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MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ORLICE
www.kostelecno.cz

      

15. KVĚTNA 2019 od 9:00 do 17:00 HODIN
       
Prezentace Pečovatelské služby a Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
Prezentace návazných sociálních služeb na území Kostelecka
Přednášky a workshopy s odborníky
První pomoc s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou
Výstava dětských prací žáků Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
Poradenské a informační stánky poskytovatelů

CÍLEM TÉTO AKCE JE SEZNÁMIT ŠIROKOU VEŘEJNOST S NABÍDKOU POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DÁLE PAK INFORMOVAT OBČANY, PŘÍPADNĚ OSOBY BLÍZKÉ,
NA KOHO SE MOHOU OBRÁTIT, KDE A JAKOU POMOC MOHOU ČERPAT, POKUD SE
OCITNOU V NENADÁLÉ ŽIVOTNÍ SITUACI A POTŘEBUJÍ ZAJISTIT POMOC PŘI PÉČI
O SEBE NEBO SVÉ BLÍZKÉ.

    
     
            
REALIZOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU
"ROZVOJ REGIONÁLNÍHO PARTNERSTVÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA ÚZEMÍ OBCÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"
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„Potřebujete pomoc sociálních služeb?
Nevíte kudy kam?“

DEN
OTEVŘENÝCH
2019

Dne

15. května

od 9:00 do 17:00 hodin

DVEŘÍ
V KOMUNITNÍM

bude nově zrekonstruovaná budova Komunitního
centra v ulici Na příkopech otevřená veřejnosti, aby se v jejích prostorách mohla prezentovat
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí, Centrum
denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
a navazující služby dostupné na Kostelecku. Akce
se koná v rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“
a jejím cílem je informovat občany, případně osoby blízké,
kam se mohou obrátit, kde a jakou pomoc mohou čerpat,
pokud se náhle neobejdou bez pomoci druhých. Snížená
soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, to jsou nejčastější důvody, kdy lidé hledají možnosti poskytovaných služeb ve svém okolí. Den otevřených dveří je skvělou příležitostí, jak se občané mohou dozvědět informace přímo o naší pečovatelské službě, za jakých podmínek lze službu využívat a jaké konkrétní úkony poskytuje. Stále ještě je pro někoho překvapením, že se jedná o terénní službu,
kterou její uživatelé mohou čerpat v pohodlí svého domova, v blízkosti své rodiny a přátel.

CENTRU

- P R E Z E N TA C E
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Přesný program akce pro vás zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje Orlice. Za další poskytovatele sociálních služeb však již dnes
můžeme zmínit například: Hewer - osobní asistence, terénní sociální služby, péče o seniory, zdravotně postižené a mentálně znevýhodněné v domácím prostředí, Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, asistenční a tísňová péče Anděl na drátě,
beseda s tiskovou mluvčí PČR, nebo Občanské poradenské středisko, o.p.s, které pro návštěvníky připravilo přednášku „Šmejdi
nejen za dveřmi.“ V ní se bude věnovat problematice podomních prodejců energií, ochraně spotřebitele v energetice a spotřebitelským smlouvám. Po celý den bude možné zhlédnout praktickou ukázku společnosti APOS Brno, která předvede ucelený
program pro snadnou a bezpečnou manipulaci s pacienty/uživateli s omezenou pohyblivostí s důrazem na ochranu zdraví pečujícího, ergonomii práce s pacientem, úsporu času a nákladů a v neposlední řadě především s ohledem na ošetřovanou osobu. Pečující zde také získají informace o různých typech speciálních textilních výrobků pro vyšší komfort klientů, například inkontinenční
nepropustné podložky pro děti i dospělé, decentní chrániče, ochranné plavky pro inkontinentní, speciální elastická prostěradla
obálkového střihu pro antidekubitní matrace a mnoho dalších pomocníků pro usnadnění práce pečujících osob.
Den otevřených dveří budete moci navštívit spolu se svými dětmi. Využijte pozvání mateřského centra Cvrček, který v rámci
prezentace nově zrekonstruovaných prostor centra pořádá program pro rodiny s dětmi: „Dílničky pro nejmenší“ v dopoledních
a „Dílničky pro předškoláky“ v odpoledních hodinách.
Spolu s pracovnicemi Pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí se na vás bude těšit Běla Kovaříčková, koordinátorka projektu,
a Zuzana Kschwendová, odborný poradce.
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Vážení a milí kostelečtí spoluobčané,

E
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SLOVO STAROSTY

C N AD

přišel duben a před námi jsou Velikonoce, pro křesťany nejdůležitější svátky
v roce, oslavující vzkříšení Ježíše Krista. Jejich termín je pohyblivý. Dle klasického kalendáře je lze vypočítat na první neděli po prvním jarním úplňku,
který nastane po 21. březnu.
Svatý neboli Pašijový týden je významným obdobím křesťanského liturgického roku, v němž si křesťané připomínají poslední týden Ježíšova pozemského
života, jeho smrt na kříži a vzkříšení. Týden začíná Květnou nedělí a končí
Velikonocemi. Dny mají svá označení: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílá sobota.

V souvislosti s těmito křesťanskými svátky nastanou dětem očekávané velikonoční prázdniny, které pro ně vyvrcholí nadílkou v pondělí 22. dubna.
V ten den budou kostelecké ulice plné koledníků s proutěnými pomlázkami,
zdobenými pentlemi. Ke koledě a výslužce patří také velikonoční vajíčka,
která jsou od pradávna symbolem naděje. A na stolech v mnoha domácnostech jistě nebude chybět velikonoční beránek. Ten v civilizaci hebrejské symbolizoval člena Božího stáda. V křesťanské církvi se stal symbolem Beránka
Božího, tedy samotného Krista.
Milí přátelé, přeji Vám krásné Velikonoce, užijte si dny volna, které jsou nepochybně příslibem jara a zkuste nezapomínat na tradice, které jsou součástí nejen křesťanských svátků, ale především krásných, českých lidových
zvyků a tradic.
František Kinský
starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

ze dne 11.2.2019
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu s družstvem
Bytové družstvo U Osinku, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Barákova ul. 1202-1204.
licenční smlouvu o veřejném provozování č.
VP_2019_7620 se spolkem OSA - Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z.s., se sídlem 160 00 Praha, Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997.
smlouvu o uměleckém vystoupení pana Václava Faltuse v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy dne
14.9.2019 s Alešem Krejčí, sídlo: M. Švabinského 752, 572 01 Polička, IČO: 76392139.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 4.

•

•

•

ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, výsledek ﬁnančního hospodaření
za rok 2018.
souhlasí
se zadáním akce Odbahnění rybníku č. 2
Na Skále, Kostelec nad Orlicí společnosti
Roman Buben, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Polom 51, IČ: 63210908.
se zveřejněním výzvy na dotační program
pod názvem Drobné veřejně prospěšné
a mimořádné aktivity malé projekty, a to
na základě Pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí dle přílohy.

Velkoobjemové kontejnery
Do velkoobjemových kontejnerů bude na jednotlivých stanovištích po městě odebírán pod dohledem odpovědné osoby (pracovníka technických
služeb) pouze odpad, který je uveden na rozpisu
pro příslušný svozový den. Uložení tohoto odpadu je pro fyzické osoby města Kostelce nad
Orlicí a jeho částí (Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry), které mají zaplacený místní poplatek,
bezplatné.

•

•

vyhlašuje
konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45.
jmenuje
grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí do dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí a individuálních žádostí ve složení RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Mgr. Martina Kalousková,
Bc. Michala Kavalková, pan Jan Zahradníček,
Ing. Martin Kozel, paní Iva Jelínková a paní
Šárka Slezáková jako zapisovatelka.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Sběrná místa, termíny a časy přistavení velkoobjemových kontejnerů pro rok 2019
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UPOZORNĚNÍ:
Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru) musí každý, kdo ukládá odpad, předložit průkaz totožnosti
(občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo doklad
o zaplacení místního poplatku.
OBČANY ŽÁDÁME, ABY SVŮJ ODPAD PŘIVÁŽELI DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
JIŽ PŘETŘÍDĚNÝ NA OBJEMNÝ ODPAD, VĚTVE
A OSTATNÍ (MĚKKÝ) ODPAD ZE ZAHRAD BEZ
DALŠÍCH PŘÍMĚSÍ.
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Případné další informace obdržíte na telefonu
724 178 480 nebo přímo na odboru správy majetku města (M. Černohorská).
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou DUBEN–KVĚTEN 2019.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
6. 4. MUDr. Kašparová Dagmar
602 514 715
7. 4. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
494 621 665
13. 4. MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696
14. 4. MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600
19. 4. MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628
20. 4. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
775 224 093
21. 4. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775
22. 4. MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244
27. 4. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
494 534 841
28. 4. MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
494 371 783
1. 5. MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697
4. 5. MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628

Po Velikonocích začínáme!
Sdružení SPLAV, z. s. zahajuje 23. 4. další běh
motivačního programu, který je součástí projektu Spolupracujeme, spolu se SPLAVem.
Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující
o osobu blízkou, ale i pro ty, kteří práci mají, ale
pouze na krátký úvazek, anebo by rádi práci změnili.
Proběhlé dva běhy byly velice přínosné pro všechny zúčastněné (dosud celkem 25 osob). Zapojili se do připravených aktivit, pomáhali zvelebovat terapeutickou zahradu, třetina si vyzkoušela práci na zkoušku a někteří pracují
i nadále, z čehož máme velkou radost. Je poznat, že si posílili své sebevědomí, přehodnotili životní hodnoty a nehledají jen negativa v těžkých životních
osudech. Rozšířili své kontakty, získali nové přátele a zapojili se do společnosti. Toto vše je velice potřebné pro spokojenost v životě.
Nyní máme připravený třetí běh tohoto motivačního programu. Skládat se
bude ze společných seminářů, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink
mozku terapie EEG Biofeedback.
Celý program bude probíhat na dvou místech v Rychnově nad Kněžnou
v prostorách knihovny studovny ve Společenském centru a na terapeutické
zahradě v Doudlebách nad Orlicí v areálu zámku. Setkání budou probíhat 3x
týdně, jsou pro účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme jízdné a zajišťujeme stravování během společných aktivit. Díky projektu nabízíme také
vybraným účastníkům možnost zaměstnání na dobu tří měsíců na zkrácený
úvazek 0,4. Budeme také nápomocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů.
Náplní motivačního kurzu jsou semináře s tématy, která pomohou účastníkům objasnit různé situace, se kterými se setkávají v běžném životě, dotknou se oblastí rodinných i pracovních. Jsou také zaměřené na sebepoznání,
podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace
o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy ﬁnanční gramotnosti.
Během individuálních konzultací budou moci účastníci probrat s odborníky
problémy, které je trápí, a společně pro ně hledat řešení. Součástí pracovních
setkávání na zahradě jsou společné terapeutické programy, kdy si zážitkovou
metodou, za využití různých her, vyzkouší různé pracovní dovednosti spojené se zahradou.
Terapie EEG Biofeedback je jedinečná terapie určená pro trénink mozku, posilování pozornosti, soustředění, paměti. Je nápomocná při řešení různých
dysfunkcí, zlepšuje rychlost učení, správného rozhodování, vylepšuje celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná při stresu, depresích,
stavech vyhoření, prevence demence, při léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.
9. 4. v 9:00 proběhne informační schůzka v zasedací místnosti úřadu práce
v Rychnově nad Kněžnou. Přijďte si poslechnout konkrétní informace o projektu a co Vám může přinést.
Další informace k tomuto projektu Vám ráda poskytne:
koordinátorka projektu PharmDr. Ilona Mikušová,
tel: 777 813 837, email: ilona@sdruzenisplav.cz, www.sdruzenisplav.cz
Pokud patříte mezi osoby bez
práce a rádi byste našli práci,
která Vám bude vyhovovat,
chcete změnu ve svém denním stereotypu, dozvěděli se
zajímavé informace a něco
nového se naučili, neváhejte
a ozvěte se!
Ilona Mikušová
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KLUB SENIORŮ POHODA
Již po dvou letech zase u nás v klubu!
Možná to znáte: zasednete k počítači, zadáte heslo a čekáte na informace o objektu, osobě, místě činnosti apod.
Chcete vědět stále víc a nějak vám uniká, že v kuchyni
máte třeba na sporáku maso na guláš a to si žádá „pozornost“ a hlídání, aby se nepřipálilo. Čas utíká, chcete vědět
víc a víc a maso se samozřejmě připálí. Uf, ale na druhé straně získané tolik
potřebné informace, které jsou pro vás přeci tak důležité!
Zadala jsme si jméno Luděk Sládek, nic jsem nepřipálila, jen jsem si uvědomila, že je to skoro zbytečné, protože Luďka Sládka, rodáka z nedalekých
Přestavlk, znám hodně, hodně let, a to ještě z doby, kdy působil jako zástupce šéfredaktora v časopise TIME, v současnosti je šéfredaktorem oblíbeného
magazínu KAM po Česku. Nikdy jste se v jeho přítomnosti nemohli nudit,
protože vždycky věděl samozřejmě víc informací třeba o cestovním ruchu
než vy, ...taky je přeci novinář, vždycky zaujaly jeho fotograﬁcké snímky ....
taky je fotograf a co si na něm hodně vážím, jak má rád a skvěle propaguje
svůj rodný kraj ......což dokazoval i na akcích cestovního ruchu jako je třeba
tradičně lednový veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR na BVV Brno.
Zažila jsme s ním skvělou projížďku polským příhraničím (přes 52 km po hranici mezi Polskem a naší republikou), nikdy nezapomenu na jeho nadšené vyprávění o pobytu v Rumunsku mezi českými starousedlíky. Z pobytu si přivezl
velice poutavé snímky a ty nadchly nás všechny, kteří jsme náhodně, na improvizované besedě u recepce v hotelu Bílá růže v Písku, přestali vnímat okolí
a jen se zaposlouchali do jeho vyprávění. Byla to třídenní akce určená odborníkům v cestovním ruchu a my byli vděční za neplánovanou, ale o to působivější, i když improvizovanou besedu... Luděk Sládek totiž dovede nadchnout,
vzbudit zájem a jeho obrázky si vás okamžitě získají svojí skvělou atmosférou.
V klubu seniorů už bude na besedě potřetí během šesti let. Vím o něm, že
opravdu miluje poutní místo Homole, které naleznete nedaleko našeho
města. Ovšem, tentokrát bude beseda věnována nejznámějšímu dílu Karla
Poláčka BYLO NÁS PĚT.

Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

...Mimochodem, to víte, 31. 1.2018 seznam kulturních památek v Královéhradeckém kraji rozšířila vláda o další, dvacátou třetí, a to o poutní kostel
Panny Marie Bolestné s výpravným přístupovým schodištěm na HOMOLI
na Rychnovsku? Naleznete jej mezi obcemi Lhoty u Potštejna a Borovnice,
v místě, kde prý stával hrad. Kolem raně barokního kostela se rozprostírá
hřbitov, ovšem největším unikátem jsou svaté schody... 153 kamenných
stupňů a 16 odpočívadel ...stojí za prohlídku! Takové naleznete snad jen
v Itálii, svou roli sehrály i v Dvořákově Rusalce. To Vám rozhodně potvrdí
i Luděk Sládek.
Ale zpět k besedě, které se můžete zúčastnit ve společenské místnosti
Klubu seniorů POHODA v úterý 9. 4. ve 14:30 hodin.
Vstup je zdarma, rádi uvítáme zájemce i z řad občanů města a okolí, nejen
členů klubu. Šéfredaktora celostátního magazínu KAM po Česku, pana Luďka Sládka, bude doprovázet produkční redakce paní Zdenka Kubátová. Jste
srdečně zváni!
M. Nováková

Tradiční májové setkání na Rabštejně
Na úterý 21. 5. připravujeme
májové setkání u příležitosti
Dne matek. Ve 14:30 přivítáme
ve Sdruženém klubu Rabštejn
členy klubu seniorů i pozvané
hosty. Akce je tradičně připravována jak jinak než s láskou
a úctou pro všechny, kdo se rádi
setkají ve společnosti lidí, kteří
si váží matek, babiček, ale i tet,
bytostí pro ně milých a vzácných
a potěší je program plánovaného slavnostního odpoledne.
Tentokrát je připravován komponovaný program, ve kterém nebude chybět
vystoupení dětí z MŠ Mánesova, mladých hudebníků z kostelecké ZUŠ pod
vedením pana Václava Klecandra, ale také módní přehlídka modelů Vamberecké krajkářské školy. Moderování celého programu se ujme vedoucí Klubu
seniorů Pohoda.
Při stolovém posezení a malém občerstvení určitě nebude chybět dobrá nálada, což pravidelně členové klubu dodržují i při svých úterních klubových
setkáních.
Velice si vážíme vstřícnosti, se kterou jsme se setkali při přípravě májové
klubové akce, a to i ze strany vedení Sdruženého klubu Rabštejn, jmenovitě
paní ředitelky Ing. Marty Klimešové. Věříme, že naše klubové logo sluníčka
prozáří nejen tento slavnostní den.
M. Nováková
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
4. 3.

Požár lesní hrabanky od drátu vysokého napětí
Kostelec nad Orlicí
Jednotka přejela od jiné události k likvidaci doutnající
lesní hrabanky od přerušeného a spadlého drátu vysokého napětí po silném větru. Pohotovostní služba
energetiků zajistila a vypnula elektřinu ve vysokém napětí. Jednotka z Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou odstranila spadlý vzrostlý smrk pomocí motorové řetězové pily, který byl přes komunikaci a přerušil vysoké napětí. Na místě
události jsme zahoření a doutnající lesní hrabanku jedním útočným proudem
C zlikvidovali. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a pohotovostní službou energetiků.
4. 3.

Požár travnatého porostu od drátu vysokého napětí
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru travnatého porostu od přerušeného spadlého drátu vysokého napětí po silném větru. Po příjezdu pohotovostní služby
energetiků a vypnutí elektřiny ve vedení jsme požár na ploše 10x5m lokalizovali a zlikvidovali jedním útočným proudem C. Poté jsme přejeli k další události. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií
ČR, Městskou policií Kostelec nad Orlicí a pohotovostní službou energetiků.
4. 3.
Dopravní nehoda kamionu s přívěsem Častolovice směr Solnice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě kamionu s přívěsem, který se převrátil a zůstal ležet na boku přes celou komunikaci. Po našem příjezdu k události byl řidič venku z havarovaného vozidla. Na rozhodnutí velitele zásahu
byla naše jednotka odvolána zpět na svoji základnu. Po cestě zpět od události a na vyžádání velitele zásahu jsme začali řídit provoz na komunikaci
a odklánět nákladní dopravu v Častolovicích na kruhovém objezdu. Řízení
provozu si poté převzala Policie ČR a my jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
1. 3.
Pomoc osobě se zdravotními potížemi Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k údajnému bezvědomí osoby v bytovém domě.
Po našem příjezdu k události byla na místě Městská policie Kostelec nad Orlicí u zraněné osoby. Osobě, která byla při vědomí na schodišti v domě, jsme
poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby
KHK ji předali do jejich péče. Dále jsme osobu ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou KHK transportovali do sanitního vozidla. Poté jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou
službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
25. 2. Únik neznámé látky do řeky Orlice Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku neznámé látky do vodního toku řeky Orlice
z kanálové výpusti. Na místě události a provedeném průzkumu bylo zjištěno,
že se nejedná o látku ohrožující životní prostředí. Jednalo se jen o zbarvenou
vodu přírodním barvivem z nedaleké expediční přepravní ﬁrmy. Na místo
události se dostavil zástupce této ﬁrmy, který byl poučen. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, Policií ČR, Městskou policií Kostelec nad Orlicí a zástupcem
přepravní ﬁrmy.
25. 2. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Po našem příjezdu k události bylo
zjištěno nedobrždění osobního vozidla, které narazilo zezadu do před
sebe jedoucího jiného osobního
Fota: archiv
vozidla. Jedno z havarovaných doSDH Kostelec nad Orlicí
pravních prostředků jsme zajistili proti požáru a ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou zasypali uniklé provozní kapaliny pomocí sorbentu. Dále jsme řídili
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019

provoz na silnici č. I/11. Po zadokumentování nehody Policií ČR byla vozidla
odtlačena mimo komunikaci. Na závěr byla vozovka uklizena od trosek z automobilů a provozních kapalin. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
12. 2.

Dopravní nehoda tří osobních vozidel
Kostelec nad Orlicí směr Tutleky
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla v příkopě.
Po našem příjezdu k události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo
ke střetu dvou osobních vozidel a jedno z nich zůstalo v příkopu. Druhé vozidlo se již na místě nenacházelo. Řidička z osobního vozidla, které skončilo
v příkopu, vystoupila a šla umístit výstražný trojúhelník do nepřehledné zatáčky. Při pohybu na silnici ji srazilo projíždějící osobní vozidlo. Zraněné osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK byla osoba předána do jejich péče. Dále jsme řídili provoz na komunikaci, který si potom převzala Městská policie Kostelec nad Orlicí. K úniku
provozních kapalin nedošlo. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
11. 2. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na úklid
vozovky po dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Na místě události bylo zjištěno nedobrždění
osobního vozidla, které narazilo
zezadu do jiného vozidla. Jeden
dopravní prostředek byl na palivo
LPG, ale k žádnému úniku plynu
nedošlo. Havarované vozidlo jsme zajistili proti požáru a uniklé provozní
kapaliny zasypali sorbentem. Ve spolupráci s Městskou policií Kostelec nad
Orlicí jsme řídili provoz na komunikaci. Dále bylo vozidlo naloženo na odtah
a druhé odjelo na vedlejší parkoviště. S jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou byla komunikace uklizena od trosek z havarovaných vozidel
a provozních kapalin. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Událost se
obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

Uzavření bistra Florián
Z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice zůstane pro letní sezonu 2019
uzavřené bistro Florián. Na Vaši návštěvu se budeme opět těšit v letní sezoně 2020.
Hasiči Kostelec nad Orlicí
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SLOŽKY MĚSTA

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC

Městská policie

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

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

zavřeno
Úřední hodiny: pondělí

15:00–16:00

středa

15:00–16:00

Otevírání cyklosezony 2019
I v letošním roce vás srdečně zveme ke společnému přivítání jara na kolech,
koloběžkách a jim příbuzných dopravních prostředcích.
14. ročník Otevírání cyklosezony připadne na 27. 4. Účastníky čeká cca 25km
dlouhá trasa vedoucí naším regionem, tentokrát s cílem v obci Chleny. Trasa
vede z Kostelce, přes Mírov a Kozodry k Číčové, dále pak k osadě Smetana,
kde na účastníky čeká Domácí dráha Bažov – zahradní železnice o rozchodu
450 mm zde tvoří přes 500 m dlouhý okruh, po kterém se prohání vagónky tažené lokomotivou. Pro malé děti nabízí pan majitel možnost se svézt
na šlapací drezíně a pro velké je tu mnohé k dívání. Cesta pak povede dál
na Kostelecké Horky, Rájec a pod vrch Homole a pak už přes Borovnici
a Přestavlky do Chlen na tamější hřiště. Kontrolní stanoviště budou v osadě
Smetana u Zahradní železnice Bažov a pod poutním místem Homole a samozřejmě v cíli.
Registrace probíhá tradičně od 8:00 do 9:00 v informačním centru, odstartováno bude v 9:00.
V cíli čeká na malé i velké jezdce mnoho příjemných zážitků. Chlenští Sokolové připravují dobroty v podobě steaků, klobásek, pikantních topinek či
poctivé gulášovky. Nebude zapomenuto ani na všechny žíznivé. Za těmi nejmenšími dětmi či hravými pamětníky přijede až ze Slané u Semil ﬁrma SEVA,
český výrobce hraček s tradicí od roku 1979 a přiveze bazének plný svých
legendárních stavebnic a další zábavní prvky.
Velmi nás těší, že pozvání do Chlen přijal Musherský club Metuje z Červeného Kostelce. Pro ty, kdo se ještě nesetkali s pojmem mushering – jedná
se o jízdu se psím spřežením, nejčastěji na sněhu, kdy dva nebo více psů
v postrojích tahají svého psovoda – mašéra na speciálních saních nebo
na řiditelném vozíku. Jedná se o jedno z odvětví kynologického sportu, jež
má svůj původ odvozený z běžné praxe psích spřežení, která jsou využívána
k přepravě osob nebo i k dopravě materiálů v arktických nebo i v antarktických klimatických podmínkách. V letních obdobích se psi zapřahají za kolo
(bikejöring) či koloběžky.
Účastníci akce budou moci na vlastní oči spatřit impozantní skupinu dvaceti psů převážně plemene Sibiřský husky. Jejich musheři vysvětlí záludnosti a speciﬁka péče o tato krásná a pracovitá zvířata, způsoby práce s nimi,
předvedou technické vybavení, postroje, zapřahání a jízdu a popovídají o zážitcích z hor. V této souvislosti prosíme účastníky pejskaře, aby tentokrát nechali své psí kamarády doma, aby nedocházelo ke stresu na obou stranách.
V závěru akce čeká na všechny úspěšné jezdce tradiční losování o zajímavé ceny.

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
výtvarnice Sylvy Francové
Výstavu si můžete prohlédnout od 11. 3. do 26. 4. 2019.

Změna programu
a trasy vyhrazena.
Upozorňujeme, že
z akce mohou být
pořizovány fotograﬁe.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme
všem šťastnou jízdu
a krásné počasí.
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Francová Sylva: Áďa spadla do kanálu

Workshop výtvarnice Sylvy Francové
Ve čtvrtek 11. 4. přijede z Prahy za dětmi 2. tříd Komenského ZŠ Gutha-Jarkovského výtvarnice Sylva Francová se svým workshopem ke knize Áďa
spadla do kanálu.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
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)

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE

Francová Sylva: Áďa spadla do kanálu

Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou vyčarovat alchymisté? A k čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na mostě
na andílka? Holčička Áďa se ocitla v Praze dávných dob a se svými novými kamarády se vydává na cestu za dobrodružstvím. Během svého putování městem
do minulosti objeví odpovědi na tyto otázky i na mnoho dalších. Nakonec zjistí,
kudy vede cesta domů zpátky za sestrou, ale i to, co se jí ukrývá hluboko v srdci.

14. 4. (neděle) 9:30
KVĚTNÁ NEDĚLE
Svěceni ratolesti, zpívané pašije
18. 4. (čtvrtek) 18:00
ZELENÝ ČTVRTEK
Připomínka ustanoveni eucharistie
19. 4. (pátek) 18:00
VELKÝ PÁTEK
Památka Kristova umučeni
20. 4. (sobota) 20:00
Velikonoční vigilie

BÍLÁ SOBOTA

21. 4. (neděle) 9:30
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Při liturgii zazní ukázka z díla Josefa Dobeše.
22. 4. (pondělí) 9:30

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Všichni jsou srdečně zváni.
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Francová Sylva: Áďa spadla do kanálu

Po skončení workshopu si děti mohou knihu zakoupit a nechat si ji autorkou
podepsat.
Simona Kňourková

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

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.
BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE

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).
BOHOSLUŽBY V DUBNU:
7. 4. (neděle) 8:30

5. NEDĚLE POSTNÍ

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
18. 4. (čtvrtek) 16:00

ZELENÝ ČTVRTEK

21. 4. (neděle) v 8:30

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019

7. 4. (neděle) 9:45

KVĚTNÁ NEDĚLE BOHOSLUŽBA
S VEČEŘÍ PÁNĚ
Bohoslužba vedená Mgr. Jiřinou Kačenovou.
14. 4. (neděle) 9:45
BOHOSLUŽBA NA DRUHOU NEDĚLI
Bohoslužba vedená Mgr. Michaelem Erdingerem.
19. 4. (pátek) 17:00

VELKOPÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA

21. 4. (neděle) 9:45
BOHOSLUŽBA S VEČEŘÍ PÁNĚ
Bohoslužba vedená Mgr. Blahoslavem Matějkou.
21. 4. (neděle) 10:00
NEDĚLNÍ ŠKOLA
Školička je vedená Janou Matuškovou.
28. 4. (neděle) 9:45
BOHOSLUŽBA
Bohoslužba vedená Naďou Běťákovou.
Všichni jsou srdečně zváni.
Další informace na vývěsce u kostelíku.
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Dvakrát smrt, dvakrát život
Téma vlastní smrti, smrti blízkých, truchlení a smutku je, bylo a bude věčné.
Věčné je i bádání o smyslu života i otázce konečnosti či pokračování lidského
života po jeho fyzickém ukončení. Pokusím se, na toto téma, postavit vedle
sebe dva příběhy z odlišného prostředí, na první pohled nesrovnatelné, ale
přesto velmi podobné.
Epizoda ze science fiction
díla britského autora Charlie
Brookera Černé zrcadlo pod
názvem Přijdu, hned vypráví o mladé dvojici Marthě
a Ashovi. Ash je zvyklý denně trávit čas ve společnosti
sociálních sítí a telefon má
snad přirostlý k ruce. Marthě to nijak zvlášť nevadí, miluje ho a oba se
těší na nový společný život. Ash však tragicky zahyne při autonehodě. Kamarádka Sarah vypráví Marthě na pohřbu o nové službě, díky níž mohou
lidé zůstat v kontaktu se zesnulými. Prostřednictvím historie internetové
komunikace a proﬁlů na sociálních sítích může mrtvý, tedy i Ash, znovu
"ožít", což má pomoci truchlícím pozůstalým. Martha je tímto konceptem
zpočátku zděšená a nechce s ním mít nic společného. Jednoho rána však
přijde Marthě e-mail od Ashe, protože Sarah přece jen tuto službu zajistila.
Martha zuří a e-mail vymaže. Jenže pak zjistí, že je těhotná, naplní ji samota
a zoufalství, a tak se rozhodne promluvit s „ním“...

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Děti z pobytového střediska
vystoupily v divadle Rabštejn
V neděli 10. 3., vystoupily děti z dětského centra na výroční schůzi Českého zahrádkářského svazu se svým
představením k příležitosti přivítání jara a svátku žen. Děti se pilně připravovaly, nacvičovaly jednotlivé body programu, vyráběly kostýmy a dárky.
Součástí vystoupení byly básně s jarní tematikou, pohádka O veliké řepě,
tanec na téma Ze života hmyzu a také netradiční pohybová aktivita s tzv.
„padákem“. Na závěr zazněly citáty, jež patřily všem ženám v hledišti. Děti
poté rozdaly vlastnoručně vyrobené krepové květiny, které vykouzlily úsměv
na tváři všem přítomným dámám. Za vystoupení jsme sklidili velký potlesk
a od místních zahrádkářů děti dostaly sladkou odměnu. Tímto děkujeme
ČZS za pozvání a těšíme se na další spolupráci.
vychovatelky DC
Fota: archiv Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí

V Evangeliu podle Jana čteme, že Marie spěchá v neděli ráno na úsvitě
ke hrobu. Včerejší pohřeb byl tichý a plný bolesti. Ztratila milovanou osobu. Je smutná. Truchlí. Podle židovského zvyku chce tělo před deﬁnitivním
uložením do hrobu nabalzamovat a natřít vonnými mastmi. Má ale velkou
starost, kdo jí odvalí těžký masivní kámen, kterým byl na Pilátův příkaz hrob
zakryt. Když přichází blíž, zjišťuje, že je kámen odvalený a tělo Mistra tam
není. Naklání se do hrobu a spatří dva anděly sedící na místě, kde leželo tělo,
a ti jí sdělují, že v hrobě není, že je živ, protože vstal z mrtvých. Když se otočí,
stojí před ní ten, kterého včera bez známek života ukládali do hrobu.
Dva příběhy, dva vztahy, dvě smrti, dvojí oživení. Technika dnešní doby je
úžasná. Jsme konfrontováni s velikými objevy, je nám dovoleno mnohé,
mnohé nám prospívá, mnohé škodí. Historie internetové komunikace je
faktem, stejně tak, jako skutečnost, že všechny činy, události a děje lidského života jsou zaznamenávány v jiné dimenzi a pokud bychom ji dovedli
překročit, asi bychom byli moc překvapeni i udiveni, co vše by se na nás
vyvalilo. Malým důkazem jsou poznatky lidí, kteří se ocitli na pokraji smrti,
a mnozí z nich tvrdí, že se jim před jejich vnitřním zrakem promítal jejich
dosavadní život.
Příběh Marthy a Ashe pokračuje. Vrcholí momentem, kdy se Ash po složitějších procedurách před Marthou objevuje ve své fyzické podobě. Po vrcholu
přichází strmý sestup. Ash totiž zároveň je a není. Milovaný člověk navlas
podobný tomu, kterého milovala, není ten samý. Chybí mu druhá podstatná
část lidského bytí, které dělá člověka opravdovým člověkem. Nemá vlastní
vůli, není schopen milovat, není svobodnou bytostí. Je doslova loutkou v rukou své partnerky. A ona rozhoduje o dalším jeho osudu, chce se ho zbavit,
protože chápe, že takhle to nemůže být, nenajde k tomu však odvahu, protože to je přece jen její milovaný Ash. A ten potom žije na zapřenou na půdě
domu jako svědek něčeho, co se nemělo stát. Fantastické tajemství jeho existence s ní sdílí pouze jejich dcera, která však netuší, kdo strýček Ash, který
nejí ani nepije, vlastně je.

NEUNIKLO NÁM
Dětský karneval
Už z toho máme krásnou tradici. Každoročně touto dobou se uskuteční Dětský karneval v Kostelecké Lhotě U Hubálků. Ten letošní se parádně vyvedl.
Přišlo skoro 200 dětí s rodiči a prarodiči. Někteří z dospěláků podpořili své
ratolesti také krásným kostýmem. Děti soutěžily, tančily, vyhrávaly ve štěstíčku a také trochu mlsaly. Největší rej nastal, když mezi děti pustil náš šáša
asi 50 balónků. To bylo radosti.

Pokračuje ale také příběh Marie a Mistra. Také ona byla konfrontována se
smrtí blízké osoby, slyšela kolikrát o tom, jak vyprávěl, že třetího dne vstane
z mrtvých, přesto jí živý Pán stojící před vlastním hrobem vyrazil dech. Zděšení však přerůstá v nesmírnou radost. Je živý, jak říkal. Potom se s ním ještě
několikrát setkává. Mluví s ním, dotýká se ho, jí s ním.
Marthě se lidský experiment se vzkříšením stal celoživotním těžkým břemenem, Maria našla po setkání se Vzkříšeným pokoj, klid, jistotu i naději na to,
co křesťané nazývají věčným životem. Přeji Vám všem poučit se z příběhu
Marthy a prožít zkušenost Marie. Požehnané Velikonoce.
M. Slavíková
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Mezi obyvateli Kostelce nad Orlicí
najdeme přes 50 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných
ﬁnančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům
pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené
s léčbou – například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Děkujeme všem, co nám pomáhají. Ať je to Hostinec U Hubálků nebo Pro
Junior jmenovitě pan David Langr, který celý karneval uvádí, ozvučí, a to
všechno v kostýmu šaška, který se stal znakem našich karnevalů.
Nejvíce děkujeme rodičům a dětem. Bez jejich radosti by pro nás ta práce
neměla smysl.
Na všechny se budeme těšit 2. 6. na koupališti, kde parádně oslavíme Den
dětí.
Dana Bečičková, Blanka Miklová
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Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Kostelce nad Orlicí pochází
6 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 50. Děkujeme všem,
kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám
do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších ﬁlantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme
100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.
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Oslava vznešeného člověka
Ve čtvrtek 7. 3. bylo ve Švandově divadle v Praze uděleno čestné občanství Prahy 5 vznešenému člověku Františku Pecháčkovi in memoriam. Ocenění převzal v rámci komponovaného programu prasynovec, pan Ilja Pecháček, který
k tomuto slavnostnímu aktu přizval zástupce České obce sokolské, kteří se
snaží dílo této osobnosti připomínat dalším generacím. Vedle sokolské stráže,
členů cvičitelského sboru mužů a dorostenců ČOS Josefa Zedníka a Miroslava
Vrány byli pozváni také autoři sletových skladeb pro muže a dorostence z let
2000, 2006, 2012 a 2018, kteří v uvedených skladbách spojili tradice naší tělesné kultury a její národní motivy s naší současností. Průvodním nenásilným
motivem všech skladeb byla část Pecháčkovy skladby Přísaha republice.
František Pecháček byl sokolský cvičitel a vychovatel. Narodil se 15. 2. 1896
v Záhornici na Nymbursku a zemřel 3. 2. 1944 ve věku 48 let v koncentračním
táboře v Mauthausenu.

Mezi vůbec nejvýznamnější Pecháčkova autorská díla patří vítězná skladba
na mezinárodní gymnastické soutěži v Paříži v roce 1937 a sletová skladba
nazvaná Přísaha republice, uvedená na X. všesokolském sletu v Praze v roce
1938, jen dva měsíce před Mnichovským diktátem. Tehdy na ploše Strahovského stadionu předvedlo 30 000 mužů svá prostná cvičení zakončená sugestivní přísahou republice.
Hned na počátku druhé světové války se František Pecháček zapojil do protinacistického odboje. V bytě Pecháčkových se konaly ilegální schůzky včetně
setkání s parašutisty Gabčíkem a Kubišem. V roce 1942 byl zatčen. Byl obviněn z protinacistické ilegální činnosti. Přiznání na něm bylo za těžkých mučení vymáháno takřka dva roky. Původně se uvádělo, že Pecháček byl později
buď zastřelen, nebo zplynován. Podle nových informací byl zavražděn bestiálním způsobem, a to roztrhán psy dozorců v Mauthausenu.
Čest jeho památce.
VP a FD

řešení vašeho bydlení
Potřebujete dobře zhodnotit své úspory?
- Máme spořicí účet s 1,6 % p. a.
- Termínovaný vklad, např. na 3 roky 1,4 %, na 5 let 1,7 %
- Stavební spoření: Získejte státní podporu až 2 000 Kč/rok, úrok 1,2 %.
Spořte dětem se smlouvou zdarma. Roční zhodnocení až 4,5 %. Znáte něco lepšího?

Potřebujete půjčit peníze?
- Naše hypotéky jsou nyní bez poplatků, úroková sazba od 2,88 % p. a.
- Novinkou je naše půjčka ProBydlení, kdy garantujeme pevnou výši splátek po celou dobu úvěru.
Neměnná splátka až 22 let a roční sazba od 2,89 %.
Například při půjčce 1 mil. Kč na 22 let může být měsíční splátka 5 325 Kč. Znáte něco lepšího?

Lenka Řeháčková, tel. 776 272 334 | lenka.rehackova@obchod.wuestenrot.cz
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – duben 2019
•

•

•

•

•
•
•

Do letošního podzimního Kurzu tance a společenského chování pro
mládež přijímáme už pouze dívky. Více informací získáte v Divadelní
kavárně na Rabštejně nebo na www.skrabstejn.cz.
V únoru proběhlo na Rabštejně divadlo ART s Karlem Heřmánkem,
Zdeňkem Žákem a Josefem Cardou. Druhý den po představení mi volal
osobně Karel Heřmánek a mimo jiné děkoval, že se jim u nás na Rabštejně moc hezky hrálo. A takovéto výjimečné osobní telefonáty se nestávají často! Takže všem divákům vzkazuji: VELKÉ DÍKY!
Na konci února proběhl na Rabštejně tradiční „Dětský karneval“ na
téma rytíři a princezny. Zúčastnilo se ho spousta dětí v nápaditých maskách. Za veselého dovádění při rytmických písničkách velmi hbitě nedělní odpoledne všem na karnevale uběhlo.
Plesová sezóna – Na Rabštejně v únoru proběhly dva plesy: Dítě v srdci a
Zahrádkářský ples. Oba se nesly v duchu přátelské atmosféry, skvělých
tanečních výkonů a krásné výzdoby. Organizátoři se těší na příští rok,
kdy termíny plesů zůstávají přibližně ve stejných datech. A vstupenky
nově budou v prodeji již předvánočním čase.
Pro školní děti v jsme hráli v únoru divadelní pohádku Čert a Káča. Peklo
na jevišti na nejmladší diváky velmi zapůsobilo. Pohádka se hodně líbila.
Roztančený Rabštejn & EGO – vstupenky na taneční večer si můžete
zakoupit ONLINE na www.skrabstejn.cz
Prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované vstupenky v dostatečném časovém předstihu – nejpozději jeden týden před konáním představení (lépe 14 dní před datem konání). S ohledem na četná vyprodaná
představení je o místa v hledišti velký zájem. Děkujeme za pochopení.
Aktuálně se těšíme na nejbližší divadelní komedii Drobečky z perníku.

Roztančený Rabštejn & EGO?
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ TANEČNÍ SEZÓNY NA RABŠTEJNĚ
S VYNIKAJÍCÍ KAPELOU

Rabštejn nejenom vychovává mládež k tanci, ale také otevírá i uzavírá taneční sezónu ve městě Kostelci nad Orlicí. Vše začíná Věnečkem v prosinci
(Taneční pro mládež). A sami tušíte, že na uzavření sezóny bude Věneček –
tentokrát Tanečních pro páry.
Komu je určen?
Na tuto „oslavu tance“ jsou srdečně zváni všichni, kdo mají rádi taneční
rytmy. Tedy je určen pro širokou veřejnost.
Chcete vyhrát ZLATOU KRAVATU?
Chcete vyhrát ZLATÉ VSTUPENKY DO LETNÍHO KINA?
Pak si obujte taneční boty, oblečte taneční róbu a přijďte si zatančit!
K tanci a poslechu Vám bude hrát vynikající taneční hudební skupina
EGO Retro Music z Hořic. Znáte je velmi dobře z našich Věnečků. Hrají
skvěle. Je samozřejmostí, že večer zazní standardní taneční rytmy i latinsko-americké tance. A to vše ve velmi příjemné přátelské atmosféře.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019

„Roztančený Rabštejn & EGO – slavnostní zakončení taneční sezóny“
proběhne na Rabštejně v pátek 5. dubna 2019 od 19 hodin.

Beseda se sportovcem Janem Smolíkem
Jan Smolík je významný český sportovec a bývalý
reprezentant v cyklistice. V srdcích sportovních
fandů vždy zůstane zapsán jako vítěz Závodu míru
roku 1964, kdy vyhrál 3 etapy a v cíli měl na druhého Güntera Hoﬀmanna náskok více než tři čtvrtě
minuty.
V jednadvaceti letech byl historicky nejmladším
vítězem Závodu míru. Startoval i na Letních olympijských hrách 1964 v Tokiu v silničním závodě
jednotlivců, kde dojel na 71. místě, a na Letních
olympijských hrách 1968 v Mexico City, kde byl
dvacátý třetí. Vyhrál závod Praha - Karlovy Vary Praha 1963, mistrovství ČSSR v silničním závodě
jednotlivců 1965, Velkou cenu L'Humanité 1966,
na závodě Okolo Rakouska 1967 byl čtvrtý, na Tour
Bohemia byl druhý v roce 1970 a vyhrál v roce 1971.
Jeho sportovní kariéra je spojena s armádním
sportovním oddílem Dukla Brno, kde později působil také jako trenér. Po odchodu do důchodu
působí jako traťový komisař na Masarykově okruhu. Český olympijský výbor mu udělil v roce 2014
Cenu fair play.
Beseda se sportovcem Janem Smolíkem pořádá Sport Club Senior Kostelec nad Orlicí v úterý 23. 4. v 16:00. Vstupné dobrovolné.

Drobečky z perníku se Simonou Stašovou
Na začátek května připravujeme poslední divadelní představení sezóny
2018/19. A opět můžeme říci, že „závěr patří mistrům“. Po několika letech se
k nám vrací Simona Stašová (naposledy u nás byla s „hereckým koncertem“
Shirley Valentine).
Na co se můžeme těšit?
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy
Mearová je člověk plný lásky a života a hlavně miluje legraci a své přátelé z branže, stárnoucí hereckou krásku Toby a věčně neúspěšného herce
Jimma, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu
patří i o deset let mladší milenec, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl
svojí vlastní střechu nad hlavou. V této společnosti, podpírající se navzájem
láskou a humorem, je jediný zdravý proutek Polly, nedospělá dcera Evy Mearové, která je někdy rozumnější než její matka a všichni její kamarádi dohromady. Svojí kurážnou povahou ukáže matce správnou cestu, jak žít.
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Drobečky z perníku je dojemná komedie a jedna z nejlepších her klasika
amerických komedií Neila Simona.
„Smích přes slzy“ – i tak by se mohla
tato komedie jmenovat.
Simona Stašová hraje v Drobečcích
z perníku již od roku 2007. V tomto
roce také dostala cenu Thálie za nejlepší ženský umělecký jevištní výkon.
Simona Stašové sama o hře Drobečky z perníku řekla:
„To, co mě na postavě Evy Mearové baví a proč ji mám tak moc ráda, je její břitký
humor a neutuchající chuť začít znovu. I přes životní trable, do kterých se dostala
vlastní vinou, je to člověk velmi křehký a citlivý a plný lásky a hlavně miluje srandu a své přátele, pro které by se rozkrájela a je plná života. Jsem za tuhle roli moc
vděčná, že ji můžu hrát, protože její duše je krásná, byť se někdy zdá, že její sedmnáctiletá dcera je dospělejší, než je ona sama. Je to krásný hluboký příběh ženy
z uměleckého světa a diváci s ní prožívají všechny její vášně a vzestupy a pády.
Mohou se s ní smát i plakat. Je to příběh humorný a velmi dojemný. Jsem šťastná,
že právě za roli Evy Mearové jsem byla poctěna cenou Thálie.“
Další představení rabštejnské divadelní sezóny 2018/19 je hořká komedie
„Drobečky z perníku“ a bude na Rabštejně v úterý 7. 5. od 19:00. Hra je
součástí divadelního abonmá.

Klubový pořad na závěr divadelní sezóny
I letošní divadelní sezónu zakončí klubový pořad („herecké legendy na Rabštejně“). Museli jsme opustit původní záměr klubového pořadu s Bohumilem
Kleplem z technických důvodů. Ale náhrada je více než zajímavá. Návštěvu
nám přislíbil JAN PŘEUČIL s pořadem Pět klobouků Jana Přeučila s hostem
Evou Hruškovou.
Tento vynikající herec, dabér, ale také vysokoškolský pedagog je znám také jako skvělý rétor a vypravěč.
Jan Přeučil se narodil v Pardubicích, po roce se
však s rodiči přestěhoval do Prahy, kde se poprvé
setkal se světem ﬁlmu a divadla. Už na základní
škole se rozhodl, že se po absolvování gymnázia
zkusí přihlásit na DAMU. Osud tomu však nebyl
nakloněn. Jeho otec byl v roce 1950 odsouzen v procesu s Miladou Horákovou k doživotnímu trestu. Jan musel do továrny mezi dělnickou třídu. Dostal
místo v ČKD Stalingrad Praha, kde se vyučil roku 1955 jako dřevomodelář.
Na DAMU se dostal z politických důvodů až na druhý pokus. Absolvoval
v roce 1960. První divadelní angažmá získal v Divadle na Zábradlí, kde působil dlouhých 33 let. V letech 1982–1987 zde byl i šéfem činohry. Ztvárnil
desítky rolí v těch nejznámějších představeních – Král Ubu, Hamlet, Proces,
Šetrnost, Timón, Bláznovy zápisky, Král jelenem a další. V roce 1994 odešel
z Divadla na Zábradlí a od té doby působí na volné noze, přičemž do roku
2005 hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, kde si podle svých vlastních
slov „zahrál pár excelentních zlounů.“ Od roku 2004 působí v pražském Divadle Metro. Plných 27 let učil své mladé budoucí herecké kolegy na DAMU.
Nyní působí na herecké škole v Banské Bystrici.
Během své dlouhé kariéry se objevil ve více než 50 ﬁlmech. Je většinou obsazován do rolí menších či vedlejších, díky svému démonickému vzhledu
zpravidla do rolí nesympatických až záporných postav. Jeho první ﬁlmová
role byla ve snímku Smrt v sedle, v 60. letech se objevil mimo jiné také ve ﬁlmu Zločin v dívčí škole. Z dalších snímků můžeme uvést třeba komedie Čtyři
vraždy stačí, drahoušku, pohádky Deváté srdce nebo Nesmrtelná teta. Z 80.
pak drama Dobří holubi se vracejí nebo druhý díl „básnické pentalogie“ Jak
básníci přicházejí o iluze.
Zahrál si také v desítkách televizních ﬁlmů a inscenací v několika známých
a oblíbených televizních seriálech - Arabela, Slavné historky zbojnické, nebo
Hříchy pro pátera Knoxe. Pravidelně se věnuje také dabingu, kde vynikne
jeho hlas a vynikající rétorické schopnosti. V posledních letech také připravuje spolu s Evou Hruškovou loutková představení pro děti.
O Evě Hruškové (host pořadu), Popelce, Vám přineseme informace v příštím
zpravodaji.
Klubový pořad Pět klobouků Jana Přeučila s Evou Hruškovou připravujeme
na středu 12. 6. Již nyní si můžete rezervovat vstupenky na www.skrabstejn.cz

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

Výtvarné jaro
v Novém zámku počtvrté
Výtvarníci sdružení v Unii výtvarných umělců Hradec Králové vystavují
v Galerii Kinský své práce každé dva roky, již od roku 2013 a jedná se (dle
jejich vyjádření) o nejpodařenější a nejúspěšnější výstavy, které kdy unie
pořádala. Unie má přes osmdesát členů, a tak žádná z výstav není stejná,
protože se postupně prezentují všichni členové unie a představují širokou
škálu témat, technik i postupů, kterými se zabývají.
Výstava potrvá od 30. 3. do 26. 5. 2019
Ivona Jasníková

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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Velikonoce na zámku

VÝZVA
Pro chystanou vzpomínkovou knížku
o historii průmyslové oblasti v Kostelci
a to nádraží-ulice Mánesova,
HLEDÁME PAMĚTNÍKY,
kteří by mohli přispět k doplnění
chybějících informací o osobách,
které v této oblasti pracovali
nebo bydleli,
stejně tak majitele fotografií,
které by pomohly přiblížit historii
této části města.

Zveme Vás na návštěvu do Nového zámku, kde naše ﬂoristka Andrea Vanická
pro vás chystá v zámecké expozici Život v biedermeieru speciální velikonoční výzdobu. Prohlídky zámecké expozice se konají každou hodinu. Poslední
prohlídka začíná v 16:00.
Ivona Jasníková

Informace prosíme zaslat do Tiskárny AGTYP
na e-mail: martinec@agtyp.cz
tel.: 733 121 978

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v dubnu
70 let oslaví Marková Zdeňka
75 let oslaví

Červinka Stanislav
Hernych Karel

80 let oslaví Bartošová Růžena
Mališ Vladislav
Stehlíková Jarmila
85 let oslaví Lyerová Jaroslava
Tschöplová Jaroslava

Vzpomínáme na své blízké
Pod klenbou perutí serafských
v závěsy větví proměněných
tají lesy svých pohřbů žal.
Za nedlouho uplynou dva roky od chvíle,
kdy navždy odešla naše nejdražší
babička, maminka a manželka
paní Hana Flídrová.
Život je poznání, loučení a vzpomínání.
Vzpomínejte s námi.

92 let oslaví Lepšík Jaroslav
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!
Život je jako jíní na trávě,
právě tak rychle mine.

Z našich řad odešli
Stanislav Jelínek
Bohumila Benešová
Marie Říčařová
Ludmila Šiková
Anna Adámková

* 1941
* 1926
* 1933
* 1928
* 1933

Dne 19. 4. tomu bude už dlouhých 30 let,
co nás bez slůvka rozloučení opustil
pan Karel Chalupný.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná dcera a vnuk.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn – program duben–červen
1. 4. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
4. 4. (čtvrtek) 18:00
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates – joga, Pilates
intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek.
Sál.
5. 4. (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.
5. 4. (pátek) 19:00
ROZTANČENÝ RABŠTEJN & EGO
Slavnostní zakončení taneční a plesové sezony na Rabštejně s vynikající
kapelou EGO Retro Music Hořice. Věneček pro taneční páry.
Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně, ON-LINE prodej
vstupenek na www.skrabstejn.cz. Přijďte se pobavit a skvěle si zatančit!
Sál.
7. 4. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
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. 2019 v Divadelní
kavárně na Rabštejně, ON-LINE prodej vstupenek na www.skrabstejn.cz.
Sál. Vstupné: 50 Kč.
13. 4. (sobota) 9:00

VÝROČNÍ SCHŮZE
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Pořádá český rybářský svaz z. o. ČRS Kostelec nad Orlicí.
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 hod. Pořádá SPCCH m. o. Kostelec
nad Orlicí. Sál.

23. 4. (úterý) 16:00
BESEDA – JAN SMOLÍK
Beseda se zajímavým vyprávěním a promítáním bývalého českého cyklisty
a vítěze Závodu míru v roce 1964, Jana Smolíka. Pořádá Sport Club Senior
Kostelec nad Orlicí. Veřejnost je srdečně zvána. Sál. Vstupné dobrovolné.
24. 4. (středa) 18:00
MUZIKOTERAPIE – TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace
s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Divadelní kavárna.
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.
30. 4. (úterý) 17:00

ČARODĚJNICE S DDM KAMARÁD
A STAVĚNÍ MÁJKY PŘED RABŠTEJNEM
V 17:00 rej čarodějnic na zahradě za Rabštejnem (občerstvení zajištěno),
v 18:30 slavnostní postavení březové májky s ozdobnými stuhami společně
s dětmi a jejich nejbližšími v průvodu s hudebním doprovodem.
30. 4. (úterý) 19:30
ČARODISKOTÉKA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Čarodějnická diskotéka na sále Rabštejna. DJ J. A. Dostálek (19:30–21:00).
Vstupné: 40 Kč.
2. 5. (čtvrtek) 8:15 a 10:00 POŘAD PRO ŠKOLY: JAK SE DĚLÁ KNIHA?
Beseda s poutavým vyprávěním spisovatele PaedDr. Ladislava Mičeka
o vzniku knihy spojená s dílničkou. Určeno pro I. st. ZŠ (1. – 4. třída). Sál.
7. 5. (úterý) 19:00
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. Vstupné: 190–390 Kč v předprodeji.
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.
12. 6. (středa) 20:00

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
PĚT KLOBOUKŮ JAN PŘEUČILA
Setkání s výraznou hereckou osobností v zábavném pořadu věnovaném českému herci Janu Přeučilovi společně s hostem Evou Hruškovou u příležitosti uzavření divadelní sezóny 2018/19. NordProduction Praha. Sál. Vstupné:
190–260 Kč v předprodeji; sleva pro abonmá 50 %.

17. 4. (středa) 9:00

21. 4. (neděle)10:00
Divadelní kavárna.
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NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA
– CÍRKEV

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
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.
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10. 4. (středa)19:00
LÉTO S GENTLEMANEM
Stereotypní manželství Anny a Igora naruší na pravidelné letní dovolené
na chalupě setkání Arturem (Jaromír Hanzlík). Elegantní gentleman je, jak se
zdá, novým majitelem místního zámku a mezi ním a Annou přeskočí jiskra…
Hrají Jaromír Hanzlík, Igor Bareš, Alena Antalová a další. Romantická komedie ČR 2019.Vstupné 80 Kč.
25. 4. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Například se
změní v muže v ženském těle… Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj
Hádek a další. Komedie Česko 2018. Vstupné 50 Kč.
5. 5. (neděle) 19:00
TOMAN
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu
na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý
příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky,
který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Hrají: Jiří Macháček,
Táňa Pauhofová a další. Historické drama ČR/SR 2018. Vstupné 80 Kč.
12. 5. (neděle)17:00

PRO DĚTI:
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Tajemství síly Galů je skryto v lektvaru, který vyrábí Panoramix. S pomocí
svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru mohl
předat. Animovaný ﬁlm Francie 2018. Vstupné 80 Kč.

Hedvábný šátek nebo šál dle vlastní fantazie. Přihlásit se můžete přímo
v DDM nebo na tel. 773 781 162 do 10.4. Po předchozí domluvě zajistíme požadovaný rozměr. Cena 80 Kč + spotřebovaný materiál. Vedoucí: Bc. Daniela
Mrázová.
18. 4. (čtvrtek) 8:00–15:30
VELIKONOČNÍ TRADICE V DDM
Pečení a zdobení medových perníčků, velikonoční kraslice a jiné jarní dekorace. Přihlášky na webu nebo v DDM. Poplatek 80 Kč, v ceně oběd. Vedoucí:
Drahomíra Paulusová.
18. 4. (čtvrtek) 8:00–13:45
VÝLET DO FLY – ZONE
Pojeďte s námi vlakem do hradeckého světa trampolín FLY-ZONE. Sraz účastníků v 8:00 hodin na vlakové zastávce. Předpokládaný návrat v 13:45 hodin.
Přihlášky do 10. 3. v DDM. Cena Kč 220 Kč (vlak, vstup). Vedoucí: Veronika
Bachtíková, Jan Alexandr Dostálek.
19.– 21. 4. (pátek–neděle)

TEORETICKY I PRAKTICKY
S MAPOU A BUZOLOU
Intenzivní teoretická a praktická výuka orientačního běhu. Trénink mapování v lesích v Bělči nad Orlicí. Vedoucí: Ing. Viktor Hladký, Mgr. Petra Hladká.
29. 4. (pondělí) 17:00–18:30
TIFFANY SKLENĚNÉ VITRÁŽE
Zhotovení jednoduchých vitráží z barevných skel dle vlastních návrhů nebo
hotových šablon. Dílna pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
27.–28. 4. (sobota, neděle)
VÍKEND S ATLETIKOU
Víkend plný atletiky, kamarádů a zábavy s přespáním v DDM. Čekají nás
dopolední a odpolední tréninky, teoretický rozbor jednotlivých disciplín,
závěrečné mini závody, kino a spousta dalších aktivit. Vedoucí: Radka Suchomelová, Daniela Šafaříková.

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

Akce v DDM

30. 4. (úterý) od 18:30
ZDOBENÍ MÁJKY PŘED SK RABŠTEJN
Zdobení májky barevnými stuhami. Symbolikou lidové tradice stavění máje
je přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání.
30. 4. (úterý) 19:30–21:00

2., 9., 16. a 23.4. (úterý)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
15:30–17:00
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi z keramické hlíny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí:
Drahomíra Paulusová.
1., 8., 15. 4. (pondělí)
KERAMIKA pro volně příchozí
17:00–18:30
2., 9., 16. 4. (úterý)
KERAMIKA pro volně příchozí
17:00–18:30
Volné tvoření z keramické hlíny. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
4., 11. a 25. 4. (čtvrtek)
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela
Zahradníčková.
5. 4. 2019 (pátek) 16:00
PATCHWORK
Další 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.
6., 14., 27., 4. (sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, les, sport pro celou rodinu. Účast na závodech východočeského poháru v OB. Vedoucí: Mgr. Petra Hladká, Ing. Viktor Hladký.
12. 4. 2017 (pátek)
16:00–18:30

30. 4. (úterý) od 17:00
ČARODĚJNICE S DDM KAMARÁD
Rej čarodějnic na zahradě za SK Rabštejnem v Kostelci nad Orlicí. Čeká vás
volba „MISS ČARODĚJNICE a NEJ ČARODĚJE“, čarosoutěže, čarosalon. Občerstvení zajišťuje SK Rabštejn. S sebou koště, masku a špekáčky na opečení.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
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ČARODISKOTÉKA
PRO DĚTI OD 10 DO 15 LET
Taneční zábava pro děti od 10 do 15 let v SK Rabštejn. Hudbu zajišťuje Jan
Alexandr Dostálek. Vstupné: 40 Kč.

Připravujeme
1. 6. (sobota) 8:00–17:00
DEN DĚTÍ V MIRAKULU
Pojeďte s námi autobusem do parku Mirakulum ve středočeských Milovicích,
kde se můžete těšit na originální zábavu s množstvím nápaditých herních prvků (lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra,
podzemní chodby, prolézačky, úzkokolejnou železnici, která park propojuje
se sousedním Tankodromem, vodní svět a oázy s vodními říčkami). S sebou
pohodlné sportovní oblečení a boty, plavky, jídlo a pití na celý den. Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká, Drahomíra Paulusová, Jan Alexandr Dostálek. 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
www.cvrcek.org,
e–mail: cvrcek@cvrcek.org,
tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku
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Program doprovodných akcí na duben
3. 4. (středa) 16:00
PLETENÍ POMLÁZEK
lektorka Bc. Jitka Prossová

Turistika
Pojďte–jdeme

10. 4. (středa) 10:00 DRÁTKOVÁNÍ KRASLIC
lektorka Veronika Dostálová

Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

11. 4. (čtvrtek) 10:00 KURZ SEBEOBRANY
Bc. A. Janigová z Bílého kruhu bezpečí

6. 4. (sobota)
JUSTYNČINA NAUČNÁ STEZKA
(pozor výměna výletů 6. a 20. 4.) Sraz účastníků: 8:00 na zastávce Kostelec
nad Orlicí město, odjezd 8:15 do Olešnice (u Červeného Kostelce) přes Václavice. Pěší trasa: Olešnice, Mstětín, Červená Hora, Boušin, Končinský vodopád, Boušínská lávka, Stolín, Červený Kostelec. Návrat vlakem. Délka trasy:
12,5 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.

18. 4. (čtvrtek) 10:00 VELIKONOČNÍ DEKORACE
Tvorba zápichů a věnců
Programy vznikly za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí. Děkujeme!

ZUŠ F. I. Tůmy
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 494 320 355, E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz
9. 4. (úterý) 17:00
Sál ZUŠ.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

13. 4. (sobota)
VALNÁ HROMADA
Místo konání: restaurace Spiegelův Dvůr, Husova ulice č. p. 203 od 11:00.
Schůze je volební. Během schůze bude podáván oběd. Účast všech členů je
potřebná a hosté jsou zváni.
23. 4. (sobota)
HRÁDEČEK U TRUTNOVA
(místo Justynčiny naučné stezky) Sraz účastníků: 7:00 na zastávce Kostelec
nad Orlicí město, odjezd 7:15 do Mladých Buků (u Trutnova) přes Václavice.
Pěší trasa: Mladé Buky, Havran, NS Pekelského vrchu, Hrádeček, zřícenina
hradu Břecštejn, skalní útvar Baba, Volánov, Trutnov. Návrat vlakem. Délka
trasy: 14 km. Vedoucí akce: Radka Krtičková.
4. 5. (sobota)
BOŽANOVSKÝ ŠPIČÁK
Sraz účastníků: 7:00 na zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15 do
Police nad Metují a autobusem do obce Slavný. Pěší trasa: Slavný, Slavenská vyhlídka, U Zeleného hájku, Skalní město na Božanovském Špičáku,
Machovská Lhota, Machov. Návrat autobusem a vlakem. Délka trasy: 11 km.
Vedoucí akce: O o Šabart.

12. 4. (pátek) 18:00
VEČER SCÉNICKÉHO TANCE
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
Tančí žákyně tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy a tanečního souboru VoTo.

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

Koncerty v Novém zámku
5. 4. (neděle) 19:30

HOUSLOVÝ RECITÁL VÁCLAVA HUDEČKA
Lukáš Klánský klavír
program: W. A. Mozart, L. v Beethoven, A. Dvořák, F. Chopin. Ceny vstupenek:
450 Kč; 400 Kč. h ps://www.ticketportal.cz/event/VACLAV-HUDECEK-houslovy-recital?idp=1339818
16. 5. (čtvrtek) 19:30 LUBOMÍR BRABEC 65 – Kytarový recitál
program: J. Dowland, L. S. Weiss, L. Brabec, I. Albeniz, H. V. Lobos.
Ceny vstupenek: 390 Kč; 350 Kč.
h ps://www.ticketportal.cz/event/LUBOMIR-BRABEC-65-kytarovy-recital
13. 6. (čtvrtek) 19:30

KLASIKA A JAZZ JIŘÍHO STIVÍNA
Vladimír Strnad klavír
program: C. Ph. E. Bach, Ch. Corea, A. Vivaldi, E. F. Burian, G. Ph. Teleman, J. Alain,
P. Desmond, J. S. Bach, J. Davis, J. Stivín, J. Ježek. Ceny vstupenek: 390 Kč; 350 Kč
h ps://www.ticketportal.cz/event/JIRI-STIVIN-KLASIKA-A-JAZZ
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Různé
3. 4. (středa) 16:00
VELIKONOCE U ZAHRÁDKÁŘŮ
Zveme Vás na besedu s námětem Velikonoce zdobení vajíček a výrobky
z krajky. Akce se koná v klubovně v Domě zahrádkářů v Kostelci nad Orlicí.
O velikonoční atmosféru se postarají zkušené výtvarnice, které předvedou
zdobení velikonočních kraslic a krajkářské umění. Součástí besedy bude
také dílnička, kde si můžete vyrobit vlastní velikonoční ozdobu nebo zakoupit již hotové předvedené dekorace. Přijďte mezi nás. Vítáme nejen členky
organizace.
12.–14. 4.

19. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA:
VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov nad Kněžnou a Městys
Častolovice pořádají 19. Velikonoční výstavu ve výstavním areálu Častolovice.
12. 4. (pátek) 9:00–17:00
9:00 Soutěže o nejlepší kolekci kraslic, odborná zahrádkářská poradna,
9:30 Slavnostní setkání vystavovatelů,
14:00 Hudební vystoupení orchestru BaŠaPa z Holic.
13. 4. (sobota) 9:00–17:00
9:00 Soutěže o nejlepší kolekci kraslic, odborná zahrádkářská poradna,
14:00 Vystoupení hudebního orchestru Unibigband z Vamberka.
14. 4. (neděle) 9:00–16:00
9:00 Soutěže o nejlepší kolekci kraslic, odborná zahrádkářská poradna,
10:00 Hudební skupina „Špunt“,
13:00 Hudební skupina „Špunt“,
15:00 Ukončení soutěže o nejlepší kolekci kraslic.
Vstupné: žáci do 15 let, ZT a ZTP 30 Kč, důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč,
rodinné 170 Kč 2 dospělí + 1–4 děti. Parkovné po celou dobu výstavy zdarma.
Bližší informace na www.zahradkari.com a na tel. 721311719.
15. 4. (pondělí) 18:00 NOVINKY V DOPRAVNÍCH PŘEDPISECH
Dámský klub Slavětína zve širokou veřejnost na přednášku, která se koná
v Hostinci U Hubálků. Přednáší: Jiří Myšák. Přijďte se seznámit s novinkami,
na které můžete narazit při Vašich cestách. „….kdo je poučen, nebývá zaskočen…..“ Vstup volný.

17. 4. (středa) 8:00
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí srdečně zve na velikonoční jarmark, který se koná ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí. Vystavovatelé: Domovinka Kostelec
nad Orlicí, MC Cvrček Kostelec nad Orlicí, Farní charita Rychnov nad Kněžnou, ÚSP Kvasiny, ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou, Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, Gediatrické centrum Týniště nad Orlicí, GEMA
Žamberk, Centrum Orion Dlouhá Ves, Dům na Stříbrném vrchu Rokytnice
v Orlických horách, Dědina Třebechovice pod Orebem, Šťastný domov o.p.s.
Líšnice, Květiny a dárečky paní Malá.
27. 4. (sobota) 8:00
14. OTEVÍRÁNÍ CYKLOSEZONY
I v letošním roce vás srdečně zveme ke společnému přivítání jara na kolech, koloběžkách a jim příbuzných dopravních prostředcích. Registrace
probíhá tradičně od 8:00 do 9:00 v informačním centru, odstartováno
bude v 9:00. Účastníky čeká cca 25 km dlouhá trasa vedoucí naším regionem, tentokrát s cílem v obci Chleny. Trasa vede z Kostelce, přes Mírov
a Kozodry k Číčové, dále pak k osadě Smetana, kde na účastníky čeká Domácí dráha Bažov - zahradní železnice o rozchodu 450 mm zde tvoří přes
500 m dlouhý okruh, po kterém se prohání vagónky tažené lokomotivou.
Pro malé děti nabízí pan majitel možnost se svést na šlapací drezíně a pro
velké je tu mnohé k dívání. Cesta pak povede dál na Kostelecké Horky,
Rájec a pod vrch Homole a pak už přes Borovnici a Přestavlky do Chlen
na tamější hřiště. Kontrolní stanoviště budou v osadě Smetana u Zahradní železnice Bažov a pod poutním místem Homole a samozřejmě v cíli.
Více na www.rtic.cz.
30. 4. (úterý) 17:00

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ
V KOSTELECKÉ LHOTĚ
TJ SOKOL Kostelecká Lhota zve na čarodějnické rejdění na fotbalové hřiště
Na Penaltu. Čeká na Vás les plný bytostí – soutěž pro děti za odměny. Vyhodnotíme také nejhezčí čarodějnice i čaroděje. Zapálíme vatru s čarodějnicí v životní velikosti. Večer zahraje skupina SPEKTRUM. Pořadatelé slibují
bohaté čarodějnické občerstvení. Přijďte prožít čarovnou Filipojakubskou
noc do přírodního areálu se zázemím pro malé i velké. Srdečně zvou lhotečtí
fotbalisté.

OBSAZUJE POZICE:

Provozní elektrikáĜ
POŽADUJEME:

 vyuþen, kvalifikace dle vyhl. 50/1978, § 6
 Ĝidiþské oprávnČní skupiny B
 šikovnost, samostatnost, spolehlivost
PracovištČ: Kostelec nad Orlicí
Nástup: ihned


NABÍZÍME:









jednosmČnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)
5 týdnĤ dovolené
po zapracování 5 dnĤ zdravotního volna
stravenka v hodnotČ 100 Kþ
pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní
zvýhodnČná nabídka v oblasti telefonování i rodinným pĜíslušníkĤm
právní konzultace zdarma, sleva na nákup nového vozidla, firemní akce
jistota zamČstnání

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad KnČžnou
Bližší informace poskytne p. Zdenka Myšková- tel. 494 539 181, zdenka.myskova@aquark.cz
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí

Zimní pětiboj ASPV – Borohrádek 2. 3. 2019

Moje oblíbené národní jídlo

VÝSLEDKY:

Víte, co je to geimeh, biryani, chačapuri, baursak, vareniky, blinčiky, plov,
manty, quabily, kete nebo chinkali? Jsou to názvy oblíbených jídel dětí z Íránu, Pákistánu, Gruzie, Kazachstánu, Ukrajiny, Arménie, Ázerbajdžánu, Afgánistánu a Čečenska. Tyto děti jsou žáky třídy, ve které se učí českému jazyku
a seznamují se s našimi zvyky a tradicemi. Z tohoto důvodu vznikl společný
projekt s žáky 5. A a 5. B, ve kterém jsme si navzájem vyprávěli o našich oblíbených národních jídlech. Přestože většina dětí se učí našemu jazyku velmi
krátce, byl jejich projev díky velké snaze a odvaze srozumitelný a zasloužil si
velký potlesk.
Mgr. M. Šlajová, Mgr. M. Gabarová

mladší žáci I.
1. místo: Dohnal Dominik
3. místo: Archman David
7. místo: Juhas Jiří
11. místo: Padrián Tomáš

starší žáci I.
2. místo: Chaloupek Jakub
3. místo: Švandrlík Jáchym
4. místo: Novotný Marek
5. místo: Šimon Daniel

mladší žákyně I.
2. místo: Turynková Sára

starší žákyně I.
4. místo: Borůvková Eliška
8. místo: Ryšková Eliška
10. místo: Bolehovská Tereza

mladší žáci II.
7. místo: Hladký Radovan

starší žákyně II.
2. místo: Sajdlová Michaela
3. místo: Bezdíčková Denisa
5. místo: Šlapáková Nikola

mladší žákyně II.
1. místo: Myšáková Monika
2. místo: Ryšková Julie
4. místo: Špačková Kristýna
5. místo: Sajdlová Zuzana
6. místo: Kundrátová Soﬁe
8. místo: Lipenská Tereza

starší žáci II.
2. místo: Jireš Dominik
3. místo: Fajgl Stanislav
4. místo: Šeda Ondřej
5. místo: Sládek Josef
6. místo: Halbrštát Jan

Okresní kolo zimního pětiboje ASPV proběhlo v sobotu 2. 3. v prostorách
školy v Borohrádku. Naši školu reprezentovalo 27 žáků a vedli si velmi dobře.

Fota: archiv
ZŠ Gutha-Jarkovského

Ti, kteří se umístili na 1. a 4. místě, postupují do krajského kola, které bude
v sobotu 23. 3. v Hořicích. Tak ať se daří!
H. Dosedlová

Foto: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského. Zimní pětiboj ASPV – Borohrádek 2. 3. 2019
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MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí Školní družina
Zápis do Mateřské školy Krupkova

Divadlo ve družině

Mateřská škola Kostelec nad Orlicí Krupkova 1411 Vás srdečně zve ve čtvrtek
2. 5. v době od 8:00 do 17:00 na „Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 spojený
se Dnem otevřených dveří“.

Ve středu 6. 3. nás opět
přijel pobavit divadelní
spolek Řimbaba z Plzně. Tentokrát si pro děti
připravili pohádku O Popelce. Představení bylo
vtipné, děti byly vtaženy
do děje, jelikož si mohly
zahrát Popelku, prince
nebo holoubky. Pohádka
byla též provázena písničkami, na které si děti
zatančily.
Divadlo bylo opět plné
smíchu, hudby, dobré
nálady a úsměvů na tvářích dětí i nás dospělých.

S SEBOU PŘINESTE:
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
potvrzenou lékařem (potvrzení neplatí pro děti,
pro které je vzdělávání povinné).
- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Rodný list dítěte
Žádost je ke stažení na webových stránkách školy www.ms-krupkova.cz,
nebo k vyzvednutí na Organizačně-správním odboru, městský úřad, budova
A přízemí (Ivana Matyášová) a v Mateřské škole.
Těšíme se na vás!
Bc. Lenka Šlapáková ředitelka školy

Foto: archiv Školní družina

Jitka Bezdíčková, vedoucí vychovatelka ŠD

Fota: archiv MŠ Krupkova

Školní družina Erbenova
Karneval ve družině
V pátek 22. 2. proběhl ve školní družině Erbenova karneval. Děti se již předem pilně připravovaly, vyráběly různé šašky, skládačky, malovaly obrázky.
Nejdůležitější však byla příprava masek.
Fota: archiv ŠD Erbenova

MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí
Zápis do MŠ Mánesova
Mateřská škola Mánesova Vás srdečně zve na zápis dětí do MŠ na školní rok
2019/2020, který se bude konat 2. 5. od 9:00 do 17:00 v budově MŠ.
S SEBOU DONESTE:
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem
(najdete na stránkách školy)
- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Rodný list dítěte
V případě dotazů volejte na tel. číslo 604 487 234.
Srdečně Vás zveme k zápisu na školní rok 2019/2020.
Kolektiv MŠ Mánesova

Pro děti byly nachystané různé soutěže: hod na cíl, skládání věže z kostek,
rychlé prsty, apod. Po splnění všech úkolů byly děti odměněny sladkostí
nebo obrázkem.
Na závěr pátečního veselí nesměla chybět diskotéka, při které jsme se všichni pěkně vyřádili.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019
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ZUŠ F. I. Tůmy
Koncert pro žáky ZŠ Častolovice
Na pobočce naší ZUŠ v Častolovicích proběhly dne 31. 1. dva koncerty žáků.
Dopolední koncert byl zaměřený na dětské publikum tvořené žáky prvního
stupně ZŠ v Častolovicích a jejich pedagogy. Tento koncert byl součástí společenského dne základní školy a účinkovali na něm naši žáci z hudebního
a tanečního oboru. Mezi účinkujícími převažovali žáci ZŠ Častolovice, kteří
hráli svým spolužákům. Odpolední koncert byl věnovaný převážně rodinám
účinkujících dětí a patřil do série koncertů, která probíhá pravidelně dvakrát
za školní rok. Na těchto vystoupeních už po řadu let prezentují malí i větší
muzikanti své hudební dovednosti před přívětivým obecenstvem z řad rodičů, prarodičů a sourozenců.
O. Dašková

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Úspěch studentů OA TGM
v Ekonomické olympiádě
Již třetím rokem se Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí zapojila do celorepublikové Ekonomické olympiády, pořádané Institutem
ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s Českou národní bankou
(ČNB). Cílem této soutěže je vyhledávat mezi českými středoškoláky nadějné budoucí ekonomy. Soutěž je organizována ve třech soutěžních kolech.
Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a ﬁnancích v ČR
a na Slovensku, celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech
středních škol. V letošním roce se zapojilo také Maďarsko.

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Fota: archiv OA TGM

Letošního školního kola Ekonomické olympiády se účastnilo rekordních
15 000 žáků ze 337 středních škol z celé České Republiky, včetně 120 našich
studentů. Šest z nich postoupilo do krajského kola. To se konalo dne 31. 1.
v Hradci Králové a naši studenti v něm byli opět úspěšní. Ondřej Šeda obsadil
6. místo, Benjamin Pabel 12. místo, Šimon Rouča 16. místo, Eliška Harbichová
19. místo, Dominik Petřík 23. místo a Jakub Danielka místo 29. Soutěž vyvrcholí celonárodním ﬁnále v květnu 2019, do kterého postoupilo padesát
nejlepších studentů.
Eliška Harbichová, 3.B

Uctění 169. výročí narození T. G. Masaryka

Koncert hostů z Konzervatoře Pardubice
V úterý 5. 3. k nám v rámci cyklu koncertů mladých umělců, který naše škola pořádá již třetím rokem, přijeli zahrát tři umělci z Konzervatoře Pardubice. Milada Šulcová houslistka, dnes již studentka JAMU v Brně, Filip Rufer
violoncellista, student Konzervatoře Pardubice a paní profesorka Markéta Výborná klavír. Tito velice příjemní hosté zahráli nejen skladby pro dva
nástroje, ale představili se
i v triu. Krásný výběr skladeb,
výtečné provedení i jejich
milá průvodní slova přinesla
radost jak dětskému tak dospělému publiku, které zaplnilo koncertní sál ZUŠ.
Děkujeme za přízeň veřejnosti a věříme, že i v budoucnu budeme moci u nás
v kostelecké ZUŠce přivítat
další vynikající osobnosti.
Mgr. Jana Polnická, ZUŠ
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Starosta města pan František Kinský, vedení Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, klub mediální komunikace a členové studentského
parlamentu uctili 7. března 169. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka.
Po odhalení nové sochy 1. československého prezidenta, které se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa, 28. 10.
2018, tak zahájili tradici každoročního poděkování významné osobnosti českého národa.
Čestný název školy Obchodní akademie T. G. Masaryka je tak závazkem
a podnětem do příštích let. Pan starosta při svém projevu připomněl odkaz
T. G. Masaryka – tvůrčím úsilím, slušností v jednání, zodpovědností za své
činy, pravdomluvností a osobním přístupem překonávat negativní jevy
ve společnosti.
vedení školy
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Fota: archiv OA TGM

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Celostátní soutěž chlaďařů opět vyhráli žáci Kostelecké SZeŠ a SOU CHKT
Na brněnském výstavišti se odehrála celostátní soutěž v oboru Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku za podpory komise pro vzdělávání Svazu chladící a klimatizační techniky a sponzorujících ﬁrem: Schiessl
a.s., Ekotez a.s., Sinop CB a.s., AZ Klima, Aiskon s.r.o., Eakon Klima a Střední
škola polytechnická Brno Jílová.
Hlavním cílem soutěže bylo podpořit české řemeslo, prestiž chladírenského
oboru a ocenit budoucí specialisty tohoto oboru. Soutěže se mohli zúčastnit
pouze žáci 3. ročníku, kteří nemají ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání a jejich věk nepřesahuje 20 let.
Do jihomoravské metropole přijeli soutěžit žáci školských zařízení, která se
v České republice zabývají výukou nových specialistů v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladicí a klimatizační techniku.
Jsou to Střední škola polytechnická Brno, Střední škola technická a dopravní
Ostrava-Vítkovice a SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.
První den soutěže všichni žáci absolvovali vypracování testových otázek
v elektronické podobě, potom následovalo ústní prověření odborných znalostí. Druhý den přinesl část praktickou. V první polovině měli žáci za úkol
montáž Bytové klimatizace včetně elektrického zapojení a zkušebního provozu. Druhá polovina spočívala v zapojení elektrického obvodu, včetně
ovládání jistícími a řídícími přístroji s jednofázovým rotačním motorkompresorem.
Kosteleckou školu skvěle reprezentovali žáci třetího ročníku. První místo
v jednotlivcích vybojoval Václav Hájek a hned další v pořadí se umístil Matěj
Hloušek. Tento báječný výsledek zaručil i celkové vítězství v kategorii družstev. Právem jim náleží nejenom hodnotné ceny od sponzorů soutěže (speciální přístroje pro servis a opravy chladících systémů), ale i velká gratulace
a poděkování za jejich svědomitou přípravu a skvělou reprezentaci naší školy.
J. Chaloupka
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2019

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

Kostlivec 2019
Ve dnech 21.–24. 2. se DDM v Kostelci nad Orlicí otřásl v základech pod nájezdem skřetích plenitelů. 4 družiny se utkaly v nemilosrdném boji o trůn
krále Dračího Doupěte. Jedna z nich dokonce přijela z Prahy. Tradiční turnaj
ve zmíněné hře na hrdiny nese název Kostlivec, a i letos byla hlavní cenou
lebka v téměř životní velikosti. Tento rok se 19 zúčastněných hráčů odebralo
do nehostinného světa skřetů. Samotní hrdinové představovali nelítostné
skřetí hrdlořezy, kterým i přes jejich děsivost začalo hrozit nebezpečí z vlastních řad. Museli se postavit samotnému vládci, odhalit spiknutí a zachránit
říši před nadvládou lidí. K tomu jim pomohli uctívači temných bohů nacházející se v chrámu Krv a děsuplné Džungli Zeleného očistce. Cesta to nebyla
jednoduchá a nejeden člen družiny zaplatil svým skřetím životem. Šťastným
majitelem lebky se stala smečka s názvem Noční hlídka ve složení – Martin
Němec, Viktor Hladký, Matěj Horák a Josef Smutek, která prošla nástrahy
nejefektivněji a nejvíce se vžila do skřetích rolí.
Ing. Jan Němec

Halový atletický víceboj
Ve středu 20. 2. se konal již tradiční halový atletický víceboj. Mladí atleti soutěžili ve čtyřech disciplínách /sprint, slalom, skok a hod/ a dvou věkových
kategoriích. Zvláště při běžeckých disciplínách zaznamenaly všechny děti
veliký pokrok od začátku letošního roku a jejich výkony byly velice vyrovnané. Sportovci na stupních vítězů si odnesli medaile a diplomy, ani ostatní
ale neodešli s prázdnou. Na jejich poličkách doma si budou moci vystavit
pamětní list.
VÝSLEDKY
1. kategorie (1. a 2. třída)
1. místo: Dalibor Černý
2. místo: Anna Řeháková
3. místo: Vojtěch Kaplan

2. kategorie (3. třída)
1. místo: Marek Juda
2. místo: Sára Turynková
3. místo: Tomáš Bon

Karneval 2019 – princezny, princové a rytíři
V nedělní odpoledne 24. 2. se v SK Rabštejn sešly princezny, princové a rytíři
z širokého kraje. Na programu byla promenáda všech krásných masek, soutěže, tancování i bohatá tombola. O taneční program se postaraly mažoretky
DDM, taneční skupina z SK Rabštejn a vedoucí ﬁtbaletu či tanečního kroužku. Všem zúčastněným moc děkujeme za účast a dobrovolníkům za pomoc
při organizaci karnevalu.
Kolektiv DDM Kostelec nad Orlicí
Fota: archiv DDM - Karneval 2019
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Kostelecký okrašlovací spolek

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

Rok v Šatlavě
Přesně před rokem jsme se se Cvrčkem
stěhovali z budovy v ulici Příkopy. Ta byla
předána stavební ﬁrmě a procházela celý
rok náročnou a nákladnou rekonstrukcí.
Našemu mateřskému centru Město nabídlo po dobu rekonstrukce náhradní
prostory v bývalé šatlavě za městským
úřadem. Byly jsme samozřejmě moc
rádi, že jsme neskončili na ulici, a rok
jsme tedy strávili v šatlavě. Nebyly to
úplně vhodné prostory pro naši činnost,
byly pro nás poměrně stísněné a některé aktivity se tam nedaly vůbec dělat.
Fota: archiv MC Cvrček
Šlo hlavně o oblíbené akce jako vánoční
focení, divadelní představení, vystoupení kouzelníka, různá tvoření náročnější na prostor apod. Ve větším počtu bychom se zkrátka do těch dvou poměrně malých místností nevešli. Nicméně to byl i tak rok příjemně strávený a byli
jsme moc rádi, že jsme měli tuto možnost využít. Na jaře a na podzim jsme se
více snažili pořádat akce venku a různé venkovní akce jsme pořádali v méně
tradičních prostředí.
Teď už se ale moc těšíme, jak si budeme užívat nově zrekonstruované prostory, které máme k dispozici mnohem větší, konečně zase vytáhneme všechno
naše vybavení, i to, co bylo rok někde z prostorových důvodů uskladněné.
Potěšilo nás také to, že nyní budeme sídlit v přízemí, což našim maminkám
tahajícím malé děti a těhotným výrazně ulehčí přístup do Cvrčka. Nové prostory jsou krásné, prostorné, světlé, Věříme, že se nám tam bude všem moc
líbit a dařit a že tam zažijeme spoustu báječných chvil.
Zveme tímto všechny, kdo by se chtěli přijít podívat, jak to u nás nyní vypadá, k návštěvě, a to kdykoliv ve dnech pondělí, středa, čtvrtek dopoledne
nebo pak na oﬁciální akci Den otevřených dveří, který bude 15. 5., a kdy bude
možné navštívit a prohlédnout si i celou budovu. Případně můžete navštívit
i jakékoliv naše jiné naše vzdělávací či kulturní akce, které pořádáme. Přehled nejdůležitějších akcí je v tomto zpravodaji nebo nejaktuálnější nabídka
všech našich činností a akcí najdete na facebooku (Mateřské centrum Cvrček). Bližší informace pak poskytneme také na telefonu: 774 321 111.
Těšíme se na shledání ve staronovém Cvrčku.
Bc. Andrea Kocourková, jednatel
Naše aktivity jsou podporovány.

Vyhodnocení soutěže
O nejkrásnější okno...
Někteří naši spoluobčané umí tak krásně zkrášlit své okolí, že na to musíme
každoročně reagovat.
Vyhodnocení letošní soutěže:
1. místo Žišková Dana
2. místo Smrčková Petra
3. místo Němcovi a Bartošovi – cenu navrhla Kosácká hlídka
Výherci si mohou přijít do Květinářství Pomněnka a budou odměněni.

1. místo

Žišková Dana

2. místo

Smrčková Petra

3. místo

Němcovi a Bartošovi

Zjistili jsme, že někteří naši sousedé mají také krásně upravená okna a okolí,
ale do soutěže se nehlásí. Utvořili jsme tedy letos Kosácké hlídky. Kdo uvidí
něco krásného, upozorní, vyfotí nebo zašle. Tak i ti, kdo se stydí nebo nemají
dost sebedůvěry, budou mít možnost letos vyhrát. Těšíme se, že okrašlovačů našeho města bude stále víc, i když nejsou členy našeho spolku.
Dana Bečičková, Blanka Miklová Kostelecký okrašlovací spolek

PRODEJ ZE DVORA

NABÍZÍ:

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

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

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

PRODEJNÍ DOBA:

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

Út – Pá
13:00 – 18:00
So
08:00 – 12:00
dopoledne dle domluvy

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.

tel.: 776 636 700, email: tzahrady@seznam.cz, www.t–zahrady.com
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Prodejna okrasných rostlin
Frošova 774

(za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ
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Skaut
Ukliďme Česko





Fota: archiv ČSV

sobota

6. dubna
Pojďme společně
uklidit Kostelec nad
Orlicí!
Kostelečtí skauti zvou všechny
občany Kostelce na úklidovou akci
pod hlavičkou celostátní akce
Ukliďme Česko.

Sraz v 9 hod.
u softbalového hřiště
Hlavní úklidová trasa povede podél
řeky směrem ke splavu.

S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Kontaktní osoba: Anna Pospíšilíková, 721 896 737
registrace: https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/

akci finančně podpořil SK Rabštejn

Český svaz včelařů
Výroční schůze Českého svazu včelařů
Kostelec nad Orlicí
V neděli 10. 2. se konala v restauraci
Beseda v Častolovicích výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Kostelec nad
Orlicí. Zúčastnilo se jí 56 z 65 členů, tj.
86,1 %. Kostelecká organizace sdružuje
nejen včelaře z Kostelce nad Orlicí, ale
i z Tutlek, Čestic, Častolovic, Kostelecké
Lhoty, Koryt, Kozoder, Lible a Synkova.
Tito včelaři mají 498 včelstev na 76 stanovištích. V roce 2018 od nich získali
8 518 kg medu a téměř 300 kg vosku.
Výroční schůze se zúčastnila i zástupkyně OV ČSV př. Dalecká. Zprávu o činnosti přednesl předseda ZO ing. Chaloupka. Zhodnotil loňský rok po všech
stránkách. Rychlý nástup jara zapříčinil jednorázové odkvetení všech nektarodárných rostlin – ovocných stromů, řepky olejky, pampelišky i akátů.
Následovalo velmi teplé období, které znamenalo rychlé vysychání nektaru, takže naše včelky dlouhé týdny nic do úlu nepřinášely. Někteří včelaři
druhý med ani nevytáčeli, naopak museli dříve než jiné roky zahájit krmení.
Velkou část své zprávy věnoval př. předseda otázce zdravotního stavu – a to
hlavně problematice varroázy. Všichni včelaři přinesli na schůzi spad měli
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(rozkousaná víčka cukerných zásob), ve které pracovníci laboratoře SVS HK
spočítají spadané roztoče a dle jejich počtu bude stanoven další postup. Letos budou včelaři odebírat vzorky měli ještě jednou, a to za účelem jejich
rozboru na mor včelího plodu, bude dodáno do VÚ včelařského v Dole u Libčic. Všichni si přejeme, aby vzorky byly negativní a u žádného z členů nemuselo nastat nepopulární opatření - likvidace úlů i včel spálením. Předseda
se zmínil rovněž o dotacích – evropských, krajských i obecních. Přítomní
kvitovali s povděkem a velkými díky, že Město Kostelec poskytlo v loňském
roce včelařům dar ve výši 5 000 Kč. Jelikož naše organizace má mnoho členů
v důchodovém věku, je pro nás tato dotace velkou pomocí a svědčí o tom, že
si vedení města uvědomuje, jakou nenahraditelnou službu včely opylováním
rostlin pro nás všechny dělají. Vědci tvrdí, že bez včel by do třech let život
na naší planetě zanikl. Věříme, že i v roce letošním nám bude dotace poskytnuta, neboť ﬁnanční situace bude horší než roky minulé. Do loňska si včelaři hradili 30 % nákladů na léčiva. O letošního roku to bude 70 %, což bude
znamenat, že na další činnost a aktivity se budou peníze vybírat hůř. Mezi
klady minulého roku patří i opětovné obsazení pozice kronikářky ZO. Této
nelehké a nevděčné funkce se ujala př. Řezníčková. Otázkami kolem ﬁnancí
se podrobně zabýval pokladník ZO př. Barvínek, a to jak skutečností v roce
2018, tak výhledem na rok 2019. Jeho zprávu doplnil př. Musil ze své pozice
předsedy revizní komise. Jednatel ZO př. Zíka seznámil s plánem činnosti
na letošní rok - vedle schůzí výborových a členských to budou i dvě odborné
přednášky na Rabštejně, opětovná účast na Zahradě Čech v Častolovicích
a společné setkání včelařů a jejich rodinných příslušníků spojené s opékáním kuřat ve Sportovním areálu v Olešnici. Součástí schůze byla i diskuze,
ve které někteří členové pokračovali i po ukončení oﬁciálního programu.
Všichni bychom si přáli, aby rok letošní byl pro naše včelky lepší než ten loňský, aby včely i včelaři byli zdrávi, aby zemědělci používali chemické postřiky
jen v nejnutnější míře a v souladu s metodikou, aby po celý vegetační rok
něco kvetlo a my, včelaři, se mohli radovat ze svého koníčku. Také bychom
rádi do našeho spolku získali i mladé zájemce, aby bylo zajištěno pokračování ve včelaření i v další budoucnosti.
Za výbor ZO ČSV F. Barvínek

SPCCH
Oslava MDŽ
Ve čtvrtek 7. 3. se uskutečnila oslava MDŽ. Zahráli nám
chlapci ze Základní umělecké školy F. I. Tůmy, pod vedením pana Václava Klecandra. Škoda, že bylo málo skladeb.
Všem se hudba líbila. Na závěr obdržely všechny ženy kytičku a rozcházeli jsme se v dobré náladě. Těšíme se na další
setkání v dubnu, a to s harmonikáři.
Za SPCCH předsedkyně
Blanka Matějusová

Poděkování
Výbor Svazu postižených civilizačními chorobami děkuje panu Špačkovi
za bezplatné upravení banneru na naší akci.
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SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Gymnastické vystoupení
pro TJ Sokol Lično
V sobotu 9. 3. přispěly starší dívky z TJ Sokol našeho města k oslavám
100. výročí TJ Sokol Lično.
Gymnastky vystoupily ve třech pohybových skladbách a předvedly cvičení
s obručemi a švihadly, se stuhami. Poslední skladbu cvičily bez náčiní. Za své
vystoupení si dívky vysloužily velký potlesk a krabici plnou dobrot, po kterých se jen zaprášilo. Děkujeme manželům Borůvkovým za dopravu.
Gymnastkám přeji, aby jim vydržela neutuchající radost z pohybu i ze života.
Za gymnastický oddíl TJ Sokol
Lucie Ryšková.

Fota: archiv TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Fotbalový Klub Kostelec nad Orlicí
Rozlosování zápasů Fotbalového Klubu Kostelec nad Orlicí – jako 2019
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TJ Sokol Kostelecká Lhota
Fotbalový oddíl TJ Sokol Kostelecká Lhota
Fotbalisté Kostelecké Lhoty již brzy vyběhnou k jarním mistrovským utkáním. "A" tým se představí v nejvyšší okresní soutěži – Okresní přebor SYNYT. "B" tým
tradičně v nejnižší okresní soutěži – Okresní přebor IV. třídy. Níže přinášíme podrobné rozlosování obou lhoteckých týmů. Těšíme se na vaši podporu v hledišti
fotbalového stánku „Na Penaltě“ v Kostelecké Lhotě nebo i při zápasech na soupeřových hřištích.
ROZLOSOVÁNÍ „A“ MUŽSTVA (OP II. TŘÍDY)

ROZLOSOVÁNÍ „B“ MUŽSTVA (OP IV. TŘÍDY)

15. kolo
31. 3. (neděle), 16:30 Kostelecká Lhota – TJ Sokol Křivice

13. kolo
13. 4. (sobota), 17:00 Kostelecká Lhota – TJ Start Olešnice v Orlických horách

16. kolo
7. 4. (neděle), 16:30

14. kolo
20. 4. (sobota), 17:00 TJ Sokol Lípa nad Orlicí B – Kostelecká Lhota

SK Dobruška B – Kostelecká Lhota

17. kolo
14. 4. (neděle), 17:00 Kostelecká Lhota – TJ Sokol Černíkovice

15. kolo
27. 4. (sobota), 17:00 Kostelecká Lhota – TK Čermná nad Orlicí

18. kolo
20. 4. (sobota), 17:00 TJ Sokol Lukavice – Kostelecká Lhota

16. kolo
4. 5. (sobota), 17:00 FC Domašín – Kostelecká Lhota

19. kolo
28. 4. (neděle), 17:00 Kostelecká Lhota – FC Zdelov 1963

17. kolo
11. 5. (sobota), 17:00 Kostelecká Lhota – SK Solnice B

20. kolo
4. 5. (sobota), 17:00 TJ Sokol Deštné v Orlických horách – Kostelecká Lhota

18. kolo
19. 5. (neděle), 10:00 TJ Sokol Javornice B – Kostelecká Lhota

21. kolo
12. 5. (neděle), 17:00 Kostelecká Lhota – TJ Baník Vamberk

19. kolo
26. 5. (neděle), 17:00 Kostelecká Lhota – SK FC Labuť Rychnov

22. kolo
19. 5. (neděle), 17:00 TJ Lokomotiva Borohrádek – Kostelecká Lhota

20. kolo
2. 6. (neděle), 17:00 TJ Start Olešnice v Orlických horách – Kostelecká Lhota

24. kolo
2. 6. (neděle), 17:00 FK Kostelec nad Orlicí B – Kostelecká Lhota

21. kolo
8. 6. (sobota), 17:00 Kostelecká Lhota – TJ Sokol Lípa nad Orlicí B

25. kolo
9. 6. (neděle), 17:00 SK Petrovice – Kostelecká Lhota

12. kolo
15. 6. (sobota), 17:00 SK FC Labuť Rychnov – Kostelecká Lhota

26. kolo
15. 6. (sobota), 14:00 Kostelecká Lhota – TJ Sokol Žďár n. Orl.

Daniel Faltys

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
Orlí Indoor Cup U11
V sobotu 16. 2. se družstvo Klackařů U11 zúčastnilo halového turnaje. Bylo to první ostré nasazení tohoto družstva, které jsme
poskládali a které spolu začalo trénovat teprve 23. 11. 2018. Bohužel jsme v tuto
dobu měli několik nemocných, proto jsme na turnaj odjeli pouze s 8 hráči.
Na turnaji se hrálo systémem každý s každým, zápasy trvaly 45 minut + dohrávka.
První zápas jsme odehráli proti domácím Orlům Choceň. Někteří naši pálkaři
byli svázáni nervozitou a nedařilo se nám bodovat tak, jak jsme si představovali. Díky výborné hře v obraně jsme do poslední směny vstupovali se skóre
14:7. Bohužel jsme trochu zvolnili a nechali jsme soupeře bodovat, přesto byl
výsledek zápasu 14:12 v náš prospěch.
V dalším zápase jsme se postavili proti Cannibals Šumperk. Soupeř to byl pro
nás neznámý, nikdy jsme se s ním neutkali. V obraně jsme hráli dobře, nervozita z našich pálkařů postupně opadávala a zápas jsme ukončili s výborným
výsledkem 19:6.
Poslední zápas jsme hráli proti favorizovaným Rytířům Trutnov, byl to zároveň
zápas o první místo na turnaji, protože my i soupeř jsme do něj vstupovali se
dvěma výhrami. Během utkání nás posílil ještě Kuba Trejtnar. Hned v první
směně se Rytířům povedlo uhrát 2 body, dál se zápas vyvíjel bez bodů. Až
v páté směně jsme se rozpálili a podařilo se nám získat 5 bodů, soupeři 4 body,
pak se nám povedlo vyrovnat na 6:6 a v poslední sedmé směně jsme urvali
ještě jeden bod. V dohrávce bohužel rozhodčí neviděl fantastický dvojaut zahraný Lukášem Fiedlerem a díky tomu soupeř získal dva body, kterými otočil
výsledek nervydrásajícího zápasu na 8:7. Veliká škoda, ale hra je hra a s rozhodčím se nediskutuje. Skončili jsme tedy na krásném druhém místě!
Děkujeme přítomným fanouškům za podporu!
Za kolektiv trenérů Pavel Barvínek
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Fota: archiv SK Klackaři – Orlí Indoor Cup U11

Trenéři zleva: František Mazánek – nadhazovač, Matěj Kroupa – zapisovatel,
Pavel Barvínek, Miroslava Fiedlerová
stojící:
Filip Trejtnar, Marek Juda, Dominik Dohnal
klečící:
Kristina Ochocová, Jitka Barvínková, Jakub Trejtnar
a Radim Barvínek (oba šestiletí)
ležící:
František Mazánek a Lukáš Fiedler
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Fota: archiv SK Klackaři – Orlí Indoor Cup U11

Kostelecký Lvíček 2019
V neděli 24. 2. pořádali SK Klackaři turnaj pro
děti kategorie U8, to znamená do 8 let. Protože byla chřipková epidemie
a v některých regionech jarní prázdniny, hrála pouze 4 družstva. Zápasy trvaly 30 minut + dohrávka, nejprve každý s každým a pak jednoduché play-oﬀ.
První zahajovací zápas hráli Klackaři s Orlíky z Chocně. Byly vidět krásné odpaly i hra v poli. Body se přelévaly v každé směně, nakonec se štěstí přiklonilo k malým Klackařům a zápas skončil 11:9.
Ve druhém zápase se představili Pardubičtí Wayne`s World proti Rytířům
z Trutnova, zápas skončil nerozhodně 10:10.
Malým Klackařům se vyvedl i druhý zápas proti Wayne`s World, kde s převahou zvítězili 15:4.
Rytíři podlehli Orlům 12:15.
Klackařům se nedařilo proti Rytířům a zápas skončil 6:14.
V posledním zápase základní části se utkali Orli s WaynesWorld, ve kterém
Orli drtivě zvítězili s výsledkem 13:2.
V semiﬁnále se hrály zápasy Klackaři – Wayne`s World s výsledkem 12:8
a Orli – Rytíři 16:12.
Zápas o třetí místo hráli Wayne`s World proti Rytířům, který lépe vyšel pro
prvně jmenované a na turnaji obsadili 3. místo.
Finále sehráli domácí Klackaři proti Orlům, Klackaři zabojovali a po závěrečném dvojoutu vyhráli celý turnaj.
Děkujeme všem, kteří pomohli s občerstvením, při přípravě hřiště a hlavně
Klackařům U16, kteří se zhostili rozhodcování celého turnaje.
Trenérky Alena a Lenka Dohnalovi

stojící zleva: Matyáš Dohnal, Matyáš Řeháček, Šarlotka Koblmüllerová,
Jakub Trejtnar, Mety Homolka, Vojtěch Matouš, Vojtěch Vlk,
Radim Barvínek
klečící zleva: maskot nejmladšího družstva Klackařů,
Johanka Zemanová, Isabelka Vrbová, Tom Cejpek

Fota: archiv SK Klackaři – Kostelecký Lvíček 2019

U11 v Trutnově
V Dne 2. 3. jsme se zúčastnili turnaje v Trutnově. Opět jsme vyrazili v počtu 9 hráčů, tedy bez náhradníků. Brzké ranní vstávání, dlouhá cesta, jeden zapomenutý batoh s kompletní výbavou a vzdálenost nadhazovací mety 10 m (jsme zvyklí na 6 m), poznamenaly náš výkon v úvodním zápase. S domácími
Rytíři jsme prohráli 0:6. Další zápas byl pro nás mezinárodní premiérou, protivníkem nám totiž byli Barons Wroclaw. Soupeře jsme se nezalekli a o výsledek
jsme zabojovali, byla z toho výhra 7:5.Waynes World z Pardubic byli našim dalším soupeřem. Bojovali jsme jak lvi, ale na soupeře jsme nestačili. Prohra 4:10.
V posledním zápase jsme hráli s Orli Choceň a byl to náš zápas o bronz. Na soupeře jsme mírně ztráceli, nakonec se nám ale povedlo výsledek otočit v náš
prospěch a zvítězili jsme 5:2. Na turnaji jsme tedy obsadili krásné 3. místo.
Za kolektiv trenérů Pavel Barvínek
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V ZRCADLE ČASU
Vzpomínáme na bratry Schützovi, kteří své osudy spojili se Slovenskem
– jeden byl sólistou opery SND, druhý zemřel v Osvětimi
(Ponořte se s námi do osudů kosteleckých rodáků, jejichž životy dramaticky ovlivnil rok 1939)
Po vzniku Československa pomáhali budovat na Slovensku infrastrukturu
nového státu Češi. Vydatně pomáhali zejména v oblasti školství a kultury.
"Situace slovenského národa v posledních letech existence rakousko-uherské
monarchie, zejména ve školství, byla katastrofální. Slovenština se udržovala
ještě na některých církevních lidových školách, ale maďarizační tlak ji postupně vytlačoval i odtud. Asimilace slovenské mládeže zejména na středních
školách postupovala mílovými kroky. Všechny pokusy o založení slovenského
gymnázia selhaly. Vznik I. ČSR se tedy v uvedeném kontextu jeví jako záchrana slovenského národa, zejména v oblasti školství, v hodině dvanácté. " 1
Josef Schütz, rodák z Kostelce nad Orlicí, byl starší z bratrů (1. 8. 1905). Přišel
na slovensko v roce 1929 a nejprve zakotvil v metropoli Slovenska1. ... Nejen učili,
ale věnovali se osvětové činnosti. Organizovali výlety, exkurze, kroužky, školní
divadelní představení, akademie. Vedli kulturní, umělecké či sportovní kroužky.
Jakou měl Josef vůbec motivaci přijít jako 24letý učit na Slovensko? Nikdo
z jeho příbuzných zde nepůsobil. Snaha odpoutat se od rodiny? Krize z roku
1929, která zasáhla průmyslové Čechy více než Slovensko? Studie říká, že
existenční podmínky českých středoškolských profesorů na Slovensku byly
v meziválečném období v mnoha ohledech horší než v Čechách, na Moravě
či ve Slezsku: vysoké ceny základních potravin, bytový problém, školní budovy a jejich vybavení, velký počet žáků ve třídách a podobně.
Byla to tak trochu touha po dobrodružství, která přivedla Josefa na Slovensko, nebo prostě následoval příklad spolužáků z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterou vystudoval? Na tom by nebylo nic zvláštního.
V prvních letech existence Československa totiž čeští středoškolští profesoři
tvořili 3/4 ze všech středoškolských pedagogů na Slovensku a později to byla
více než polovina.
Učil i Františka Dibarboru
Josef byl opravdu všestranný. Vedl kroužek lehké atletiky, učil žáky plavat,
chodil s nimi na to pověstné petržalské LIDO i do kryté plovárny na Grösslingově ulici; starší Bratislavané vědí, o jakých destinacích je řeč. Založil
jazzband, pořádal výlety žáků do Luhačovic, Vysokých Tater, poskytoval žákům první pomoc při drobných poraněních. Jeho učitelskýma rukama prošli
například i pozdější člen činohry SND František Dibarbora či sólistka opery
SND Mária Kišoňová-Hubová.
V rodinném archivu zůstalo jen pár písemností psaných jeho rukou. Zato fotograﬁí zůstalo po něm relativně dost. Nemálo z nich zachycuje Josefa v různých divadelních rolích a kostýmech. Ochotnickému divadlu se totiž, jako
režisér a zejména herec, věnoval ve 30tých letech na svém novém působišti
v Nitře. Jeden z jeho rukou psaných textů obsahuje soupis 37 děl domácího
i světového dramatického, či dramaticky adaptovaného písemnictví a postav, které v nich ztvárnil. Z českých a slovenských autorů zmiňme Františka
Langra a postavu vypravěče v Periferii, župana Drahomíra v Králi Svatoplukovi Ivana Stodolu, Toma Rogerse z Ostrova velké lásky Fráni Šrámka, ale
i role v komediích a dramatech Voskovce a Wericha, Olgy Scheinpﬂugové
a Karla Čapka. A protože tyto fotograﬁe na zadních stranách nenesou žádné
informace, přiřadit je ke konkrétnímu představení a roli není žádná hračka.
Autorovi tohoto textu se to podařilo jen ve dvou případech. Jedním z nich je
postava profesora Sigeliuse v Čapkově Bílé nemoci.
Účinkování v Bílé nemoci z roku 1937, ale i v hrách předtím zmíněných autorů, dává možnost nahlédnout do hodnotové orientace Josefa Schütze.
A současně jako by předznamenává jeho osud.
Psal se rok 1938
Před šesti lety Josef obsolvoval dvouletou základní vojenskou prezenční
službu (1930—1932) a po jejím ukončení začal učit na československém státním reálném gymnáziu v Nitře. Vedle pedagogického úvazku je aktivní v Klubu československých turistů i v dramatickém kroužku divadelních ochotníků
ČAPEK. "Schütz Josef jest činným členem", píše se v jeho legitimaci na titulní
straně. S jakými pocity na sklonku roku 1938, kdy byla vyhlášena autonomie,
na Slovensku žil, neznámo.
30

1a, 1b – bratři Schützové, vlevo Josef, vpravo Emil
Přituhovalo. Tolerance k jinakosti, kterou na Slovensku tehdy zastupovali
i Češi a Židé, rychle vyprchávala. Podepsaly se pod ni ideologické i praktické důvody. Jak se píše v studii 1, "politika nadřízených školských orgánů vedoucí k nadměrnému a nesystematickému přísunu nových sil na Slovensko
z Čech, Moravy a Slezska v druhé polovině 20., ale ještě také v průběhu 30.
let, postavila českých profesorů do pozice nechtěných, těch, kteří zabírají
místa domácím." Dalším byl jazykový problém.
„Slovenština se oﬁciálně stala úředním jazykem jako jedna ze dvou variant československého jazyka. V praxi však její používání ve veřejném styku
bylo omezováno tím, že většinu státních zaměstnanců tvořili Češi. V osnovách československého jazyka pro české a slovenské střední školy bylo
možné zaznamenat odlišnou koncepci přístupu k druhé variantě úředního
jazyka. Zatímco v západní části republiky stačilo seznámení se s "hlavními nářečími českého jazyka, zejména se spisovnou slovenštinou", přičemž
se omezily na zvládnutí čtení slovenských textů, na Slovensku žáci museli
zvládnout oba jazyky slovem i písmem. Rozdíly se vyrovnaly až po vydání
osnov v roce 1927.“
Pokud nepočítáme jeho základní vojenskou službu, kterou absolvoval v Čechách, žil Josef na Slovensku v roce 1938 již sedmý rok. Mluvil rodným jazykem nebo měl snahu splynout s okolím a používal slovenštinu? Jistě i tento
fakt se podepisoval pod reakce okolí a utvářel jeho pocity.
"Nemáte slovenské státní příslušnosti"
Zatímco po 6. říjnu, jak se píše ve studii, se Bratislava dohodla s Prahou, že
ta převezme ze Slovenska 9000 českých státních zaměstnanců, především
v nedeﬁnitívním poměru, a ostatním zajistí stejná práva jako zaměstnancům
slovenské národnosti, po vyhlášení samostatného Slovenského státu to už
neplatilo a další vývoj se dal čekat.
15. června 1939 přišel na Okresní soud v Nitře úřední dopis z Ministerstva
školství a národní osvěty v Bratislavě:
"Pan Josef Schütz, státní profesor na státním slovenském reálném gymnáziu
v Nitře. Podle usnesení vlády Slovenského státu ze dne 18. března 1939, dané
na vědomí přípisem předsednictva Slovenské vlády z 20. března 1939, čís.
2.622 / 1939, propouštím Vás dnem 30. června 1939 ze státní školní služby
v Slovenském státě z důvodu, že nemáte slovenské státní příslušnosti. Uvedeným dnem zastavuji Vám výplatu vašeho služebního platu. Za ministra:
Mišík, v.r. "
A bylo vymalováno.
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Neznámo, kdy Josef opustil hranice nepřejícného státu. Dojalo ho, když před
skončením školního roku studentům oznámil, že přes prázdniny zde nebude,
protože dostal žloutenku a musí se jít léčit domů k rodičům, a oni mu v den
odjezdu napsali na tabuli: "Ať se nám náš zlatý pan profesor Schütz ve zdraví
vrátí."
Starší z bratrů Slovensko opouštěl, mladší Emil (6. 7. 1910, Kostelec nad Orlicí) na Slovensko přicházel. V Čechách se po březnu 1939 divadla zavírala,
a tak se Emil zúčastnil konkurzu na místo barytonu v opeře, který vypsalo
Slovenské národní divadlo, a uspěl. S bratrem se prý na Slovensku setkali
jedinkrát, a to po představení Evžena Oněgina v Slovenském národním divadle. Důvody opačných cest bratrů byly do značné míry pochopitelné, řídila
je neviditelná ruka trhu s nabídkou a poptávkou. Zatímco Josef byl jedním
z mnoha, na Slovensku snadno nahraditelných, Emil byl v té době pro Slovenské národní divadlo téměř jedinečný. Kromě Jugoslávce Fraňa Hvastiu totiž opera neměla tehdy žádný jiný baryton. Přitom se Emil měl původně stát
stavařem. Absolvoval Vyšší stavební průmyslovku v Hradci Králové, ale po ní,
když ho na vystoupení s jeho jazzovým kvartetem z průmyslovky náhodou
slyšel zpívat ředitel pražské konzervatoře, vystudoval i tuto školu.
První byl Eugen Oněgin
"Nezačínal jsem vedlejšími rolemi, moje první role v SND byl Eugen Oněgin.
Byli jsme tehdy velmi vytíženi, týdně jsem odzpíval i sedm-osm představení,
například odpoledne jsme hráli Bohému a večer Bludného Holanďana, "řekl
v rozhovoru2. Vyjádřil se i k otázce, jak ho v divadle přijali jeho slovenští kolegové. "Výborně. Nemohu si stěžovat nejen na své kolegy, ale na Slováky
obecně. Za Slovenského státu mi nikdo neublížil, naopak, lidé mi pomáhali.
Češi se tehdy měli pravidelně hlásit u Dvou lvů (policejní ředitelství - pozn.
autor), vždy tam byl celý zástup. Postavil jsem se na konec řady, když šel kolem vysoký policejní důstojník, milovník opery, který chodil často do divadla,
a ptá se mě: Mistře, a vy tu co děláte? Vysvětlil jsem mu situaci a on na to: Jděte domů a více sem nechoďte. Vždyť je to ostuda, šikanovat lidi jako jste vy...
V SND byla krásná kolegiální atmosféra. Z Prahy jsem byl zvyklý na individualismus, na to, že každý se stará sám o sebe. Tady v Bratislavě jsme se
po premiéře sešli v jedné šatně, doneslo se víno, zákusky a diskutovali jsme,
rozebírali představení. Za kritiku se nikdo neurazil, protože věděl, že byla myšlena kamarádsky. Bylo to ohromné. "
Jelikož jsem s Emilem Schützem jako jeho nevlastní vnuk prožil v jedné domácnosti (v Bratislavě) desítky let, dovolím si v souvislosti s jeho idylickými výroky říci, že rád přeháněl, hlavně ve chválách, a loajalita ke Slovensku
a Slovákům byla u něj nadstandardní. Když se ještě i jako důchodce, ke konci
života upoutaný na lůžko, přimlouval pravnučkám, vždy se snažil o pěknou
slovenštinu, ačkoli se nikdy českého akcentu úplně nezbavil. Jeho vztah
k zemi, v níž udělal kariéru, a vděčnost za ni, ale i vztah okolí k němu, mi tak
trochu připomíná "zlatou" biatlonistku Anastasiu Kuzminovou a její socializaci na Slovensku.
Sport pro mnohé znamenal únik
Vraťme se však na konec 30. let minulého století. Josef Schütz se po propuštění ze státní školní služby na Slovensku vrátil do rodného města Kostelce
nad Orlicí. Vrátil se však do jiné země, než kterou před deseti lety opustil,
do Protektorátu Čechy a Morava. Začal učit na Pelclově gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, okresním městě vzdáleném 8 kilometrů od rodiště. Pokračovat v ochotnickém divadle se nedalo, a zvláště ne takovém, na jaké
byl zvyklý, tak se vedle učení věnoval sportu, basketbalu, pro který získával
i studenty. Sport mohl a pro mnohé i představoval, a nejen pro učitele, únik
z protektorátní reality. A bylo z čeho unikat. Ve škole zejména.
Historická fakta z diplomové práce Petra Málka:
6. září 1939, pět dní po vypuknutí druhé světové války. Každý třídní učitel
musel žáky upozornit, že se nesmí podílet na blížících se oslavách výročí
vzniku Československé republiky.
17. listopad. Škola vyslechla zprávu pražského rozhlasu, že vysoké školy jsou
na 3 roky zavřené, 9 akademiků bylo zastřeleno a větší počet vzat do vazby.
Mezi popravenými byl i absolvent rychnovského gymnázia z roku 1933 medik
Jan Černý.
18. listopad. Všechna divadla, kina, veřejné čítárny i knihovny byly zavřené.
Městský úřad vydal zákaz shromažďování, všichni studenti museli chodit
do školy jednotlivě. Policie dostala rozkaz, že pokud narazí na jakýkoliv shluk
lidí, má do něj střílet.
13. srpen 1940, prázdniny. Vyšlo nařízení o zákazu přijetí židovských dětí
od nového školního roku na všechny stupně škol.
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Začátek září. Výzva učitelům, aby si zajistili křestní listy svých rodičů a prarodičů z matčiny i otcovy strany a do konce října je předali řediteli školy.
Listopad. Školu navštívilo gestapo z Hradce Králové a čtyřem žákům, představitelům Skauta, oznámilo, že jejich sdružení je rozpuštěno a jeho majetek
je zabaven ve prospěch říše.
Leden 1941. Na gymnázium přišlo nařízení, že se žáci všech tříd musí dokonale naučit německou hymnu v originálním znění.
12. duben 1941. Nařízení o zastavení činnosti Sokola, jehož členy byli téměř
všichni žáci.
Další chronologicky seřazené informace v diplomové práci Petra Málka 3,
z níž jsou tyto řádky o rychnovském gymnáziu převzaté a kterou lze nalézt
také na internetu, by byly nošením dříví do lesa. I bez nich si totiž informovaný čtenář umí představit, pod jakým tlakem, společenským i osobnostním,
vnitřním, byl tehdy středoškolský učitel v Čechách.
Udali je vlastní kolegové
Jak se se situací vyrovnával Josef Schütz a někteří jeho kolegové? A s jakými následky? Nechme promluvit text diplomky týkající se školního roku
1942/1943:
28. ledna 1943 Josefa Schütze zatklo gestapo, když po skončení vyučování
vystupoval z autobusu ve svém rodišti. O dva dny později, 30. ledna, gestapo
zatklo učitele zpěvu Stanislava Fö era. 2. února dopoledne gestapo přímo
z tříd odvedlo profesory Dvořáka, Jelínka a Hejna a profesora Bezděka zatkli v jeho bytě. Zatčení profesoři byli odvezeni na policejní velitelství, nikdo
z příbuzných s nimi již nemohl komunikovat, v jejich bytech byly zabaveny
radiopřijímače a po převezení do krajského města (Hradec Králové) byli týden vyslýcháni. Zda poslouchali cizí rozhlas, vedli protistátní řeči, na adresu
německých vojenských operací měli škodolibé poznámky a zda politikařili nad mapou Evropy s tím, že jakmile Němci válku prohrají, budou muset
Němci z Čech odejít. "Nezapírejte, není vám to nic platné, máme to tu černé
na bílém udané."
Zatčení učitelé byli odtransportováni do Terezína a odtud do Birkenau
u Osvětimi. Dva z nich, kteří byli koncem srpna převezeni do koncentračního
tábora v Buchenwaldu, se konce války dožili, čtyři ne.
Josef Schütz patřil k těm čtyřem. Všichni zemřeli v Birkenau během 3 měsíců,
prý na tyfus. Posledním, 23. dubna 1943, byl právě Josef. Bylo mu 38 let.
Co se šeptalo, to se potvrdilo
Kdo učitele udal? Za protektorátu se o tom šuškalo, po osvobození potvrdilo.
Dva učitelé gymnázia, jména nejsou podstatná. První z nich měl německou národnost, za protektorátu se na škole netajil svými sympatiemi k nacionálnímu socialismu, v roce 1943 získal německé občanství a narukoval
do německé armády. Dostal se do amerického zajetí a do Československa
"byl vrácen" až v roce 1947. Druhý byl skrytý sympatizant fašismu a toho prvního pokládal za ideálního protektorátního učitele. A je symptomatické, že
po válce ten první přiznal vinu, ten druhý ne a za udavače označil toho prvního. Oběma v roce 1948 Mimořádný lidový soud v Hradci Králové vyměřil
doživotní trest.
Kdy se matka Marie Schützová, žijící tehdy v Kostelci, dozvěděla o synově
smrti? A kdy se o tom dozvěděl bratr Emil, jdoucí v bratislavské opeře z role
do role? Bylo to ještě v roce 1943 nebo později? Nebo až po válce? Marie,
která se později přestěhovala za synem do Bratislavy, o svém starším synovi nikdy sama od sebe nemluvila. A ani jinak komunikativní Emil o bratrovi
spontánně nemluvil. Snažili se rodinnou tragédii vytěsnit z mysli? Podepsali
se pod Emilovu skoupost na slovo i výčitky svědomí, že bratr odešel a on
zůstal?
Zůstal a celý svůj život věnoval profesi. Během své 32leté kariéry v opeře Slovenského národního divadla nastudoval přes 100 postav, uplatnil se zejména
ve velkých postavách světového barytonového repertoáru. Zhruba polovinu
času byl prvním barytonistou opery, zpíval ve všech Smetanových operách.
Byl také ve vedení divadla, a protože měl známosti v Praze, zvyšování platů
vyřizoval on. Říkalo se o něm, že je pilířem národního divadla a od jistého
času měl přezdívku advokát chudých. Zastával se v divadle totiž sociálně
slabších, ztrácel za ně slova ve vedení, a když potřebovali například byt, využil svou uměleckou autoritu a šel za ně orodovat na národní výbor.
Sto rolí hrál, jednu žil
Byla některá z rolí jeho srdci nejbližší? "Všechno jsem zpíval rád, ale Germonta z Verdiho Traviaty jsem měl nejraději, s ním jsem sklidil asi největší
úspěchy." A byla role, kterou nikdy nezpíval? "Ano, Verdiho Rigole o. Jednou
za mnou přišel Ladislav Holoubek (hudební skladatel a dirigent orchestru
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opery SND - pozn. aut.) s návrhem, abych tuto postavu zpíval, že mám tu
správnou slzu v hlase. Odmítl jsem. Během studia v Praze jsem totiž v této
roli slyšel zpívat sólistu newyorské Metropolitní opery Lawrence Tibe a.
Bylo to nádherné, expresivní, v životě jsem nic takového neslyšel. Tehdy
jsem si řekl, že Rigole a nikdy zpívat nebudu."2
Pokud mluvíme o Emilových rolích, nezapomeňme na jednu, kterou nehrál,
ale žil. Byla to role manžela své o něco známější polovičky, sopranistky, první dámy opery Slovenského národního divadla a později národní umělkyně
Heleny Bartošové-Schützové. Přeskočila prý mezi nimi jiskra hned v prvním
společném představení v roce 1939, v Evženu Oněginovi, kde Emil hrál Oněgina a Helenka Tatianu. Emil celý život Helenku miloval. Když odešli do důchodu, zapojovali se do kulturních aktivit města, pohostinně vystupovali.
A když Helenka v 70 letech překonala mozkovou mrtvici s trvalými následky
na pohybovém aparátu, příkladně se o ni, až do její smrti v roce 1981, staral.
Emil Schütz (1910–1999) byl velkorysý, přátelský a nadmíru pozitivní člověk.
Uměl zajímavě vyprávět a hlavně, uměl poslouchat. A to i na sklonku svého života. Svůj nelehký úděl, když mu postupně amputovali jednu a po čase
i druhou nohu, nesl statečně, nikdy si nestěžoval. Věděla by o tom vyprávět
zejména jeho nevlastní dcera Helenka Jurasovová, se kterou sdílel poslední
léta života jednu domácnost. Navzdory svému těžkému údělu dodával sílu
ani ne tak sobě, jako jí, byli si vzájemně oporami. Dnes spolu s milovanou
manželkou odpočívají na Martinském hřbitově v Bratislavě. Náš "dědeček
Emil", jak jsme ho v rodině nazývali, obohatil naše životy. Dobrotou, empatií,
velkým srdcem.
Bohužel, jeho bratrovi Josefu to osud nedopřál. Zůstal však v srdcích svých
studentů z Nitry i Rychnova nad Kněžnou. Jeden z nich, Josef Telecký, na něj
v abiturientské časopise rychnovského gymnázia vzpomínal: "Pepík Schütz.
Nikdo z nás mu nikdy jinak neřekl, protože on byl opravdu z naší studentské
rodiny. Měli jsme ho rádi. "
Bohumil Synek

3 Josef, stejně jako jeho bratr, byl nadaný v sportu i hudbě a dramatickém umění.

Za poskytnutí podkladů k článku autor děkuje Jaroslavě Blažkové z Kostelce
nad Orlicí a své matce Heleně Blahové-Jurasovové.

Použitá literatura:
1.

Pavel Matula, Ústav regionálních a národnostních studií
Prešovské univerzity,
"Čeští středoškolští profesoři na Slovensku v letech 1918–1938"

2. Michaela Mojžišová, Advokát chudých, 7.6. 1999
3. Petr Málek, "Gymnasium v Rychnově nad Kněžnou vletech 1918–1948",
diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradec Králové,
h ps://theses.cz/id/m166qu/STAG69913.pdf
4 S kolegy

2 Rok 1929 nebo 1930. Josef Schütz (uprostřed) se svou třídou v Masarykově
čs. státním reálném gymnáziu v Bratislavě.
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5 Z působení v Nitře
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6 Na ochotnické scéně v Nitře hrál Josef v 37 inscenacích. Na obrázku
v role profesora Sigeliuse v Čapkově dramatu Bílá nemoc.

8 Emil v představení Don Giovanni.

7 První strana vzpomínek Josefa Teleckého na svoje profesory, kteří zahynuli v Osvětimi.
Vzpomínky vyšly v roce 1947 v časopise abiturientů rychnovského gymnázia. O Josefu Schützovi
pan Telecký píše, že ho studenti měli rádi, protože byl jakoby jeden z nich. Vzpomínky
ilustroval, stojí to za zmínku, absolvent Pelclova gymnázia Jiří Šlitr (Josef Schütz vpravo).

9 Emil Schütz jako rozhodčí v přátelském fotbalovém zápase opery a činohry
SND. Vedle něj František Dibarbora, vpravo Ladislav Chudík a uprostřed
Marta Černická.

11 S milovanou Helenkou před jejich domkem v Kostelci nad Orlicí.
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10 V Begovi Bajazidovi Jána Cikkera.

12 Na sklonku života v Bratislavě. Pravnučky Janku a Barborku měl Emil velmi rád.
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VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
na zkrácenou pracovní dobu
Firma REGION, spol. s r.o.,

Studio SUN Kadeřnictví
a solárium
Veronika Šabatová (Zaňková)

Žižkova 457, Kostelec nad Orlicí

Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974

přijme pracovníka na výpomoc

PŘI KRUHOVÁNÍ A LISOVÁNÍ OCELOVÝCH LAN.
Řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík uvítáme. Pracovní
doba pondělí až pátek na poloviční úvazek (4 hodině denně)
nebo dle dohody. Vhodné pro aktivního důchodce.

NOVÁ KOSMETIKA NA VLASY

Zájemci volejte na 494 322 703. Nástup možný ihned.

Malibu C 100% vegan.

Pod Branou 208
Mobil: 775

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

969 362

PEDIKÚRA
&
PŘÍSTROJOVÁ
LYMFODRENÁŽ

Napomáhá odbourávání
podkožního tuku,
zpevňování nohou, hýždí a břicha,
zlepšení pružnosti pokožky,
pročištění lymfatického systému,
zvýšení imunity, vyplavování toxinů,
odstranění pocitu těžkých nohou.
Je také účinná při boji s celulitidou.

DOTACE 220 000 Kč

Jitka Filipová s. r. o.

Teplené čerpadlo s fotovoltaickou elektrárnou
Nová Zelená Úsporám

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.

Kontaktní místo:
Častolovice, Komenského 56 (u kruhového objezdu)
Tel. 734 411 111
info@solar-servis.cz | www.solar-servis.cz

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

NOVINKA

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

NOVINKA

SOLÁRIU 1min. 8 KČ, 100 min. 700 KČ.

Administrativu i dotaci vyřídíme

DOTACE 155 000 Kč
Sluneční elektrárna s cenou od 60 000 Kč
Nová Zelená Úsporám
Kontaktní místo:
Častolovice, Komenského 56 (u kruhového objezdu)
Tel. 734 411 111
info@solar-servis.cz | www.solar-servis.cz

Administrativu i dotaci vyřídíme
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
ve spolupráci s mìstem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

SBÍRKU ŠATSTVA
6. dubna 2019
Vìci, které nám pomáhají!
ánské, dìtské (použitelné,
(použi
J
Letní a zimní obleèení - dámské, pánské,
nepoškozené).
2
tìrk záclony, látky - minimálnì
m
J
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
1m.
áru v igelitové tašce.
taš
J
Boty (nepoškozené) svázané v páru
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.

Ì

!

Bližší informace podá MÚ 494 337 269, Ivana Hrabinová
nebo dispeèink Diakonie Broumov – 491 524 342.

ZM

NA

N

A

!

Sbírka se uskuteèní v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 11 hodin
v areálu Technických služeb Kostelec nad Orlicí
a ZŠ Na Skále (ulice Drtinova)
Ì

ZM

Pøedem dìkujeme všem dárcùm!
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OKRESNÍ ŠKOLNÍ LIGA

v ATLETICE
V KOSTELCI

OPĚT

NAD ORLICÍ !

Zve m e m l á d e ž a š i ro ko u ve ře j n o s t
na TRADIČNÍ ATLETICKOU SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
okresu Rychnov nad Kněžnou

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA“.
pondělí 6. 5. od 9:00
Městský stadion Kostelec nad Orlicí
Spoluzakladatelem soutěže je kostelecký rodák RNDr. Václav Cífka CSc.

Pořádá Sportovní atletická komise při Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí a Město Kostelec nad Orlicí.

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

