A tím jsem se naučila asi nejvíc. Takže když jsem večer nemohla usnout, místo počítání oveček jsem si opakovala slovíčka.
I když jsem neměla moc času na památky, protože jsem se snažila co nejlíp
připravit na hodinu, navštívila jsem nádherné zahrady Upper Barrakka Gardens, kde vždy ve 12:00 a 16:00 stříleli z děla. A hlavně přímo z těchto zahrad
byl nejkrásnější výhled na moře a tři historická města Malty.
Fota: archiv OA TGM

J. Polnická, ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy
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Ochutnala jsem italskou pizzu a lasagne, i když pro studenta jít na oběd bylo
velmi drahé. Proto studenti většinou jedli v rychlém občerstvení nebo v kavárnách různé sendviče a bagety.
I přes nepřízeň počasí a velmi studený vítr se mi na Maltě líbilo. Během 14 dní
jsem poznala spoustu zajímavých lidí, zvyky jiné země, zažila spoustu legrace
a hlavně jsem se zlepšila v angličtině.
Všem moc děkuji za příležitost a zase někdy, Malto, snad tentokrát se sluncem, na viděnou.
Kristýna Zavacká, 3. C

Obohacení ekonomického studia
o praktické zkušenosti firem
O prosincovém předvánočním pátku uspořádala Obchodní akademie
T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí Ekonomický den. Studenti měli možnost
obohatit si své teoretické znalosti o praktické zkušenosti odborníků státní
správy a ﬁrem. Velmi zajímavě o své práci hovořili zástupci Finanční správy, královéhradeckého Technologického centra a vývojové so warové ﬁrmy
Programm s.r.o. Svůj výklad prokládali mnoha konkrétními příklady nejen ze
své současné praxe, ale i ze svých podnikatelských začátků.

SZeŠ a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí
Zlatá děvčata
Dne 5. 2. pořádala SZeŠ a SOU CHKT Kostelec jako již tradičně okresní kolo
ve ﬂorbalu dívek. Letos se bohužel přihlásily jen 3 týmy dívek. K vidění byly
velmi pěkné zápasy, převahu letos měla domácí škola, která měla v první pětce nejlepší útok ze všech družstev. Dívky v podobné sestavě jako při basketbalu vybojovaly opět zlatou medaili. Hlavní dík patří hráčkám ze 4. ročníků.
V prvním zápase se střetly školy SPŠ Rychnov a Obchodní akademie Kostelec,
domácí „obchodka“ přesvědčivě zvítězila 4:1. Ve druhém zápase hrály týmy
SPŠ Rychnov a SZeŠ Kostelec, domácí družstvo vyhrávalo už 4:0, v druhém poločase děvčata trochu polevila, ale nakonec zaslouženě zvítězila 3 : 6. Ve třetím
zápase, kde šlo o zlaté medaile, byla úspěšnější domácí škola, která obchodní
akademii přehrála 4:0. Obránci si pohlídali klíčové hráče, děvčata soupeřkám
téměř nedovolila vystřelit na vlastní branku. V útoku se předvedla hlavně první
pětka, o třídu výš byla naše trojice nejlepších hráček v útoku – Lucka Stránská,
Míša Davidová a Hanka Lelková. Tyto tři hráčky byly klíčové, kromě dvou branek nastřílely 8 gólů za dvě
utkání. Ale i druhá pětka, složená hlavně z hráček prvních
ročníků, překvapila a podala
bojovný výkon.
Turnaj měl oproti minulým sezónám mnohem vyšší úroveň,
děvčata ze všech týmů předváděla super výkony, hra byla
místy značně agresivní a s velkým nasazením všech hráček.

Fota: archiv SZeŠ a SOU CHKT

Výsledky zápasů:
SPŠ RK x OA Ko
Ze Ko x SPŠ RK
Ze Ko x OA Ko
S odborníky so warové ﬁrmy i Technologického centra měli už možnost se
někteří studenti a učitelé setkat na listopadové choceňské konferenci uspořádané na téma Choceň škola a podnikání. Tuto konferenci již potřetí připravila Obchodní akademie a střední odborná škola cestovního ruchu Choceň.
V rámci této akce se studenti naší školy zúčastnili zajímavých workshopů,
např. Unisim PC simulace konkurenčního podnikatelského prostředí, Zvol si
info Mozkem proti Fake News a ACET ČR skrytá nebezpečí internetu. Učitelé
při této příležitosti diskutovali u kulatého stolu s odborníky z různých ﬁrem
o možnostech spolupráce a praktického vzdělávání, vzájemně se inspirovali
a navazovali nové kontakty. A právě nově navázané kontakty byly využity při
konání Ekonomického dne.
Obě zmíněné akce byly skvělým obohacením teoretické výuky. Věříme, že
v navázané spolupráci budeme dále pokračovat, a těšíme se na další podobné akce, neboť tyto aktivity jsou vhodnými motivačními prvky středoškolského studia.
Ing. Pavlína Kotoučová OA TGM
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1:4
6:3
4:0

Sestava týmu:
Brankářky: Nela Hassmannová, Nela Škorpíková
1 pětka:
obránci:
Aneta Blatníková, Tereza Nejmanová
útočníci:
Michaela Davidová, Lucie Stránská, Hanka Lelková
2 pětka:
obránci:
Eliška Randová, Karolína Štěpánová
(ve druhém zápase Nela Hassmannová a Bára Hájková)
útočníci:
Anna Mňuková, Michaela Zavřelová, Veronika Trmalová
Celkové pořadí – dívky:
1. SŠZe a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
2. Obchodní akademie T. G. M. Kostelec nad Orlicí
3. VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
Trenér a učitel TEV SZeŠ a SOU CHKT Kostelec Petr Novotný
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019

Chlapci obsadili 5. místo
v okresním kole ve florbalu
Dne 7. 2. pořádala SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí okresní kolo ve ﬂorbalu chlapců. Letos se účastnilo 6 středních škol z celého okresu. Hrálo se
ve dvou skupinách po 3 na 2x9 minut.
Každý zápas proběhl s obrovským nasazením hráčů. Kvalita hry je stále lepší,
zápasy jsou neuvěřitelně vyrovnané. Některé týmy měly ve svých řadách celou řadu hráčů z ﬂorbalových oddílů, bylo to znát na sehranosti a technické
vyspělosti jejich hráčů.
Výsledky zápasů v základní skupině:
A1 x A3
SPŠ el. a it. Dobruška x SPŠ Rychnov
B1 x B3
Gymnázium Rychnov nad Kněžnou x A Kostelec
A1 x A2
SPŠ el. a it. Dobruška x Zem Kostelec
B1 x B2
Gymnázium Rychnov nad Kněžnou x PVC Dobruška
A2 x A3
Zem Kostelec x SPŠ Rychnov
B2 x B3
PVC Dobruška x OA Kostelec

3:2
3:3
3:0
2:0
2:2
3:3

Celkové pořadí chlapci:
1. SPŠ el. a it. Dobruška
2. Gymnázium Rychnov nad Kněžnou
3. VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
4. Obchodní akademie T. G. M. Kostelec nad Orlicí
5. SŠZe a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
6. SŠ PVC Dobruška
Sestava týmu:
Brankáři: Martin Motyčka (náhradníci – T. Borůvka, V. Hák)
1 pětka:
obránci:
Kamil Komárek, Radim Vajsar
útočníci:
Adam Jánský, Šimon Horáček, Josef Konrát
2 pětka:
obránci:
Milan Štefek (o vyloučení) Ondra Klimeš, Václav Labuť
útočníci:
Marek Vašata, Jakub Krycner, Jan Hlaváček
Náhradníci:
Petr Simeček, Vladimír Honys, Filip Kotrč
Trenér a učitel TEV SŠZE a SOU CHKT Kostelec Petr Novotný

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Odpoledne s fitbaletem

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

Soustředění taneční mažoretkové přípravky
V sobotu 19. 1. jsme si s malými mažoretkami z Taneční přípravky DDM naplánovali secvičné minisoustředění v hale Havlíčkova. Sešli jsme se v 9:00
a strávili 3 hodiny tančením, hrami a zábavou. Nejdůležitější bylo secvičit
dohromady choreograﬁi, protože náš kroužek probíhá nejen v Kostelci, ale
zároveň pod vedením Lenky Malíkové i v Borohrádku. Na to, že se holčičky
sešly takto dohromady poprvé, musíme konstatovat, že vše proběhlo na jedničku a soustředění splnilo naše očekávání. Už se moc těšíme na Maškarní
karneval, kde Vám naše vystoupení poprvé předvedeme.

Závěr roku 2018 na kroužku Fitbalet znamenal pro malé tanečnice z DDM
velkou výzvu. Proměněné ve SNĚHOVÉ VLOČKY zatančily pro své rodiče
a prarodiče své první vystoupení, které si na kroužku nacvičily. Malé baletky
si odpoledne zpříjemnily i malým občerstvením, cukrovím, které si přinesly. Na závěr byly odměněny malým dárečkem, který pro ně připravila jejich
učitelka a velkým potleskem diváků, kterým se vystoupení líbilo. Fotograﬁe
svědčí o příjemné atmosféře, takže doufáme, že nám dobrá nálada a radost
z tancování vydrží i nadále. Hana Myšáková, vedoucí kroužku
Hana Myšáková,
vedoucí kroužku

Foto archiv DDM,
malé tanečnice

Zuzana Fialová, trenérka

Fota: archiv DDM - mažoretková přípravka

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019

23

Pololetní prázdniny v DDM

Škola lyžování a snowboardingu 2019

TURNAJ VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
O pololetních prázdninách 1. 2. se konal
tradiční turnaj v Nerf.
Tři čtyřčlenná družstva se utkala o vítězství stylem každý
s každým po dvou
zápasech. Na mnoha
střelcích je vidět, že
navštěvují již druhým
rokem kroužek Střelby z Nerf a v jejich
hře už je vidět zkušený pohyb po hřišti a základ týmové taktiky. Vítězství letos urvalo na svoji
stranu družstvo „Zbytky“, které porazilo na druhém místě tým „200IQPlay“
a na třetím místě partu „Tatranek“, jejichž historie sahá až do Nerf táboru
v minulém roce.
Jan Alexandr Dostálek, pedagog volného času

Škola lyžování a snowboardingu je pro letošní rok opět u konce. Pět lednových a únorových víkendů na horách uteklo jako voda. V letošním roce se
s DDM na hory vypravilo 58 dětí, takže se jezdilo v sobotu i v neděli. Děti byly
bezva, věřím, že se jim na horách líbilo. Na čas strávený sportem na čerstvém
vzduchu budou jistě všechny rády vzpomínat. Děkuji prima instruktorům,
kteří se dětem s trpělivostí věnovali.
Tak zase za rok: ŠKOLE LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU SKOL!
Mgr. Petra Hladká

DĚTI Z DDM V TONGU V HRADCI KRÁLOVÉ

Závody ve slalomu
SJEZDOVKA ŠERLIŠSKÝ MLÝN – neděle 3. 2.
Na stupních vítězů se umístili:

HRAJEME SI S KAMARÁDY
Tradiční prázdninové setkání kamarádů v DDM s pestrým programem. Zábavné hry, různé stolní hry a malování temperou zvládl každý a navíc si všichni
odnesli vlastnoručně batikovaný ubrousek.

Lyžařky do 10 let:

1. místo Soﬁe Kundrátová
2. místo Nela Kalousová
3. místo Lucie Štěpánková

Lyžařky nad 10 let:

1. místo Magdalena Bakešová
2. místo Monika Hostinská
3. místo Ema Bašová

Lyžaři do 10 let:

1. místo Vojta Páleník
2. místo Matěj Štandera
3. místo Samuel Bartoš

Lyžaři nad 10 let:

1. místo Vojtěch Malý
2. místo Jakub Kalous
3. místo Jaroslav Bartoš

Snowboard chlapci: 1. místo Eliáš Konvalinka
2. místo Ondřej Baše
3. místo Vojtěch Vonásek
Snowboard dívky:
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1. místo Barbora Mudruňková
2. místo Tereza Valentová
3. místo Vendula Kalců
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Připravujeme tábory 2019
GLADIÁTOR
1. 7. - 5. 7. 2019 (5 dní) - pobytový tábor
SPORTOVNÍ TÁBOR 2. – 4. třída
1. 7. 2019 – 5. 7. 2019 (5 dní) - příměstský tábor
POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY 1. – 4. třída
8. 7. - 12. 7. 2019 (5 dní) – příměstský tábor
TÁBOR U MOŘE
12. 7. - 21. 7.2019 (10 dní) – pobytový tábor
VIKINGOVÉ
14. – 27. 7. 2019 (14 dní) – pobytový tábor
TANEČNÍ TÁBOR 1
15. 7. 2019 – 19. 7. 2019 (5 dní) - příměstský tábor
SPORTOVNÍ TÁBOR pro předškoláky a 1. třídu
15. 7. – 19. 7. 2019 (5 dní) – příměstský tábor
TÁBOR JUDO
28. 7. – 17. 8. 2017 (21 dní) – pobytový tábor

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

Březen ve Cvrčku
Měsíc březen nám začíná jarními
prázdninami, a tak se nám prostor pro
doprovodné programy ve Cvrčku značně zúžil. Následující tři týdny po prázdninách budou tedy nabité akcemi.
Zima pomalu končí a my ve Cvrčku se
začínáme připravovat na jaro a Velikonoce. Povinností máme dost. Musíme
se naučit, nebo aspoň připomenout,
jak se pletou pomlázky, vyrobit Moranu
i jarní dekorace, v plánu máme i přednášku Bc. Janigové o domácím násilí.
A pak musíme naši Moranu jít vyhodit.
Do toho všeho budeme samozřejmě
s dětmi zpívat, tančit, cvičit a hlavně si
děti do sytosti užijí náš bazének s míčky a horolezeckou stěnu, které se těší
mimořádné oblibě.

FLORBALOVÝ TÁBOR
29. 7. – 2. 8. 2019 (5 dní) – pobytový tábor
TÁBOR S ANGLIČTINOU
(tábor plně obsazen)
5. 8. – 9. 8. 2019 (5 dní) - příměstský tábor
SPORTOVNĚ-OUTDOROVÝ TÁBOR – od 5. třídy
5. 8. - 9. 8. 2019 - příměstský tábor
VÝTVARNÝ TÁBOR S KERAMIKOU
(tábor plně obsazen)
12. 8. – 16. 8. 2019 (5 dní) – příměstský tábor

Fota: archiv MC Cvrček

FANTASY VÍKEND
17. 8. – 18. 8. 2019 (sobota+neděle)
TANEČNÍ TÁBOR II
19. 8. – 23. 8. 2019 (5 dní) – příměstský tábor
SOFTBALOVÝ TÁBOR
26. 8. – 30. 8. 2019 (7 dní) – pobytový tábor
TAJUPLNÝ OSTROV
26. 8. – 30. 8. 2019 (5 dní) – příměstský tábor
NERF TÁBOR
26. 8. – 30. 8. 2019 (5 dní) – příměstský tábor
Podrobnější informace k táborům dostanete v DDM
nebo na www.ddmkostelec.cz
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Všechny akce Cvrčka jsou samozřejmě přístupné i nečlenům a rádi mezi sebe
přivítáme nové děti a jejich rodiče!
Za MC Cvrček z.s. Bc. Andrea Kocourková (jednatel)
Naše aktivity jsou podporovány.
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Skaut
Dobývání hradu Velešov
Tento zápis je vzpomínkou na uplynulý rok. Na hrad jsme
vyrazili 20. 10. 2018. Při plánování výpravy jsem se s vlčaty
dohodl, že vyrazíme na zříceninu hradu Velešov v Potštejně.
Výpravu jsme měli bojovou, tak jsme si s sebou vzali meče.
Po příjezdu do Potštejna jsme museli počkat, až nám otevřou naší oblíbenou
cukrárnu, tak jsme nedaleké parkoviště proměnili v bojiště, 15 vlčat a 5 skautů, vypadalo to občas jako pohled do mraveniště .

Výzdobu vlastnoručně vyrobila opět paní Musilová s paní Stojanovou, což
bývá již tradicí, a postavy tanečního páru nad jevištěm vytvořily důstojnou
kulisu celému plesu.
Letos se předprodej uskutečnil v Divadelní kavárně na Rabštejně, což bylo
velmi příjemné a účastníci si poprvé mohli vybrat a koupit vstupenky z pohodlí domova on-line.
Nemoc si nevybírá, a tak se stalo, že předtančení ZUŠ se nemohlo uskutečnit. Ochotně vypomohly členky Floriteamu z Doudleb nad Orlicí. Vpochodovaly na parket za tónů známých Matuškových písní, později ještě na známou
skladbu skupiny Miray a svým vtipným vystoupením a temperamentem si
získaly diváky.
Kapela Streyci k nám jezdí již několik let a je opakovaně žádána, protože dokáže vytáhnout na parket i zapřisáhlého netanečníka, který si jen přišel dát sklenku vína a poslechnout pěkné písničky. A musím dodat, oni k nám na náš bál
jezdí také rádi. Přestože se nepodařilo sál zcela vyprodat, byla atmosféra velmi
příjemná a účastníkům se ani při vyhlášení závěrečné skladby nechtělo domů.
Celý průběh plesu byl také zpříjemněn zásluhou mnoha sponzorů a za to jim
upřímně děkujeme.
Bude nadále tradiční ples zahrádkářů patřit k těm oblíbeným a najde si své
příznivce i do budoucna?
Z. Šabatová

SPCCH
Beseda o středním Japonsku
Dne 7. 2. se konalo vyprávění a promítání s paní Mejstříkovou z cest po středním Japonsku. Sešli jsme se v hojném počtu. Paní vyprávěla poutavě. Účastníci besedy se zajímali ohledně života v této zemi. Byli jsme překvapeni, jaké
mají všude čisto. Prezentace se všem velmi líbila a my zase máme přislíbeno,
že paní Mejstříková nám zase někdy zpestří všední den.
Blanka Matějusová, předseda ZO SPCCH.

Bude tradice zahrádkářských plesů
pokračovat?
V letošním roce zahrádkáři uspořádali tradiční, tentokrát již
52. ples. Přípravy začaly dlouho před jeho uskutečněním,
kdy se výbor pravidelně scházel a rozděloval si úkoly, neboť
jsme chtěli účastníkům program zpestřit nejen předtančením, tancem, hudbou, ale i hodnotnými cenami. Mnohé členky přiložily ruku k dílu a vytvořily
dobroty nejen ke kávě, ale i k vínu. Sešlo se i spousta domácích produktů ze
zahrádek, což sklidilo pochvalu.
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– na vedoucí/vedoucího odboru výstavby MÚ Opočno
Termín nástupu 1. 6. 2019 (nebo dle dohody).
Uzávěrka příhlášek 15. 3. 2019.

– na ředitele/ředitelku Základní školy Opočno
Termín nástupu od 1. 8. 2019 (nebo dle dohody).
Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2019 do 10:00.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OPOCNO.CZ

Studio SUN
Pavla Kolafová
P E D I KÚ R A
KO S M E T I K A
Pod Branou 208
Mobil: 775

969 362

PEDIKÚRA
&
PŘÍSTROJOVÁ
LYMFODRENÁŽ

NOVINKA

Český zahrádkářský svaz

MĚSTO OPOČNO VYPISUJE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

NOVINKA

Po mlsání jsme vyrazili k cíli. První zastávka byla pod hradem, kde jsme si zahráli hru samuraj. Potom výšlap na vrchol. Pěkný výhled nám překazila mlha,
která při výstupu stále houstla. Po prohlídce zříceniny v mlze následoval malý
sestup a bojová hra. Vlčáci se rozdělili do dvou skupin, určili svého krále, kterého měli chránit a zmocnit se krále druhé skupiny. Kdo byl v šermířském boji
zasažen, šel se ke svému králi oživit a mohl se vrátit do boje. Po dalším sestupu se pro velký úspěch bitva opakovala. Když jsme už padali únavou a ne
bojem, zahráli jsme si na indiánské pozorovatele. Stál jsem ke kopci zády
a než jsem napočítal do 15, museli vlčáci kus vyběhnout a schovat se tak,
abych je neviděl. Potom jsem zavolal výměna, otočil jsem se a počítal do 10
a za tu krátkou dobu museli změnit úkryt. Pak už cesta na nádraží, kterou
nám zpříjemnilo sluníčko, které se rozhodlo vykouknout a rozehnat mlhu.
Velké díky skautům Harrymu, Bobrovi, Matějovi, Markovi a Martinovi za pomoc s programem a vlčaty.
Petr Formánek

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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SPORT
TJ Sokol Kostelecká Lhota
Masopustní průvod
První únorovou sobotu jsme se sešli na dalším úspěšném ročníku Masopustu.
Slavnostní období zvané masopust neboli také fašank má své místo v kalendáři vždy mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. Typické pestrobarevné procesí různých maškar doprovázené hudbou se v hojném počtu sešlo
v 10:00 na návsi Kozodrech u kapličky. Slavnostním zahájením a předání
symbolického klíče - masopustního povolení, kterého se s radosti zhostil
místostarosta RNDr. Tomáš Kytlík, mohla začít obchůzka maškar a taneční rej.

Fota: archiv TJ Sokol Kostelecká Lhota

Tímto vás všechny srdečně zveme za rok… u kapličky se zase sejdeme.
Pořadatelé a místní lhotecké spolky

FbK Kostelec nad Orlicí
Vítězný turnaj v Hostinném

Při hudbě a zpěvu průvod z Kozoder měl připravené zastávky: v Korytech
na plácku, u Hostince U Hubálků, zahráli jsme na pozvání i u místních obyvatel u Zemanů, u Mertlíků a Říčařů, dále jsme pokračovali k hasičské zbrojnici
v Kostelecké Lhotě a na dolním konci u rybníčku, kde nás přivítali další naši
milí sousedé. Nejde jmenovat všechny, co nás přivítali a postarali se o naše
občerstvení.
Fota: archiv
TJ Sokol Kostelecká
Lhotaobešly vesnice a zastavily se u jednotliMaškary
s hudbou
a povozem
vých stavení, kde tančily a zpívaly. V průvodu se sešla spousta dětí, které
si užívaly společného veselení. Ve Lhotě u rybníčku při hodování byl průvod slavnostně zakončen tradičním masopustním skečem. Zabitím zvířete
z průvodu. Tentokrát byl zabit řezníkem kůň a býček. Naše jeptiška dohlédla
a požehnala a zvířata byla napojena a slavnostně vyskočila. Průvod se odebral do místního Hostince U Hubálků, kde bylo připraveno spousta zabijačkových specialit, při hudbě a tanci se sousedy. Po masopustu začíná postní
období, které trvá do Velikonoc.
Poděkování patří všem, kteří se neváhali zúčastnit. Dále všem našim místním
spoluobčanům a sousedům za připravené bohaté pohoštění, Městu Kostelci
za to, že nám symbolicky předal vládu.
Celý masopustní den byl velmi povedený, počasí v zimním období nám přálo. Tato akce u nás se stává pomalu tradicí a krásná podívaná nadále udržuje
společenský duch a seznamuje se starými zvyky.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019

V neděli 13. 1. odjeli mladší žáci FbK Kostelec nad Orlicí na ﬂorbalový turnaj
do Hostinného. Zde je čekal nelehký úkol, a to tři zápasy v řadě. Prvním soupeřem bylo družstvo Dobrušky. Kluci vyhráli 9:3, další bylo družstvo z České Skalice. Chlapci zápas opět zvládli, a to výhrou 7:5 a nakonec je čekalo
domácí družstvo Tatran Hostinné. Tento zápas byl vyrovnaný od začátku
do konce a kluci si udrželi těsnou výhru 10:9.
Chlapcům děkujeme za reprezentaci FbK Kostelec nad Orlicí a přejeme hodně úspěchů do dalšího turnaje.
Za FbK I. J.
Foto: archiv FbK Kostelec nad Orlicí
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Table tenis Kostelec nad Orlicí

Sport–Klub–Senior

Medailové přebory 2019

Sport Club Senior
ve své činnosti pokračuje

Stejně jako každý rok i letošní leden s sebou přinesl první vrchol sezony
krajské přebory turnaj, kde si to každoročně rozdává nejužší krajská špička
o prestižní titul krajského přeborníka a místa na mistrovství České republiky.
Hlavním vlajkonošem našich medailových nadějích v kategorii mladšího
žactva pro nás nemohl být nikdo jiný než Lukáš Petr. Ten jel po pohádkovém
bronzu na témž turnaji v loňském roce svůj úspěch zopakovat, případně zkusit sáhnout ještě o něco výš. Ačkoliv se Lukášovi zadařilo už loni, letos jsme
na turnaj vyjížděli s docela jinými ambicemi a za rozdílných okolností. Zatímco v loňském roce jsme jeli spíše zkusit štěstěnu, v letošním roce se od nás
medaile tak trochu čekala a o to těžší úkol před Lukášem stál.
Popral se s ním ale bravurně. Hned ve skupině totiž doslova převálcoval nasazenou jedničku, domácího Jakuba Siváka, který mimochodem byl ještě
před rokem pro Lukáše nedostižným soupeřem, a zajistil si tak postup do ﬁnálových bojů z prvního místa. I v hlavní soutěži Lukáš pokračoval v ukončení nadějí domácích hráčů z Hostinného, když si nejprve lehce poradil s hůře
nasazeným Jindřiškem a potom ve čtvrtﬁnále po heroickém výkonu přemohl
ve třech setech výborně hrajícího Tomáše Vlacha, také hráče tamějšího oddílu. A tak jsme mohli znovu slavit bronzovou medaili z nejváženějšího krajského turnaje sezony.
A i když potom Lukáš v semiﬁnále už nestačil na pozdějšího vítěze turnaje,
nevadilo to, protože se svým parťákem Vojtou Zavackým k onomu úspěchu
přidali ještě další bronz, tentokrát ze soutěže čtyřher, čímž naši radost ještě
znásobili. Dodejme také, že ze čtyř medailistů z dvouhry byli tři z nich z rychnovského okresu. Jistě to samo o sobě svědčí o tom, že na Rychnovsku, zejména pak v Kostelci a v Dobrém se práce s mládeží skutečně daří.
Neopomeňme také chvályhodné výkony Lukášových spoluhráčů, v první
řadě již zmíněného Vojtěcha Zavackého, který se se svým o 3 roky mladším
kolegou, kosteleckým talentem Davidem Mejtským, setkal ve ﬁnále bojů
o umístění (takzvané útěše). A světe div se, po bratrovražedném boji, byl to
právě David Mejtský, který se mohl radovat z vítězství.
Jenom dva balonky pak dělily Davida, aby se podobně mohl radovat z medaile druhý den na stejném místě, avšak na turnaji jeho kategorie, tedy
nejmladších žáků. Velká škoda, ale o velkých prohrách a jejich důležitosti
už jsme psali minule. Navíc úplně s prázdnou jsme ani druhý den neodjeli,
neboť po vzoru starších spoluhráčů i David se svým oddílovým kamarádem Radovanem Hladkým přidal do kostelecké medailové sbírky bronz ze
čtyřhry.
Vyzdvihněme zároveň i účast Matěje Zavackého, který také patři mezi dvanáctku nejlepších nejmladších žáků, a jehož participace znamenala, že kostelecký oddíl patřil k oddílům s nejvyšším počtem hráčů na turnaji vůbec.
Nejen tak medailové úspěchy, ale i tento fakt je skvělou vizitkou práce s mládeží v TTC, a hlavně zářivou vidinou úspěšných zítřků.

Již po sto sedmdesáté čtvrté jsme se my, členové S-C-S, setkali na další akci. 22. 1. jsme si byli zahrát v místní herně bowling. Přišlo nás 26 a sedmnáct nás hrálo. Rozdělili jsme se na dvě kategorie – muži
a ženy. S plným nasazením jsme sehráli tři kola, a protože jsme soutěživí,
bojovali jsme nejen o co nejlepší výsledek, ale i o co nejlepší umístění.
Loňský vítěz v kategorii mužů Milan Navrátil se letos na pomyslnou bednu
neprobojoval, ale jeho umístění v první pětce z deseti soutěžících není špatné. Letošním vítězem se stal Karel Kalousek, druhý byl Jaroslav Vanický a třetí
příčku obsadil Pavel Hartman.

Foto: archiv Sport–Klub–Senior Kostelec nad Orlicí

Mezi ženami je každoročně nejlepší Blanka Babůrková (obhájila první místo
z loňska), druhá byla Jana Hartmanová a třetí pořadí patří naší nové člence
Ireně Dragounové.
Všichni na prvních třech místech dostali diplom a medaili. Ostatním byla
dobrým zadostiučiněním přátelská atmosféra, příjemné prostředí a vzorná
obsluha.

oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí

Foto: archiv Table tenis Kostelec nad Orlicí

Kostelečtí medailisté z krajských přeborů s trenérem a oddílovými členy výboru.
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Přivítali jsme mezi sebe i nové členky – Ivu Granátovou, Mirku Hebkou a Irenu Dragounovou. Byly jim slavnostně předány průkazky členů S-C-S. Určitě se jim mezi námi napoprvé líbilo a zajisté nevynechají naši další sešlost.
Na ni nebudeme dlouho čekat a setkáme se v tělocvičně „zemědělky“ co
nevidět.
Předsedkyně spolku
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2019

Ski Klub Kostelec nad Orlicí
Lyžařská sezona v roce 2019
První lednový víkend došlo k zahájení lyžařské sezony a výuky lyžování
a snowboardingu. Pro letošní rok se do lyžařské školy přihlásilo 9 snowboardistů a 82 lyžařů ve věku od 4 do 16 let.
Díky letošní zimě, která byla lyžařům a snowboardistům nakloněna, jsme
se o sněhovou nadílku nemuseli bát. Výuka probíhala v šesti víkendových
dnech, a to za každého počasí.
Nejmenší děti se naučily jízdu v pluhu včetně oblouků, umí vyjet na pomovém vleku a lyžování je moc baví. Starší děti zdokonalovaly své lyžařské
dovednosti, trénovaly carvingový oblouk, jízdu ve dvojících, skoky přes skokánky a další lyžařské prvky.
Druhá únorová sobota patřila ukončení lyžařské školy 2019 uspořádáním
závodů ve sjezdovém lyžování. Závodu se zúčastnilo 80 lyžařů a 6 snowboardistů.
Účastníci byli rozděleni do 6 kategorií. Oceněni byli nejen první tři z každé
kategorie, ale i ostatní. Každý závodník si domů na památku odvezl medaili
s emblémem a drobnou cenu.
Děti zajely opravdu parádní jízdu s maximálním výkonem svých schopností.
Výsledky ze závodů najdete na www.skikostelec.cz nebo na www.facebook.
com/groups/skiklubkostelec/.
Putovní pohár v letošní rok získal opět Martin Svátek s nejrychlejším časem
00:32,88, který zajel v prvním kole. Pokud Martin zvítězí i v příštím roce, pohár si odveze domů.

Výsledky ze slalomového závodu
Kategorie snowboard dívky
1. místo Petra Chaloupková
2. místo Anna Svícencová
3. místo Nikola Scholzová

Kategorie mladší žactvo dívky
1. místo Jana Duchoňová
2. místo Dorota Trnková
3. místo Lucie Hovorková

Kategorie snowboard chlapci
1. místo Jakub Motyčka
2. místo Jakub Svícenec

Kategorie mladší žactvo chlapci
1. místo Tomáš Grulich
2. místo Dominik Dohnal
3. místo Matěj Myšák

Kategorie dorost dívky
1. místo Hana Hovorková
2. místo Eliška Hilbertová
3. místo Eliška Kotíková

Kategorie předžactvo dívky
1. místo Barbora Blažková
2. místo Karolína Ďubková
3. místo Petra Tománková

Kategorie dorost chlapci
1. místo Jan Juhas
2. místo Jakub Chaloupek
3. místo Jakub Myšák

Kategorie předžactvo chlapci
1. místo Tomáš Ehl
2. místo Matyáš Fiala
3. místo Matouš Mrázek

Kategorie starší žactvo dívky
1. místo Natálie Fajfrová
2. místo Linda Horáčková
3. místo Jolana Hlaváčková

Kategorie školička dívky
1. místo Dorota Dernerová
2. místo Eliška Drejslová
3. místo Michaela Blažková

Kategorie starší žactvo chlapci
1. místo Martin Svátek
2. místo Josef Hvězda
3. místo Petr Vorlík

Kategorie školička chlapci
1. místo Matyáš Dohnal
2. místo Miroslav Král
3. místo Adam Hodný

Tímto bych ráda poděkovala všem účastníkům lyžařské školy, rodičům, instruktorům a ostatním pomocníkům, bez kterých by nebylo možné lyžařskou
školu uskutečnit. Poděkování patří také ﬁrmám Motorsport Kopecký Kostelec nad Orlicí, Hračkářství BAHA Kostelec nad Orlicí, ﬁrmě STIL Trade, s.r.o. ,
společnosti HECKL Týniště nad Orlicí, Renobest p. Štěpán Týniště nad Orlicí,
Elektromontáže Votroubek, s.r.o., KUBÍK, a.s. Pardubice za sponzorské dary.
Zároveň nám dovolte touto cestou poděkovat Městu Kostelec nad Orlicí
za přidělené dotace a granty v loňském roce. Díky za vaši podporu.
Za SKI KLUB Kostelec nad Orlicí
MK

Kompletní výsledky najdete na našich webových stránkách www.skikostelec.cz nebo na FB proﬁlu SKI KLUB Kostelec nad Orlicí.
MK

Fota: archiv Ski Klub Kostelec nad Orlicí
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Fota: archiv Ski Klub Kostelec nad Orlicí

Z NAŠICH ŠKOL – došlo po uzávěrce
ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Karlovarský skřivánek
V úterý 12. 2. vyrazily žákyně 1. st. Jana Duchoňová, Ema Bašová a Eliška Zemanová do oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo tradičně v Opočně .Holky tušily, že konkurence bude veliká, a přestože se
do nácviku položily zodpovědně a poctivě trénovaly, přála jsem si, aby se pro ně zásadním posláním
této mise stalo nasbírat cenné zkušenosti, podat co nejlepší osobní výkon a hlavně si soutěž užít,
protože zpívat se má pro radost. Dalo by se říci, že se našim zpěvačkám vše výše uvedené podařilo zvládnout. Upřímnou a neskrývanou radostí i údivem se rozzářila tvář Elišky Zemanové, kterou
odborná porota ocenila 1. místem. Eliška, zavalena krásnými cenami, převzala diplom a pozvání
k účasti na Koncertě vítězů, který se konal 17. 2. v Opočně. Janičce, Emči a Elišce děkuji za skvělou
reprezentaci školy a za přípravu na soutěž. Přeji jim, aby si s chutí zpívaly pro radost a k radosti měly
každý den důvod.
Lucie Ryšková

Foto: archiv
ZŠ Gutha-Jarkovského
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2019

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

SBÍRKU ŠATSTVA
6. dubna 2019
Vìci, které nám pomáhají!
J
Letní a zimní obleèení - dámské, pánské,
nepoškozené).
ánské, dìtské (použitelné,
(použi
J
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
1 m2.
tìrk záclony, látky - minimálnì
m
J
Boty (nepoškozené) svázané v páru
áru v igelitové tašce.
taš
J
Kabelky a batohy.
J
Pøikrývky, polštáøe péøové a deky.
J
Drobné elektrické spotøebièe (žehlièky,
ièky varné konvice, fény
fé ...).
J
Knihy

Vìci, které opravdu brát nemùžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!
Stany, koberce, matrace. L
Lyžaøské potøeby, poškozené a obnošené boty. L
Nebezpeèný odpad (lednice, televizory, sporáky, poèítaèe). L
Veškerý nábytek, jízdní kola, koèárky. L
Nádobí, sklenièky, porcelán. L

Vìci prosím zabalte do igelitových pytlù èi krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteèní v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 11 hodin
v prostorách Hasièské zbrojnice – mìsto, ulice Pøíkopy
a ZŠ Na Skále (ul. Drtinova)
Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 491 524 342.

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!
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PRO DĚTI
500 Kč na sport od 4 do 18 let
400 Kč na dentální hygienu
od 6 do 18 let
Příspěvky proplácíme
od 1. 2. do 13. 12. 2019.
Sledujte nás na

zpskoda
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Upozorňujeme občany, že bude probíhat oprava železniční zastávky Kostelec nad Orlicí město a z tohoto důvodu bude ve dnech 13.3. – 1.4.2019 uzavřen železniční přejezd (lokalita pod Skálou), která vyvolá
změnu dopravní obslužnosti (některé ulice budou uzavřeny apod.). Doprava silničního provozu bude
řešena dle přiložených situačních plánků (viz. obr. č. 1-3). Autobusová zastávka v blízkosti železničního
přejezdu bude v daných dnech přemístěna k domu s pečovatelskou službou (viz. obr. č. 4).
Opravu bude provádět firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s..

UPOZORNĚNÍ

2
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