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ze dne 4.3.2019
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu na pozemku
parc. č. 2656/44 a 2652/18, oba v kat. území
Kostelec nad Orlicí s xxxx.
upravený harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů dle předlohy.
přiložené cenové kalkulace tepla a TUV za rok
2018 pro bytový dům čp. 1456 v ulici Rudé
armády a bytový dům čp. 1453 K Tabulkám
a dále cenovou kalkulaci tepla za rok 2018
pro dům čp. 69 na Jiráskově náměstí, to vše
v Kostelci nad Orlicí.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na stavební práce
s názvem Regenerace prostranství Sokolovny
Kostelec nad Orlicí a schvaluje vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním
řízení.
smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml.
9900098721/1/2018 se společností GasNet,
s.r.o., se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ: 27295567.
smlouvu o dílo na akci Sanace kanalizace Riegrova ulice, Kostelec nad Orlicí se společností SEBAK spol. s r.o., se sídlem 620 00 Brno,
Kudrnova 447/27, IČ: 60696834.
kupní smlouvu pro část A veřejné zakázky
Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí se společností MEVA-Ostrava, s.r.o., se sídlem
702 00 Ostrava, Přívoz, Slovenská 1083/1,
IČ: 64088707.
kupní smlouvu pro část B veřejné zakázky
Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí se společností EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem 779 00 Olomouc, Sladkovského 659/40,
IČ: 02505061.
kupní smlouvu pro část C veřejné zakázky
Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí se společností MEVA-Ostrava, s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava, Přívoz, Slovenská 1083/1, IČ: 64088707.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na stavební práce
s názvem Revitalizace Domu dětí a mládeže
Kostelec nad Orlicí-1.etapa a schvaluje vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
smlouvu o daru s městysem Doudleby nad
Orlicí, se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí,
Dukelská 68, IČ: 00274909.
smlouvu o daru s obcí Tutleky, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky 10,
IČ: 00579181.
ﬁnanční prostředky - dotace z rozpočtu města Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy na rok
2019 takto:
20.000 Kč - Aufori, o.p.s., se sídlem Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové
2.000 Kč Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje,
o.p.s., se sídlem Jana Černého 8/28, 503 41
Hradec Králové
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35.000 Kč Cesta pro rodinu, z.ú., se sídlem
Nádražní 22, 564 01 Žamberk
20.000 Kč - Čhavengre Jilo, se sídlem Žižkova
241, 517 41 Kostelec nad Orlicí
45.000 Kč - Domácí hospic Setkání, o.p.s., se
sídlem Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
39.930 Kč - Geriatrické centrum Týniště nad
Orlicí, se sídlem Turkova 785, 517 21 Týniště
nad Orlicí
20.000 Kč - HEWER, z.s., se sídlem Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 Strašnice
50.000 Kč - Laxus z.ú., se sídlem Sadová 2107,
288 02 Nymburk
50.000 Kč - Mateřské centrum Cvrček z.s, se
sídlem Stradinská 1417, 517 41 Kostelec nad
Orlicí
40.000 Kč - Občanské poradenské středisko, o.p.s., se sídlem Československé armády
543/29, 500 03 Hradec Králové
25.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec
25.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem 5. května1170, 549 41 Červený
Kostelec
45.000 Kč - Péče o duševní zdraví, z.s., se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
10.000 Kč - Perinatální hospic, z.s. , se sídlem
Malá Čermná 191, 517 25 Čermná nad Orlicí
10.500 Kč - Centrum LIRA, z.ú., se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec
5.000 Kč - Domov důchodců Ústí nad Orlicí,
se sídlem Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: Celoroční činnost
organizovaná pro děti a mládež takto:
17.000 Kč spolek Sportovní sdružení Zdravé
děti, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Drtinova
662, IČ: 69153183 účelově vymezená dotace
Pohybem k rozvoji tělesné zdatnosti dětí
50.000 Kč pobočný spolek Junák - český
skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Lom 1,
IČ: 15040771 - účelově vymezená dotace Celoroční činnost junáckého střediska v Kostelci nad Orlicí
35.000 Kč pobočný spolek Český rybářský
svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Podhorná
477, IČ: 13586009 účelově vymezená dotace
Rybářské kroužky mládeže.
peněžitý dar z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí takto:
5.000 Kč Sportovní klub Turista Kostelec nad
Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 533, IČ: 71228942 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Kostelecký okrašlovací spolek, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Štefánikova 1147,
IČ: 22881441 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
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5.000 Kč Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kostelec nad Orlicí, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Riegrova 249,
IČ: 60885360 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč MS Mírov, z.s, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Koryta 3, IČ: 26629178 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Sport Club Senior Kostelec nad Orlicí z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Frošova
781, IČ: 70868620 účelově vymezená dotace:
Činnost spolku.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
45.000 Kč TTC Kostelec nad Orlicí, z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373,
IČ: 01205021 účelově vymezená dotace:
Správa víceúčelové herny 2019;
25.000 Kč Smíšený pěvecký sbor Orlice, z. s.,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1125,
IČ: 67442561 účelově vymezená dotace: Celoroční činnost spolku na rok 2019;
20.000 Kč Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Podhorná 477, IČ: 13586009
účelově vymezená dotace: Podpora celoroční
činnosti spolku - nákup nářadí;
10.000 Kč SK Kostelec Tigers, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986,
IČ: 26620910 účelově vymezená dotace: Příprava školního sobalového týmu na Mistrovství ČR tréninky a vlastní turnaj;
10.000 Kč SK Kostelec Tigers, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986,
IČ: 26620910 účelově vymezená dotace:
Muži a junioři v oblastním přeboru a na sobalových turnajích;
12.000 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec
nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546 účelově
vymezená dotace: Celoroční činnost základní organizace SPCCH z.s. Kostelec nad Orlicí
v roce 2019;
10.000 Kč DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
24, IČ: 01519387 účelově vymezená dotace:
Celoroční spolková činnost Dámského klubu
SLAVĚTÍNA;
15.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí-Skála., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Stradinská 451, IČ: 70970751
účelově vymezená dotace: Celoroční činnost
- podpora činnosti SDH Skála;
15.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
91, IČ: 46458034 účelově vymezená dotace: Podpora fotbalu dospělých v Kostelecké
Lhotě;
20.000 Kč HC Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 630,
IČ: 22742913 účelově vymezená dotace: Celo-
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souhlasí
s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši
3 Kč na obyvatele/rok pro roky 2019 až 2022
obecně prospěšné společnosti NAD ORLICÍ,
o.p.s, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Kostelecké Horky 57, IČ: 27513823.
bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 1.7. do 31.7.2019.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 1.8. do 30.8.2019.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411 pro školní rok 2019/2020.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987 pro školní rok 2019/2020.
ze dne 11.3.2019
schvaluje
a) výsledek hodnocení nabídek na veřejná
zakázku Poskytování hlasových a datových
telekomunikačních služeb pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřizované organizace,
právnické osoby a obce ve vztahu k Městu
Kostelec nad Orlicí.
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-2006709/SOBSVB/02 se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
IČ: 24729035.
souhlasí
a) s využitím pozemků parc. č. 6, 4, 2/2 v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí příspěvkové organizaci Domu dětí a mládeže Kostelec nad
Orlicí, Žižkova 367, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Žižkova 367 na akci Čarodějnice
2019 dne 30.4.2019 od 17:00 do 20:00 hodin.
ze dne 25.3.2019
schvaluje
kupní smlouvu pro veřejnou zakázku Dodávka výpočetní techniky pro Město Kostelec
nad Orlicí se společností HASCOM OK s.r.o.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova
61, IČ: 25280970.
odpisový plán pro rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125.
odpisový plán pro rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí
45, IČ: 70157332.
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roční účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45,
IČ: 70157332 dle předloženého vyúčtování
provozního příspěvku za rok 2018.
uhrazení ztráty za rok 2018 ve výši 12.219,76 Kč
z rezervního fondu zřízené příspěvkové
organizace Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45,
IČ: 70157332.
převod zlepšeného hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 40.072 Kč
následovně: 32.057,60 Kč do fondu odměn
a 8.014,40 Kč do rezervního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní školy
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého
náměstí 45, IČ: 70157332.
darovací smlouvu na poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 1.000 Kč s pobočným spolkem
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad
Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546.
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti k projednávání přestupků s obcí
Žďár nad Orlicí, se sídlem 517 23 Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, IČ: 00275565.
pravidla pro volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu 2019 v Kostelci nad
Orlicí.
ﬁnanční prostředky dotace z rozpočtu města
na rok 2019 ve výši 20.000 Kč spolku Salinger, z.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové,
Gočárova třída 760, IČ: 67440185.
smlouvu o daru s Městysem Častolovice, se
sídlem 517 50 Častolovice, Masarykova 10,
IČ: 00274780.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse Doudleby nad
Orlicí s městysem Doudleby nad Orlicí, se
sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Dukelská
68, IČ: 00274909.
plán letní údržby zeleně na rok 2019.
bere na vědomí
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova
1003, ﬁnanční plán na rok 2019 společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
ze dne 4.3.2019.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová
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334.180 Kč s Královéhradeckým krajem, se
sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245.
dohodu s obcí Tutleky, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky 10, na základě které se
ukončuje vztah dle smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
obce Tutleky a o přidělování bytů v Domech
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Tutleky.
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roční činnost sportovního spolku HC Kostelec nad Orlicí, z.s.;
7.000 Kč Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis, se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492,
IČ: 64224619 účelově vymezená dotace: Cyklobusy Orlických hor 2019;
10.000 Kč Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí - 568, se sídlem Kostelec nad
Orlicí, Ve Štědré 807, IČ: 64226905 účelově
vymezená dotace Celoroční činnost kynologického spolku;
25.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Příkopy 267, IČ: 06926231 účelově
vymezená dotace: Nákup drobného vybavení
sboru.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: Sport celoroční
pravidelná činnost takto:
23.000 Kč spolek TJ SOKOL Kostelecká Lhota
z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 91, IČ: 46458034 účelově vymezená
dotace: Podpora celoroční činnosti mládeže
TJ Sokol Kostelecká Lhota;
16.200 Kč pobočný spolek SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ 71182179 účelově vymezená dotace:
Činnost SDH Kostelecká Lhota Mladí hasiči;
14.800 Kč pobočný spolek SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267,
IČ 06926231 účelově vymezená dotace: Celoroční činnost kolektivu mladých hasičů.
podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném
jarmarku v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy konaného
dne 14.9.2019.
smlouvu o výpůjčce s Domem dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367,
IČ: 71230424.
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti k projednávání přestupků s městem Borohrádek, se sídlem 517 24 Borohrádek, Husova 240, IČ: 00274739.
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti k projednávání přestupků s obcí
Čestice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Čestice 94, IČ: 00274828.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_19_1172890
na rok 2019 z dotačního programu A na podporu sociálních služeb deﬁnovaných v zák.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Královéhradeckém
kraji v roce 2019 pro Pečovatelskou službu
Kostelec nad Orlicí v částce 2.255.850 Kč
s Královéhradeckým krajem, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_19_4531517
na rok 2019 z dotačního programu A podporu sociálních služeb deﬁnovaných v zák.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Královéhradeckém
kraji v roce 2019 pro Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí v částce
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Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu (EP) se v České republice (ČR) uskuteční
ve dnech 24. a 25. 5. 2019. Vlastní hlasování proběhne v první den voleb, tj.
v pátek 24. 5. 2019, v době od 14:00 do 22:00 hodin a v druhý den voleb,
tj. v sobotu 25. 5. 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Následně, v sobotu
25. 5. 2019, ihned po uzavření volebních místností, proběhne vlastní sčítání
hlasů.
Voličem pro volby do EP je každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb,
tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu Evropské
unie (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let
a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb, tj. od 10. 4. 2019
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může
hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů do EP a nenastanou-li
u něho překážky ve výkonu volebního práva pro volby do EP, kterými jsou
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí
být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).
Volit do EP může pouze ten volič, který je zapsán v seznamu voličů do EP.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda
je zapsán v seznamu a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu
v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Dva dny před dnem
voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů do EP, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku.
Od vyhlášení voleb (17. 1. 2019) může volič, který nebude moci nebo nechce volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. O voličský průkaz může volič požádat u obecního úřadu, který
vede seznam voličů pro volby do EP podle místa trvalého pobytu buď
osobně, a to nejpozději do středy 22. 5. 2019 do 16:00 nebo písemnou
žádostí s úředně ověřeným podpisem voliče, či v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby – voliče, nestačí pouhý mail). Obě písemná podání musí být doručena
příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 17.
5. 2019 do 16:00 hod. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od čtvrtka 9. 5. 2019, a to buď
osobně, nebo lze voličský průkaz zaslat na uvedenou adresu, případně
může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Pokud
volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Hlasovací lístky pro volby do EP jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně s uvedeným číslem kandidujícího subjektu určeným losem.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
Vlastní hlasování probíhá ve volebních místnostech, které jsou pro jednotlivé volební okrsky stanoveny starostou města. V Kostelci nad Orlicí je,
podobně jako v minulých volbách, stanoveno pro volby do EP celkem 7 volebních okrsků s těmito volebními místnostmi:
okrsek č. 1

Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí,
budova Komenského – sborovna
Komenského 80, 517 41 Kostelec nad Orlicí
POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

okrsek č. 2

Sdružený klub Rabštejn – sál
Palackého náměstí 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí

okrsek č. 3

Sdružený klub Rabštejn – klubovna
Palackého náměstí 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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okrsek č. 4

Klub seniorů Pohoda,
Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí

okrsek č. 5

Městská knihovna – sál
Krupkova 1154, 517 41 Kostelec nad Orlicí

okrsek č. 6

Základní škola Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí,
budova Na Skále – učebna
Drtinova 662, 517 41 Kostelec nad Orlicí

okrsek č. 7

Hasičská zbrojnice v Kostelecké Lhotě - klubovna
Kostelecká Lhota, 517 41 Kostelec nad Orlicí

O době a místě konání voleb v obci informuje starosta obce zveřejněním
způsobem v místě obvyklém nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb,
tj. do 9. 5. 2019.
Každý volič může v těchto volbách do EP hlasovat pouze jednou s tím, že
hlasuje osobně a jeho zastoupení není přípustné.
Ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Občan
jiného členského státu EU tak učiní průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství, nebude občanovi hlasování umožněno.
Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise úřední obálku
opatřenou úředním razítkem a případně i sadu hlasovacích lístků (pokud
si hlasovací lístky nepřinese s sebou). Následně vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde si vybere jeden hlasovací lístek
toho kandidujícího subjektu, který chce volit, případně provede jeho úpravu.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič udělit preferenční hlas nejvýše
dvěma kandidátům, a to tím, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud
budou zakroužkovány více jak dva kandidáti, k preferenčním hlasům se nebude přihlížet. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Po té volič vloží vybraný, případně upravený, hlasovací lístek do úřední
obálky a po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží
úřední obálku s jedním hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky. V případě vložení více jak jednoho hlasovacího lístku
se jedná o neplatný hlas voliče. Neplatné jsou rovněž přetržené hlasovací
lístky, hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky, nebo které nejsou na předepsaném tiskopise.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit i do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, a to však pouze v rámci svého volebního okrsku. Požadavky
na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze v době před zahájením
hlasování podávat osobně během úředních hodin na MěÚ Kostelec nad
Orlicí, budova A, kancelář A-104 (matrika) u Ing. Hynkové nebo Ing. Duchoňové, nebo na tel. 778 768 597, 778 493 604, případně zasílat na e-mail:
ehynkova@muko.cz, jduchonova@muko.cz. Po zahájení hlasování je třeba v této věci kontaktovat přímo příslušnou volební komisi.
Aktuální a podrobnější informace k problematice voleb do Evropského parlamentu jsou k dispozici na níže uvedených internetových odkazech:
h ps://www.kostelecno.cz/evropsky-parlament-2019/ds-1286/p1=15235
h ps://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc. Vedoucí organizačně-správního odboru
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019

PRAVIDLA PRO VOLEBNÍ KAMPAŇ
PRO VOLBY
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
které se uskuteční ve dnech 24.–25. 5. 2019

Sběr a svoz drobného nebezpečného
odpadu v roce 2019

Rada města Kostelec nad Orlicí, v souladu s principem rovnosti kandidujících subjektů, schválila na svém jednání dne 25. 3. 2019 pravidla pro volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu 2019 v Kostelci nad Orlicí,
které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5. 2019. Tato pravidla stanovují pro
určité oblasti podmínky volební kampaně. Stručný výtah z těchto pravidel
je uveden níže.

v pátek 10. 5. a v sobotu 11. 5.

1. Shromáždění k představení kandidátů a volebních programů
Každé politické straně, politickému hnutí nebo koalici se zaregistrovanou
kandidátní listinou pro volby do Evropského parlamentu 2019 (dále kandidující subjekt) bude v souvislosti s volební kampaní pro volby do Evropského parlamentu 2019 bezplatně poskytnuta část plochy Palackého náměstí
či jiného veřejného prostranství na pozemku ve vlastnictví města Kostelec
nad Orlicí pro uspořádání předvolebního shromáždění k představení kandidátů a volebních programů. Podmínkou pro poskytnutí prostranství je podání Oznámení o konání shromáždění v souladu se zákonem č. 84 / 1990
Sb. Zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Volební
kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě, musí být realizována
v souladu s platnou legislativou, obecně závaznými předpisy, vyhláškami
a pravidly.
Svolavatel shromáždění si musí zajistit na své náklady vytyčení prostoru potřebného ke konání shromáždění. Dále je svolavatel předvolebního shromáždění povinen si na vlastní náklady zajistit pořadatelskou službu, vybavení
prostoru (např. stánek, lavičky, ozvučení apod.), případné připojení k sítím
a úklid daného prostranství po skončení akce.
2. Výlep volebních plakátů
Město Kostelec nad Orlicí pro volby do Evropského parlamentu 2019 nebude
vyhrazovat pro účely volební kampaně plochy pro bezplatný výlep volebních
plakátů.
K výlepu volebních plakátů v rámci volební kampaně mohou kandidující
subjekty za úplatu využít veřejné výlepové plochy, které jsou spravovány SK
Rabštejn, a to na základě domluvy se SK Rabštejn (bližší informace lze získat
na www.skrabstejn.cz, na telefonu: 774 697 209 či e-mailu: pokladna@
skrabstejn.cz.
3. Komunikační média města Kostelec nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí v souladu s § 59 Zákona č. 62/2003 o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů nebude pro účely
volební kampaně do Evropského parlamentu 2019 poskytovat komunikační
média obce, tj. Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice a městský rozhlas.
Přesné znění schválených pravidel je k dispozici na: h ps://www.kostelecno.
cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_dokumenty=15855
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
Vedoucí organizačně-správního odboru

Vážení občané,
Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci se společností EKOPART s. r. o.
oznamuje, že proběhne jarní sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu
na území města Kostelce nad Orlicí a to:

Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem. Ve stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad odebírán přímo od občanů obsluhou svozového vozidla a uložen v tomto vozidle.
Odpad nesmí být na těchto zastávkách předem volně odkládán.

SBÍRAT SE BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ ODPADY:
znečištěné sklo a keramika, olejové ﬁltry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev, plastové nádoby od olejů a postřiků, upotřebené
(vyjeté) oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika apod.

SVOZOVÝ HARMONOGRAM
1. svozová trasa: v pátek 10. 5. 2019
zastávka č. ulice, nároží, místní část

čas příjezdu a odjezdu

1.

Předměstí 5. května (ul. Ptáčkova)

15:00–15:10

2.

Sídliště U Váhy (ul. Čermákova)

15:15–15:25

3.

U výdejny plynu (ul. Pelclova)

15:30–15:40

4.

U hřiště TJ SOKOL (ul. Masarykova)

15:45–15:55

5.

U trafostanice (ul. Proškova)

16:00–16:10

6.

Vánoční ozdoby (ul. Rybářská)

16:15–16:25

7.

U ﬁrmy Renovak (ul. Trávnická)

16:30–16:40

2. svozová trasa: v sobotu 11. 5. 2019
zastávka č. ulice, nároží, místní část

čas příjezdu a odjezdu

1.

Skála - náměstíčko

9:00–9:10

2.

Kostelecká Lhota - dolní (u čp. 81)

9:15–9:25

3.

Kostelecká Lhota - horní (u prodejny)

9:30– 9:40

4.

Koryta - odbočka ke hřišti

9:45– 9:55

5.

Kozodry - náměstíčko

10:00–10:10

V rámci svozu nebezpečného odpadu nebudou sbírány zářivky, výbojky
a nefunkční elektrospotřebiče – ledničky, mrazničky, televizory, rádia,
sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské roboty apod. Tyto je možné
bezplatně odevzdat po celý rok v Technických službách Kostelec nad Orlicí, kde je zřízeno místo zpětného odběru.
Sběr je určen výhradně pro občany (fyzické osoby) města Kostelce nad
Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder. Odvoz odpadu z podnikatelské
činnosti je možno dohodnout předem na adrese: EKOPART s.r.o., Tyršova
305, 517 54 Vamberk, tel.: 602 438 569 a bude proveden za úplatu.

POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Případné dotazy Vám zodpoví na odboru správy majetku města - tel.:
724 178 480 (M. Černohorská).
Město Kostelec nad Orlicí
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019

5

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou KVĚTEN–ČERVEN 2019.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 5. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209 , Častolovice
494 322 706
4. 5. MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628
5. 5. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 693

KLUB SENIORŮ POHODA
Bylo nás ...ne pět, ale šedesát!
Tolik očekáváná beseda, opět po dvou letech, se šéfredaktorem časopisu KAM po Česku Luďkem Sládkem se
skutečně vydařila. Návštěvnost byla skoro nad kapacitu
společenské místnosti, zájem posluchačů doslova vzorový. Není se čemu divit, protože Luděk Sládek je nejen velký znalec života
významného spisovatele Karla Poláčka, jeho obdivovatel, ale také skvělý vypravěč. Jako fotograf a autor průvodců po hradech a zámcích a jiných historických památkách , také publicista jehož například kniha Kuriozity po Česku
aneb jednou nohou v nebi (2007) nebo třeba Pražský hrad, nádvořími do zahrad (2015) a celá řada dalších si právem získala nadšené čtenáře. Bylo to
velice zajímavé a pohodové odpoledne v klubu a diváci nešetřili slova chvály.
Asistentkou při prezentaci, při promítání zajímavých informací, mu byla produkční redakce KAM po Česku paní Zdenka Kubátová. Svědomitá a trpělivá,
na kterou má Luděk Sládek absolutní spolehnutí.
Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

8. 5. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205
11. 5. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 695
12. 5. MUDr. Stejskalová Věra
zdravotní středisko Kout 566, Borohrádek
494 381 263
18. 5. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí
494 371 031
19. 5. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515 , Opočno
777 667 353
25. 5. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 693
26. 5. MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
736 419 151
1. 6. MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí
494 542 102
2. 6. MDDr. Učňová Petra
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
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Podíl na úspěšnosti celé akce a tedy slova chvály si zaslouží i další. Vezměme to popořádku: Martin Rýdel z městského úřadu se bezchybně postaral
o zabezpečení techniky, Šárka Slezáková rovněž z MěÚ zabezpečila účinnou
nejen propagaci města, ale i skvělou fotodokumentaci besedy. Oběma patří
naše poděkování.
A ještě je tu jedno zařízení, tentokrát ne města, které potvrdilo, že "když se
chce, všechno jde"!!! Dobré jméno své činnosti totiž potvrdila kavárna VINYL CAFFÉ. Děkujeme jak vedoucímu Oldřichu Černému za skvělé poskytnutí občerstvení pro naše hosty, tak si i zaslouží naše poděkování číšník pan
Vašátko. Příjemné prostředí, ochotná obsluha a hlavně vstřícnost při jednání, kdy jsme řešili "problém", kam v Kostelci pozvat na občerstvení naše
vzácné hosty po jízdě z Prahy a nutné přípravě na besedu... to vše bylo bezproblémově vyřešeno k velké spokojenosti. Rozhodující pro nás bylo umístění kavárny ve středu města, tedy nedaleko našeho klubu seniorů. Děkujeme
a doporučujeme služby této kavárny. A pokud se Vám zdá, že je to skrytá
reklama, tak se mýlíte. Máme totiž čerstvé zkušenosti, o které se rádi podělíme a je nám jasné, že vše je v lidech a problémy jsou od toho, aby se řešily.
A v kavárně VINYL CAFÉ byli nejen vstřícní, ale připravili i skvělé podmínky
k velké spokojenosti našich hostů. Moc si toho vážíme.
PhDr. Miroslava Nováková
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019

Ohlasy na akci 9. 4. se šéfredaktorem
KAM po Česku
Díky za dnešní přednášku, moc se nám líbila. Ing. Tomáš Jelínek a Milada Jelínková.
Bylo to moc krásné, moc se mi to líbilo. Naďa Málková.
Spokojeni a nadšeni byli i manželé Kuncovi, Eva a Jirka.
A na závěr písemný pozdrav od paní Hanky Růžičkové:
„Bylo to skvělé jako vždycky s tímto hvězdným obsazením. Moc díky za zorganizování takového pozitivního odpoledne. Pan Sládek je chytrý člověk s nadhledem,
velkým srdcem, darem výřečnosti a smyslem pro humor. Vždy pozitivně naladěný
a všechna ta jeho vyprávění jsou upřímná. Takový člověk umí rozdat klid, pohodu
a dobrou náladu v každé situaci.“

Tradiční májové setkání na Rabštejně
Existují různé způsoby jak oslavit Den matek, ovšem oﬁciálním symbolem je
bezesporu poděkování květinou. Den, který je oslavou mateřství, mateřské
lásky a jedinečná příležitost vyjádřit svůj vděk a lásku té, která nás přivedla na svět, naučila prvním krůčků, slovům, obětovala všechen čas a energii
pro naše dobro. Stála při nás v dobách nemoci, prvních lásek, byla vždy nablízku, aby nám pomáhala zdolávat nepřízeň osudu a radovala se z našich
úspěchů.
„Když uvidím konvalinku, vzpomenu si na maminku. Krásná, něžná květinka, byla moje maminka...“. Pohodáři a jejich pozvaní hosté se každoročně
v krásném jarním období schází ve Sdruženém klubu Rabštejn, kde je pro ně
vždy připraven program a malé pohoštění. Důvod je prostý: potěšit především maminky a babičky, ovšem dědečky nevyjímaje, programem sestaveným jen a jen pro ně. Nejinak tomu bude letos.
Členové Klubu seniorů Pohoda a jejich hosté se setkají v úterý 21. 5. ve 14:00
na Rabštejně. Připraveno bude stolové posezení a komponovaný program,
malé občerstvení a věřte, překvapení se nevylučuje.
Podařilo se nám zajistit program, který jistě potěší každého. Díky pochopení
a vstřícnosti paní ředitelky MŠ Mánesova Bc. Petry Zakouřilové se po delším
čase opět na pódiu představí ti nejmenší. Vystřídá je malá módní přehlídka
z tvorby Vamberecké krajkářské školy, pět manekýnek pod "taktovkou" paní
ředitelky vyhlášené a oblíbené školy paní Miroslavy Šusterové potěší zajisté
nejednoho diváka. Závěr bude patřit „Hrdobcům“, jejichž vystoupení doporučil a bude doprovázet pan učitel ZUŠ Václav Klecandr. Jsou to svěřenci paní
učitelky Táňi Peškové z kostelecké ZUŠ a o jejich vystoupení je vždy velký
zájem. Určitě nebudou chybět swingové skladby a známé melodie z ﬁlmů...
nechte se tedy překvapit. Potom možná přijde... ne kouzelník, ale nevylučujeme překvapení, o které se postarají lidičky, co umí!
Slovem bude provázet vedoucí klubu seniorů Míša Nováková.
Akce je určena pouze pro členy Klubu seniorů Pohoda a jejich pozvané hosty. K občerstvení můžete také využít služby divadelní kavárny Sdruženého
klubu Rabštějn. Dobrá nálada, pohoda a radost z jednotlivých vystoupení je
naplánovaná, tak si to vychutnejte a užijte!
PhDr. M.Nováková

Odjížděli oba, šéfredaktor časopisu KAM
po Česku Luděk Sládek a produkční redakce Zdenka Kubátová do Prahy s tím, že bylo
skvělé publikum, že se jim opět v klubu moc
líbilo a že je zaskočila tak velká návštěvnost!
Dokonce se Luděk Sládek ještě domluvil
s číšníkem panem Vašátkem na možné pomoci a doporučení při zajišťování vystoupení zajímavých hudebních hostů při jejich
letních koncertech na zahradě kavárny. A on
slovo umí dodržet!
Vlastně se i proto jmenujeme POHODA, snažíme se jak při akcích, tak ji i dodržovat při
pravidelných úterních setkáních členů klubu. Hosté jsou u nás vítáni!

Za poznáním cestujeme na Jesenicko
M. Nováková

Připravujeme
Rozhodně si nenechte ujít velice prospěšnou a zajímavou akci, a to v úterý 7. 5. od 14:30, kdy přivítáme v prostorách společenské místnosti klubu
hlavního vyšetřovatele HZS Rychnov nad Kněžnou
nadpraporčíka Jiřího Václavíka (pochází z nedalekých Častolovic) a nadpraporčíka Michala Fryče.
Obsahem jejich přednášky bude hlavně prezentace „bezpečný dům“ – procházka rodinným domem s upozorněním na nejčastější nedostatky, které se mohou v jednotlivých místnostech objevovat.
Dozvíte se, jak nejlépe předcházet potencionálním problémům. Doplněno
bude ukázkami důsledků skutečných požárů (foto i věci). Samozřejmě odpoví i na dotazy týkající se jejich činnosti.
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Oba hosté klubu jsou z pracoviště Prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR HZS Královéhradeckého kraje, územního odboru v Rychnově
nad Kněžnou.
A pokud snad nevíte, co se skrývá pod zkratkou HZS, tak pro informaci uvádíme: jedná se o Hasičský záchranný sbor České republiky, což je jednotný
bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými
událostmi a krizovými situacemi (živelné pohromy apod.). Údaje získané
z Wikipedie. Oﬁciální web h p://www.hzscz.cz.
Zveme jak členy klubu seniorů, tak i ostatní zájemce z řad obyvatel města.
Vstup zdarma, budete vítáni.
M. Nováková

Předběžný zájem o zájezd klubu k návštěvě Jesenicka byl až překvapivý. Má
to totiž spoustu výhod. Cesta autobusem je dvouhodinová, oblast Jeseníků
je velice oblíbená a kde jinde v republice najdete oblast s tak čistým vzduchem. Někteří z pohodářů tam jezdí pravidelně, rádi se podělí o zkušenosti,
ale pojedou zase!
Datum je navíc stanoveno k okamžitému zapamatování: čtvrtek 6. 6.
v 6:00, autobus je zajištěn a požadavek, aby s námi opět jel „náš pan řidič“
Petr Matejíček z rychnovského Audis Busu, bude určitě splněn. Připraveno
je 45 míst.
Bližší informace a přihlášky získáte od 30. 4. v klubu seniorů, ve společenské
místnosti i každé následující úterý. Také ve venkovní skříňce klubu u parčíku za kostelem od začátku května budou zveřejněny podrobné informace.
Přihlásit se můžete a uhradit příslušnou částku od úterka 14. 5. od 14:00
do 16:00 v klubu seniorů. Vedoucí zájezdu je M. Nováková, návrhy a rady
poskytne rodačka z Jeseníku paní Věrka Kaplanová a zkušená cestovatelka
paní Hanka Růžičková.
Velká příležitost pro skvělý zážitek! Cestujte s námi!
M. Nováková
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Občanská poradna Vás zve na přednášku
ŠMEJDI (NEJEN) ZA DVEŘMI

Zdravotnický nadační fond
města Rychnov nad Kněžnou

Občanská poradna Vás srdečně zve na přednášku, která se bude konat při
příležitosti slavnostního otevření nového Komunitního centra v Kostelci nad
Orlicí, dne 15. 5., a to od 14:00 v ulici Příkopy 530.

Zdravotnický nadační fond města Rychnov nad Kněžnou vypsal stipendijní program pro absolventky/absolventy zdravotnických škol. Pro školní rok
2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra,
porodní asistentka, fyzioterapeut. Všichni, kteří uzavřou do tří měsíců od
ukončení studia pracovní smlouvu s Nemocnicí v Rychnově n. Kn., mohou
získat stipendium až do výše 80 tisíc Kč, v rámci odborné kvaliﬁkace praktická sestra s výší stipendia až 60 tisíc Kč.

Co se na přednášce dozvíte:
jak jednat s podomními prodejci (na co si dát pozor),
jak jednat s prodejci po telefonu,
jakým způsobem lze odstoupit od smlouvy,
jaký je rozdíl mezi zprostředkovateli energií a dodavateli energií,
informace o právním prostředí chránícím spotřebitele.
Přednáška je zdarma.
Na setkání se těší
Mgr. Lenka Sedlářová, odborná sociální poradkyně.
Adresa: Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí, tel. č. 734 370 960,
e-mail: opnachod@ops.cz. Další informace o nás najdete na www.ops.cz.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která
musí být doručena nejdéle do 31. května 2019 na adresu nadačního fondu:
ZDRAVOTNICKÝ NADAČNÍ FOND MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
HAVLÍČKOVA 136,
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Kontakt pro případné dotazy:
e-mail: info@nemocnicerk.cz
tel.: +420 727 842 208, +420 737 271 012 nebo +420 494 502 201

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
8. 4.

Nouzové otevření dveří do bytu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření bytu
v činžovním domě, kde volala paní o pomoc. Dveře
do bytu byly uzamčené. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, bylo do bytu vniknuto přes balkónové dveře a vchodové
dveře byly poté odemčeny. Uvnitř byla nalezena zraněná osoba. Ve spolupráci s posádkou zdravotnické záchranné služby KHK byla osoba ošetřena
a transportována do sanitního vozu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
1. 4. Únik hydraulického oleje na komunikaci Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku oleje na komunikaci z prasklé hadice manipulátoru. Po příjezdu na místo události jsme uniklý hydraulický olej na ploše
150 x 0,5m začali ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou zasypávat pomocí sorbentu. Majitel vozidla si zajistil odvoz nepojízdné techniky. Dopravu v místě události řídila Policie ČR. Po úklidu vozovky
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a majitelem manipulátoru.

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

25. 3.

Dopravní nehoda osobního automobilu a dodávky
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úklidu komunikace po dopravní nehodě. Po příjezdu na místo události byl zjištěn střet osobního vozidla, které nedobrzdilo
a narazilo do před sebe jedoucí dodávky s přívěsem. Osobní vozidlo jsme zajistili proti požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny pomocí sorbentu. Provoz na komunikaci řídila hlídka Městské policie Kostelec nad Orlicí. Na závěr
jsme vozovku zametli od střepů, trosek z havarovaného vozidla a sorbentu.
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.

27. 3. Monitoring řeky Týniště nad Orlicí
Jednotka byla povolána k monitoringu řeky. Před naším výjezdem k události
ze zbrojnice jsme byli odvoláni KOPIS HK. Jednalo se o monitoring řeky v jiném katastru.
25. 3. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo události byla vozidla odstavena mimo komunikaci. Dopravní prostředky jsme zajistili proti požáru a vozovku částečně uzavřeli z důvodu střepů
a trosek z havarovaných vozidel na silnici. Dále jsme řídili provoz, který si potom
převzala Městská policie Kostelec nad Orlicí. Po zadokumentování nehody Policií ČR byla vozovka na závěr uklizena. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob i zvířat. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
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23. 3. Poškozený izolátor na sloupu vysokého napětí Koryta
Jednotka byla povolána k požáru trafostanice. Po příjezdu na místo události
byl zjištěn poškozený izolátor na sloupu vysokého napětí a ke zjevnému požáru nedošlo. Místo události bylo zajištěno a po rozhodnutí velitele zásahu
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR, Městskou policií Kostelec nad Orlicí a pohotovostní službou energetiků.
20. 3. Dopravní nehoda tří osobních vozidel Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě tří osobních vozidel. Po našem
příjezdu k události bylo zjištěno nedobrždění osobního vozidla, které narazilo do před sebe jedoucích dvou vozidel. Jedno z havarovaných vozidel jsme
zajistili proti požáru, zajistili místo dopravní nehody a řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR, byla vozidla umístěna
na vedlejší komunikaci, aby nebránila provozu a naše jednotka se vrátila zpět
na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
18. 3.

Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelec nad Orlicí
směr Čermná nad Orlicí
Jednotka rozřezala a odstranila spadlý strom na komunikaci pomocí motorové řetězové pily. Strom byl přes celou vozovku a bránil silničnímu provozu.
Po jeho odklizení byla komunikace zprůjezdněna a naše jednotka se vrátila
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou.

16. 3.

Odstranění spadlého stromu z komunikace
Kostelec nad Orlicí směr Suchá Rybná
Jednotka rozřezala a odstranila spadlý strom z komunikace pomocí motorové řetězové pily ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a za asistence Policie ČR. Strom byl přes celou komunikaci a bránil
silničnímu provozu. Po jeho odklizení jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
11. 3.

Odstranění spadlého stromu z komunikace
Suchá Rybná směr Vrbice
Jednotka odstranila spadlý strom přes komunikaci pomocí motorové řetězové pily a navijáku z cisternové automobilové stříkačky po větrné smršti.
Během zásahu jsme místo události osvětlili elektrocentrálou s výsuvným
stožárem. Komunikace byla neprůjezdná. Na závěr byla vozovka uklizena
od popadaných větví a zprůjezdněna. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s JSDH Doudleby nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz

Hasiči na výletě u hasičů v Hradci Králové
Na základě předběžného jednání s Bc. Miloslavem Šreibrem, operačním důstojníkem krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, naplánovali hasiči výjezdové jednotky (dále
jen VJ) sboru společně se členy hasičského kroužku dětí při SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, exkurzi na hasičskou stanici v Kuklenách.
V rámci pravidelného pondělního kroužku se tedy odpoledne 25. 3. vydali
mladí hasiči se svými kolegy z VJ na prohlídku techniky a operačního střediska HZS HK.
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Na tuto exkurzi se děti připravovaly v průběhu celé zimy. Teoretické seznamování s činností záchranářů probíhalo v rámci sledování dokumentů, popř.
naučných videí a na oplátku měly dětičky slíbenou odměnu, za velkou snahu
a píli – vidět na vlastní oči práci hasičů profesionálů. Autobusem jsme vyrazili
směr Hradec Králové a všichni jsme se těšili jaké zážitky si z výletu přivezeme.
V Kuklenách na stanici nás přivítal osobně operační důstojník Bc. Miloslav
Šreibr. Společně se svými kolegy nás zavedl do prostor hasičské zbrojnice,
kde jsme všichni absolvovali velmi zajímavou prohlídku techniky. Děti měly
možnost se zeptat a bylo jim odpovězeno na všechny jejich všetečné dotazy
a nebylo jich zrovna málo. Třešničkou na dortu byl zcela určitě i ostrý výjezd
hasičů, kteří měli zrovna vyhlášen a děti tedy zažily, jak to na stanici při takovém poplachu funguje. Byl to fofr a po výjezdu jedné posádky, pokračovala
diskuze nejen nad hasičskou technikou, ale např. i přístrojem AED, novým
vyprošťovacím zařízením a zdravotní lékárničkou pro zásahové vozy. I to je
práce hasičů. Děti na oplátku hasičům předvedly, že se v kroužku spoustu
věcí naučily. Mladí hasiči měli možnost si u svých teoretických znalostí ověřit
- jak to funguje v praxi.
Nejvíce se děti těšily, že poznají práci na operačním pracovišti, kterou doposud viděly pouze ve ﬁlmech a slyšely z vyprávění. S naprostou disciplínou
jsme se přemístili na toto pracoviště, společně také se členy naší VJ, kteří se
přijeli stejně jako my podívat na práci svých hasičských kolegů. Atmosféra
byla naprosto úžasná. Děti poslouchaly, hltaly všechny informace, rovněž
kladly pracovníkům otázky a na závěr se chlubily vlastními zkušenostmi malých záchranářů. Velké díky patří všem pracovníkům stanice, kteří se nám
v pondělí 25. 3. v Hradci Králové věnovali a umožnili dětem nahlédnout pod
pokličku práce záchranářů. Akce s konala za ﬁnančního přispění Města Kostelec nad Orlicí.
Michaela Vodičková, vedoucí hasičského kroužku
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SDH Kostelecká Lhota

POZVÁNÍ DO REGIONU

Hasičský bál v Hostinci U Hubálků
V březnu sbor uspořádal Hasičský bál v Hostinci U Hubálků.
Zástupci sboru krátkým proslovem uvítali hosté a hudební skupinu Combi.
ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek zahájila bál svým vystoupením párové akrobatické sestavy.

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

zavřeno

Íčko informuje...

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

Skvělá hudební skupina Combi nám hrála po celý večer. Šé uchaři hostince a personálu děkujeme za výbornou obsluhu a speciality, které si pro nás
připravili...
Poděkování patří také všem sponzorským ﬁrmám a příznivcům, kteří nás
podpořili v prezentaci svých výrobků a služeb.
Děkujeme.
Po celý večer panovala skvělá rodinná atmosféra, všichni jsme se bavili až
do brzkých ranních hodin.

Květen vám, kromě počasí a rozkvetlých stromů, přináší tradiční „Pochod
přes tři hrady“, tentokrát 47. ročník, který se uskuteční 11. 5. Již po třicáté
páté můžete trasu absolvovat také jízdmo, tedy na kolech a koloběžkách.
Čeká na vás celkem 12 pěších tras od 5 do 50 km a 12 cyklotras + cílová hvězdicová jízda (z místa bydliště po zvolené trase do startovního místa a zpět),
6 tras pro koloběžky, 1 trasa běžecké turistiky. Pro děti je připravena Floriánkova cesta v Potštejně. V kempu Vochtánka bude po účastníky hrát kapela
PONNY EXPRES a chybět nebudou dobroty z tamější kuchyně.
Startuje se v Sopotnici, v Potštejně a na Žampachu, tak si nezapomeňte protáhnout tělo a užít si den.
Krásné jaro přeje vaše íčko.

SLOŽKY MĚSTA

Pořadatelé SDH Kostelecká Lhota

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

15:00–16:00

středa

15:00–16:00

Městská knihovna
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě
Vás srdečně zve na VI. ročník

Dětské soutěže v požárním útoku
„O Lhoteckého Soptíka“
Středa 8. 5. v areálu fotbalového hřiště PENALTA

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

Prezentace družstev do 9:30, zahájení soutěže v 10:00.
Občerstvení zajištěno.

Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení

dětské oddělení

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

Pořadatelé SDH Kostelecká Lhota
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

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
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Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a F. I . Tů m y K o s t e l e c n a d O r l i c í
s rd e č n ě z v e n a

VÝSTAVU
KLÍČOVOU DÍRKOU
obrazy, obrázky a prostorové objekty
žáků výtvarného oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farářka Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem, tel. 606 930 630
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.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 22. 5. 2019 v 17:00
BOHOSLUŽBY
6. 5. (pondělí) 17:00
KONCET ZUŠ F. I. TŮMY KE DNI MATEK
Pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, ZO Kostelec nad Orlicí.
27. 5. (pondělí) 16:30
KYTAROVÝ KONCET ZUŠ F. I. TŮMY
Bohoslužba vedená Mgr. Michaelem Erdingerem.
1. 6. (sobota) 16:30

MLADÍ TRUBAČI Z DRÁŽĎAN

Všichni jsou srdečně zváni.
Další informace na vývěsce u kostelíku.

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JIŘÍ
středa, sobota

08:00

úterý, čtvrtek, pátek

18:00

neděle

09:30

V květnu bude po každé mši sv. májová pobožnost.
- slavnostní vyřazení letošních absolventů výtvarného oboru
- zahrají HRDOBCI ze ZUŠ F. I. Tůmy

Všichni jsou srdečně zváni.

výstava potrvá do středy 19. 6. 2019.
Jste všichni srdečně zváni!

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
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 KVĚTNU:
5. 5. (neděle) 8:30

BOHOSLUŽBA

19. 5. (neděle) 8:30

BOHOSLUŽBA

16. 5. (čtvrtek) 16:00

MÁJOVÁ POBOŽNOST

30. 5. (čtvrtek) 16:00

MÁJOVÁ POBOŽNOST

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

NOC KOSTELŮ
KOSTEL SV. APOLIÁŘE
VE CHLENECH

PĚŠKY NA POUŤ
KOSTEL BOLESTNÉ PANNY MARIE
NA HOMOLI

PÁTEK 24. KVĚTNA 2019
ZAČÁTEK V 19:00 HODIN

NEDĚLE 12. KVĚTNA 2019
ZAČÁTEK V 9:15 HODIN
SRAZ PŘED KOSTELEM SV. JIŘÍ
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

PROGRAM:
HISTORICKÁ HUMORESKA
OSOBNÍ SVĚDECTVÍ
DUCHOVNÍ OKÉNKO
VYSTOUPENÍ QUADRIGY
MODLITBA ZA OBEC
MOŽNÁ PŘIJDE PŘEKVAPENÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB
8:00, 10.00 a 14:00

Aktuální informace na www.kno.farnost.cz
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POBYTOVÉ STŘEDISKO
Pozvánka na výstavu prací
klientů Pobytového střediska
Kostelec nad Orlicín
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
a Sdružení Neratov, z. s.
Bartošovice v Orlických horách

Vás srdečně zvou na výstavu

„My… z jiných koutů světa“
…obrazy, kresby, grafika, šperky, keramika…
Výstava bude k vidění od 13. 4. do 31. 5. 2019
v prostorách barokního kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Neratově.
Kostel a výstava jsou k vidění nepřetržitě.

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

NEUNIKLO NÁM
Jak uvařit demokracii
Dobrý a ještě lepší den a start do jara 2019 přeji všem pozemšťanům severní polokoule a podzimu jižní. Dovoluji si název mé úvahy vypůjčit zdarma
(bez vyloučení z ODS či v lučavce královské HNO3+3HCl) od pana profesora
PhDr. Petra Fialy Ph.D., LL.M., předsedy Občanské demokratické strany. Apeluji na všechny, kdo snad ještě mají zdravý ROZUM všech 5 pohromadě, paní
Marcelu Černohorskou z odboru kácení životního prostředí Úřadu města
Kostelec nad Orlicí, Lenku Cejpkovou, pánů Františka Kinského, RNDr. Tomáše Kytlíka - starostu a uvolněného místostarostu Kostelce nad Orlicí, pana
Zdeňka Prause, starostu Častolovic, jejich městské a jiné architekty: NEkácejte zbytečně nesmyslně žádný strom ani keř !!!
Co se děje v tomto smyslu v Kostelci nad Orlicí je katastrofa, a všude, právě teď m. j. v Hradci Králové. Ohrožena jsou prameniště vody pro Kostelec,
pokud pan Kinský jeho a jeho les vykácí. Každý strom, keř nepokácený živý
snižuje celý rok, i v zimě, přehřívání povrchu Země současné katastrofy globální změny podnebí oteplováním - lapidárně globálního klimakteria 8-/ 8-\
8-| snad případného, ne však vtipného přirovnání, co to znamená: ČR+2°C,
Arktida+4°C, západní Antarktida +1°C. Celoaustralská měsíční průměrná
lednová teplota poprvé překročila 30°C, i v Melbourne, v 5 dnech uprostřed
ledna 2019 byla 40°C !!!, v řadě za sebou 4 dnů v Menindee přes 47°C, v Port
Augusta 49,5°C, nový rekord.
www.news.com.au/technology/environment/climate-change/january-2019-was-australias-hottest-month-ever-recorded/news-story/
87ee6a9840fc2d403776712a58905e
Kůrovcová kalamita suchem let 2015 -18 oslabených jehličnanů přidá obrovskou rozlohu plochy, sálající 7 měsíců v roce, které se při suchu, jako loni v r.
2018, nepodaří zalesnit, sazenice uschnou, nebudou kapacity ani voda je 7
měsíců v roce vegetačního období všechny dostatečně zavodňovat.
Pan Tomáš Alt, radní Kostelce za TOP 09, mi loni sdělil, že: Les do města NEpatří. Já oponuji, že takový, s tímto jeho názorem, radní na radnici nepatří
do zastupitelstva města.
Vyjmenuji namátkou jen z hlavy, co bylo zničeno dřevin v Kostelci, vyjma
zámecký park Kinský, který je soukromou přírodní rezervací, kde bych
12

se raději zdržel komentáře: v letech 2000 až 2010 vykácených 30 jasanů
na Kinského 2 pozemcích u zastávky ČD a mezi řekou a cyklostezkou za cyklo-kioskem od mostu na Skálu, lípy na severní straně sokoláku - hřiště
za sokolovnou, tůje na severní straně nahoře u plotu Stadionu mládeže
a kaštany v SZ části stadionu, tůje před poštou, před obchodní akademií,
10 borovic mezi hřbitovem a benzinkou Benzina, stříbrné smrky u dřevěné
stavby u vstupu na stadion pod strání - sobal, platany v ulici Pelclova, další
stromy a keře u obchodní akademie včetně 1 sakury, stromy a keře u domu
služeb u E11 směrem k Ponorce (staré vinárně), javory na náměstí nahrazené košťaty, která musí město FEST zalévat, aby neuschla, vypadají otřesně.
O řadě dalších sám nevím, nemám je v patrnosti.
V r. 2004 řada topolů černých Italica za parčíkem u pošty proti MŠ Na příkopech, předtím 2 velké smrky v parčíku proti poště, z nichž 2 ještě stojí,
stříbrné smrky před úřadem města k rabštejnu.
Omlouvám se zvířatům: to všechno jsou zvěrstva na nás, obyvatelích města, okresu, kraje, České republiky, Evropy, obývané souše Země. Co se děje
v tropech, v Rusku, Ukrajině je o řád horší.
Pan Lukáš Mlejnek: Jiráskovo náměstí - je třeba kácet naše národní symboly ?
v březnovém 2019 Zpravodaji města píše moc hezky, zbytečně smířlivě poddajně vzhledem k brutalitě holocaustu dřevin, ve městě probíhajícím. Kdo
chce psa bít hůl si vždy najde. Lípy jsou všechny naprosto zdravé, kdo se jich
dotkne, je zloděj vody, vrah podnebí, Země, nás všech, našich dětí, vnuků
a těch, kdo se narodí po nás.
Pan Kinský se vskutku dojemně rozepisuje v červnovém 2018 Zpravodaji
města, jak skvělá myšlenka je a bude revitalizace a rekonstrukce Jiráskova
náměstí vykácením 15 stoletých lip, zcela zdravých, vysázení nových koštat.
Je to stejná zrůdnost jako vykácení javorů na náměstí Palackého. Hlava to
nebere - jedině mozek úřední, a snad motiv ﬁnanční - provize zadavateli
za zadanou, zaplacenou, provedenou hrůzu.
Občané, mám vás rád, bděte, Kostelec nad Orlicí není jen pan Kinský, zámecký park, zámek, ani jenom RNDr. Tomáš Kytlík. Účast ve volbách do vedení
města 2018 X 5-6 byla 51,13 %, ze 4 968 oprávněných nevolilo 2 429 našich
spoluobčanů, téměř polovina. Osvícený diktátor dneška by zakázal veškeré
kácení až na speciální výjimky, vyjma suché a napadené kůrovcem, stojící
zelené lesy by státem vykoupil od vlastníků v letošní ceně kulatiny, jako šanci
ještě nějakou dobu (pře)žít na Zemi, 15 x přelidněné. Dřevo by nahradil plastem, na palivo uhlím. Bude jednou doba, kdy člověk žil v souladu se Stvořením, přírodou.
Jiří Rojek

Fota: archiv Jiří Rojek

Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů
jednotlivých článků.

Víte že,
•

v našem malém městě žije jeden ze čtyř nositelů dvou hudebních cen
Anděl 2018, a to v kategorii objev roku a ceny za album. Martin Křížek
mladší, člen rockové čtveřice The Atavists, společně se svými spoluhráči převzal tuto cenu na začátku března během slavnostního předávání
cen v karlínském Foru. Kapela pocházející z Hradce Králové uspěla v kategorii Objev a cenu si za album Lo-Fi Life odnesla i v žánrové kategorii
Rock. Gratulujeme.
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – květen 2019
•

•

•

•

•

•

•

•

Dalším školním představením v měsíci březnu byl výchovný hudební
pořad. Hudební skupina High Vibes za podpory MŠMT a Linky bezpečí
uvedla pořad Na vlnách přátelství. Děti ze základních škol při poslechu
moderních písní vyslechly rady proti šikaně. Děti v hledišti se aktivně
zapojily do průběhu koncertu – při tanci a zpěvu nám málem „zbořily“
kulturní stánek. Na konci se konala autogramiáda.
V měsíci únoru a březnu proběhl zápis do Kurzu společenského tance
a výchovy pro mládež Podzim 2019. Taneční mistr Daniel Zhouf se těší
na nultou lekci (termín přineseme v příštím vydání zpravodaje). Do tanečního kurzu ještě přijímáme dívky (chlapce přijmeme pouze v případě, že se zapíše současně i dívka). Více informací v Divadelní kavárně
na Rabštejně.
S ohledem na četná vyprodaná představení prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované vstupenky v dostatečném časovém předstihu
– nejméně jeden týden před konáním představení. Poté budou postoupeny dalším zájemcům. Aktuálně se těšíme na Drobečky z perníku se
Simonou Stašovou, které se opět zařadilo mezi vyprodaná představení.
Proběhl další ročník ﬁlmového festivalu outdorových ﬁlmů „Expediční kamera“. Tento festival se v Kostelci nad Orlicí těší velkému zájmu
diváků – i díky velké pohodě, občerstvení a přítomnosti mnoha stejně
naladěných návštěvníků. Tentokrát jsme přivítali hosty z nedalekých
Čestic, kteří s Žigulíkem objeli celý svět. Úžasný výkon a skvělé osvěžení
ﬁlmového festivalu.
Taneční kurzy pro páry si všichni náležitě užili. Tradičně ve dvou úrovních
– bronzová a stříbrná. Kurz jsme zakončili skvělým večerem pod názvem
ROZTANČENÝ RABŠTEJN & EGO. Taneční rytmy v podání vynikajících
hudebníků z Hořic roztančily všechny zúčastněné páry. Zlatou kravatu
vyhrál pan Libor z Vamberka se svou taneční partnerkou. Na druhém
místě byla Natálie a Michal z Kostelce (čerství absolventi tanečních pro
mládež!). Ještě jednou gratulujeme!
Příznivci tanečních rytmů – skvělá zpráva – Tančírny opět pokračují.
Další tančírna bude v pátek 31. 5. Pauza bude pouze o letních prázdninách. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky!
Další vyprodané divadelní představení se konalo na konci března. Poprvé se Vám v Kostelci představili na divadelních prknech herci Miroslav
Vladyka, Filip Blažek a Alžbeta Stanková. Francouzská komedie Chlap
na zabití byla na Rabštejně vyprodána. Herci podali vynikající výkony,
celým divadelním představením řinčel v hledišti smích. Hra zaznamenala
ohromné kladné ohlasy našich diváků.
Na letošní prázdniny opět připravujeme LETNÍ KINO na zahradě za Rabštejnem. Pozor! Tentokrát budeme hrát již v červnu – „za vysvědčení“
hned po ukončení školního roku.

Dopolední biograf
V měsíci květnu je to právě rok, kdy jsme začali promítat tzv. „Dopolední
biograf“. Ten je určen hlavně návštěvníkům, kterým z různých důvodů nevyhovuje večerní promítání. Nesporným přínosem je i fakt, že výše vstupného
je zvýhodněná (zlevněná oproti běžným cenám vstupenek v kině). Promítání
dopoledního biografu se těší stále rostoucí oblibě (až tak, že si někteří návštěvníci chodí dopředu rezervovat lístky).
A co nás čeká v tomto měsíci? Český komediální ﬁlm Léto s gentlemanem.
V hlavní roli elegantního šarmantního gentlemana Artura se představí Jaromír Hanzlík. V dalších rolích uvidíte Igora Bareše a Alenu Antalovou.
Dopolední biograf promítáme ve čtvrtek 23. 5. od 10:00.
Příprava letního kina
Již v této době probíhají přípravy na Letní kino Rabštejn 2019. Kontrolujeme stav vybavení, vyjednáváme nasazení ﬁlmů a hlavně: zahrada v centru
města se už začíná zelenat! Proto již na konci června budete moci zhlédnout
první ﬁlm. Stalo se hezkou tradicí, že v den rozdávání vysvědčení ve školách
uvedeme u nás pohádku pro krásný začátek letních prázdnin. Dále se těšte
na úspěšné české ﬁlmy, možná i nějaké hudební…
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Samozřejmě bude připraveno sezení v křesílkách u stolečků a hlavně výborná přátelská atmosféra!
Seznam ﬁlmů, které po dohodě s jednotlivými ﬁlmovými distributory budou
zařazeny do programu letního kina, Vám přineseme v příštím vydání zpravodaje.

Simona Stašová na Rabštejně
Přiblížil se nám závěr divadelní sezóny 2018/19 na Rabštejně. Ještě před klubovým pořadem společně zhlédneme jedno z nejvýznačnějších a nejnavštěvovanějších představení moderního divadla. Těšit se můžete na dojemnou
hořkosladkou komedii.
Drobečky z perníku je hra o šesti postavách nejhranějšího současného amerického autora. Jde o tragikomedii inspirovanou osudem zpěvačky Judy Garlandové a její dcery Lizy Minneli.
Evy Mearová, původně poměrně slavná zpěvačka, která skončila zpíváním
po barech (ztvárněná Simonou Stašovou) se vrací z protialkoholní léčebny,
kde se jí podařilo za zoufalou minulostí, která ji dohnala k alkoholismu, udělat tlustou čáru a je odhodlaná začít znovu s čistým štítem.
Doma ji očekávají dva nejvěrnější (a nejspíš jediní) přátelé – Toby a Jimmy.
V průběhu děje ji právě Toby a Jimmy zahltí svými problémy: svými sny o životě, který neumí realizovat a doslova se v nich topí. Evy se pokouší zůstat nad
věcí - pomáhá jí v tom její dcera Polly, studentka s reálným názorem na život.
Setkání Evy s bývalým milencem Lou Tannerem, neúspěšným hudebním
skladatelem a kytaristou (svým způsobem také bezdomovcem) a nezvladatelné problémy Toby a Jimmyho, které na ni bezohledně v rámci důvěrného
přátelství nakládají, ji znovu přivádí k alkoholu.
Postupně si Polly a Evy vymění rodinné role: z dcery se stává matka, z matky dítě, o které je třeba pečovat. Závěr hry, Evyino vyznání Polly „ Až budu
dospělá, chtěla bych být jako ty…“ dává tušit, že si uvědomuje, kam se opět
dostala i naději, že právě díky tomu se snad dokáže znovu postavit k životu
čelem.
Předlohou pro hlavní hrdinku Evy Mearovou
byla zpěvačka Judy Garlandová (10. 6. 1922–22.
6. 1969) – americká herečka a jazzová zpěvačka, jež dodnes patří mezi největší hollywoodské legendy všech dob, matka herečky Lizy
Minnelli. Jako děvče si zahrála v legendárním
snímku Čaroděj ze země Oz a za tuto roli obdržela Oscara pro dětské herce. Od té doby vystupovala ve ﬁlmových muzikálech společnosti
MGM a šla z ﬁlmu do ﬁlmu, což nakonec vedlo
k tomu, že byla velice unavená. Začala své problémy řešit alkoholem a prášky.
Liza May Minnelli – Americká zpěvačka a herečka. Držitelka Oscara za ženský herecký výkon v muzikálu Kabaret (1972).
Autorem divadelní hry Drobečky z perníku je Neil Simon. Mistrně prokládá
komickými epizodami a groteskními
průpovídkami, které uvolňují tragický
příběh. Režie tohoto díla se ujal Milan
Schejbal (Doc., Mgr.) – umělecký šéf
a ředitel Divadla A. Dvořáka Příbram.
Osoby a obsazení:
EVY MEAROVÁ – Simona Stašová
(cena Thálie za mimořádný herecký
výkon)
POLLY MEAROVÁ – Andrea Daňková
JIMMY PERRY – Čestmír Gebouský
TOBBY LANDAUOVÁ – Helena Karochová
LOU TANNER – Ernesto Čekan nebo Filip Cíl
MANUEL – Vojtěch Záveský
Hořká komedie „Drobečky z perníku“ bude uvedena na Rabštejně v úterý
7. 5. od 19:00. Hra je součástí divadelního abonmá.
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Klubový pořad – Jan Přeučil a Eva Hrušková
V červnu uzavřeme celou divadelní sezonu zábavným klubovým pořadem s Janem Přeučilem a jeho ženou Evou Hruškovou. A právě o ní Vám nyní přináším několik zajímavostí (jak jsme slíbili v minulém čísle
zpravodaje).
Eva Hrušková se narodila v České Skalici – v kraji Babiččina údolí. V 11 letech vyhrála konkurz do televizního pořadu Hledáme písničky pro děti. Vystudovala loutkoherectví a dramaturgii na DAMU. V roce 1969
natočila televizní pohádku Popelka, kde ztvárnila hlavní roli. Avšak Jan Tříska, který s ní v této pohádce
hrál, emigroval. Tím se Popelka nesměla nějakou dobu vysílat. Poté hrála zejména v pohádkách a dabovala. S manželem Janem Přeučilem provozuje Loutkové divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, kde používá
samostojné manekýny, které se pohybují jen horní částí těla. Hovoří anglicky, francouzsky, dobře se domluví řecky, italsky, španělsky a rusky.
Klubový pořad Pět klobouků Jana Přeučila s Evou Hruškovou připravujeme na středu 12. 6. ve 20:00. Držitelé divadelního abonmá mají 50% slevu.
Již nyní si můžete rezervovat vstupenky na www.skrabstejn.cz.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

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

Z našich řad odešli

Provazníková Eva

80 let oslaví Schejbal Zdeněk
Židová Marie

Rudolf Kubíček

* 1933

Květuše Fryčová

* 1932

Jaroslav Richtera

* 1942

Antonín Doležal

* 1949

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

90 let oslaví Černohous Drahomír
Krupková Miluška
91 let oslaví

Poděkování

Dragounová Jarmila

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

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům
a známým za projevenou soustrast
a účast na posledním rozloučení
s panem Rudolfem Kubíčkem.
Zarmoucená rodina

Sňatek uzavřeli
Jana Vodrážková a Milan Votroubek

Děkujeme všem za projevenou soustrast
a účast na posledním rozloučení
s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem
panem Antonínem Doležalem.

Pavla Šimčáková a Otakar Pešava
Hana Horáková a Robert Lošťák
Iveta Skupien a Jan Kopecký

Zarmoucená rodina
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

Vzpomínáme na své blízké
Dotlouklo srdce umlkl hlas
tak rád jsi měl život práci a nás
smutný je domov smutno je v něm
cestička na hřbitov zůstala jen.
Dne 4. 5. uplyne druhý smutný rok od úmrtí
pana Stanislava Keprty.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi,
stále vzpomínají manželka Eva a synové Standa a Milan.

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

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

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

Večer, když slunce zemi opouštělo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátí, už není naděje.
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 8. 5. uplynuly 2 smutné roky, co nás navždy opustil
milovaný syn a bratr Pavel Šindelek.
S bolestí v srdci stále vzpomínají matka a sestra s rodinou.

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

www.charon-eu.cz
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Kvalitní a odborné služby za nejnižší ceny
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Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 10. 5. uplynou již 3 roky bolesti a smutku,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
děda a praděda pan Ladislav Petrák.
S láskou vzpomínají manželka, dcery, vnoučata a pravnoučata.
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Dne 25. 4. uplynulo 15 let,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Jiří Pražák.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

„Kdo byl milován, nikdy není zapomenut.“
29. 5. uplyne čtrnáct let, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan František KOUCKÝ z Kostelce nad Orlicí.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

„Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
Ty se k nám nevrátíš, už není naděje.“

Dne 12. 5. uplyne 9 let, co nás navždy opustila
Jaroslava Kučerová roz. Hartmanová.

10. 6. uplyne šest let
od smrti mé manželky
paní Věry HAMPLOVÉ.

Vzpomínají s láskou děti, vnoučata a pravnoučata.

Stále vzpomíná manžel Zdeněk.

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 květen–červen
2. 5. (čtvrtek) 8:15 a 10:00 POŘAD PRO ŠKOLY:
JAK SE DĚLÁ KNIHA?
Beseda s poutavým vyprávěním spisovatele a autora mnoha knih, PaedDr. Ladislava Mičeka, doplněna promítáním a výtvarnou dílničkou. Seznámení s celým procesem vzniku knihy (od první myšlenky až po ﬁnální
realizaci knihy). Určeno pro I. st. ZŠ (1.–4. tř.). Sál.
2. 5. (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.
3. 5. (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.

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.
9. 5. (čtvrtek) 8:15,10:00 POŘAD PRO ŠKOLY – JAK SE DĚLÁ KNIHA?
Beseda s poutavým vyprávěním spisovatele a autora mnoha knih, PaedDr. Ladislava Mičeka, doplněna promítáním a výtvarnou dílničkou. Seznámení s celým procesem vzniku knihy (od první myšlenky až po ﬁnální
realizaci knihy). Určeno pro I. st. ZŠ (1.–4. třída). Sál.
16. 5. (čtvrtek) 10:00
POHÁDKOVÉ PÁSMO ZUŠ F.I. TŮMY
Zábavnou formou představení jednotlivých oborů Základní umělecké školy
F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí určené dětem z mateřských škol (a žákům
I.st. ZŠ). Sál.
18. 5. (sobota) 8:00

OSLAVA 100 LET
KOSTELECKÉHO SKAUTINGU
A BURZA SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ
A FILATELISTŮ – 21. ročník
Celorepublikové setkání skautských sběratelů. Burza ﬁlatelie, knih, pohlednic, odznaků, vyznamenání, opaskové přezky, … Vše s bohatým tematickým
doprovodným programem během celého dne.
19. 5. (neděle) 10:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

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

21. 5. (úterý) 14:30
TRADIČNÍ MÁJOVÉ SETKÁNÍ
Příjemné a pohodové posezení s Klubem seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí.
Sál.

6. 5. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
Salonek.

24. 5. (pátek),
25. 5. (sobota)
Sál a Divadelní kavárna.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
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29. 5. (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.
30. 5. (čtvrtek) 16:00
PREZENTACE KROUŽKŮ DDM KAMARÁD
Zábavné odpoledne s představením jednotlivých kroužků Domu dětí a mládeže Kamarád v Kostelci nad Orlicí. Sál.
31. 5. (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.
12. 6. (středa) 20:00

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA
Setkání s výraznou hereckou osobností v zábavném pořadu věnovanému
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 %.
14. 6. (pátek) 18:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – COPPÉLIA
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 bude zahájen ve středu 22. 5.

28. 6. (pátek) 21:00
LETNÍ KINO: ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane
fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Tomu však čertí brko ukradne místní šejdíř… Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan Budař, Jana Plodková, Josef
Polášek a další. Pohádka, ČR/SR, 2018.

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
1., 4., 25. 5. (středa, sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, les, sport pro celou rodinu. Účast na závodech východočeského poháru v OB.

16. 6. (neděle) 15:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – COPPÉLIA
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 bude zahájen ve středu 22.5.

2., 9., 16. a 23. 5. (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.

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA

6., 13. a 20. 5. (pondělí)
17:00–18:30

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.
22. 5. (středa) 19:00 ZLATÝ PODRAZ
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná
v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty (Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny), s kterou se
seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Romantický/sportovní/drama ČR 2018. Vstupné 80 Kč.
23. 5. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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 50 Kč.
5. 6. (středa) 19:00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena
za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet
naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film Cena
za štěstí odvíjí samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života. Hrají:
Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák a další. ČR 2019. Vstupné 80 Kč.
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KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ

7., 14. a 21. 5. (úterý)
KERAMIKA PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ
17:00–18:30
Závěrečné keramické dílny, glazování. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra
Paulusová.
7., 14., 21. (úterý) 15:30–17:00 KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Závěrečné dílničky, dokončení zhotovených výrobků z keramické hlíny, glazování. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
15. 5. (středa) 15:30–18:00

JARNÍ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
pro žáky I. stupně
Víceboj je určen žákům 1.–5. tříd ZŠ. Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: hod míčkem, 50m sprint, překážkový běh, skok
do dálky aj. Místo konání: Městský stadion Kostelec nad Orlicí. Startovné 20
Kč/osoba pro předem přihlášené, 40 Kč/osoba na místě. Přihlášky zasílejte
do 9. 5. na e-mail: dostalek.ja@gmail.com (uveďte jméno soutěžícího, datum narození a třídu). S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití a dobrou náladu. Vedoucí akce: Jan Alexandr Dostálek, Soňa Burdychová, tel. 776 727 639.
16. 5. (čtvrtek) 17:00 - 18:00

JARNÍ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
pro žáky II. stupně
Víceboj je určen žákům 6.–9. tříd ZŠ. Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: hod míčkem, 50 m sprint, překážkový běh, skok
do dálky aj. Místo konání: Městský stadion Kostelec nad Orlicí. Startovné 20
Kč/osoba pro předem přihlášené, 40 Kč/osoba na místě. Přihlášky zasílejte
do 9. 5. na e-mail: dostalek.ja@gmail.com (uveďte jméno soutěžícího, datum narození a třídu). S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití a dobrou náladu. Vedoucí akce: Jan Alexandr Dostálek, Soňa Burdychová, tel. 776 727 639.
14. 5. (úterý) 16:00–17:00

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
pro děti od 1 do 3 let
Závody na čas v jízdě na odrážedle mezi překážkami na hřišti Obchodní akademie TGM. Jen za pěkného počasí. Mgr. Petra Hladká
15. 5. (středa) 17:00–18:00
JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE pro děti 3–6 let
Závody na čas v jízdě na kole u tělocvičny Hala Havlíčkova. Jen za pěkného
počasí. Vedoucí: Mgr. Lucie Janoušková
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18. 5. (neděle) 8:15–13:00
MÁJOVÝ TURNAJ V BLESKOVÉM ŠACHU
Zveme Vás na 25. ročník šachového turnaje. Prezentace 8:15–8:45, zahájení 9:15. Startovné 50 Kč/osoba pro předem přihlášené, 70 Kč na místě, děti
30 Kč. Přihlášky do 10. 5. na e-mail blazek.t@seznam.cz (jméno, oddíl, datum
narození, ELO).
20. 5. (pondělí) 15:45–16:45

ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ NA UMĚLÉ
HOROLEZECKÉ STĚNĚ (žáci 1.–3. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na obtížnost a na rychlost v tělocvičně Obchodní
akademie TGM v Kostelci. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora, Daniela Šafaříková.
20. 5. (pondělí) 17:00–18:00

ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ NA UMĚLÉ
HOROLEZECKÉ STĚNĚ (žáci 4.–6. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na obtížnost a na rychlost v tělocvičně Obchodní akademie TGM v Kostelci. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora.
21. 5. (úterý) 16:00–19:00
ZÁVODY V GYMNASTICE
Závody v gymnastice. Vedoucí: Lenka Malíková, Lucie Šrámová, Veronika
Šrámová, Petra Šimonová.
23. 5. (čtvrtek) 16:00–17:00

ZÁVODY V RYCHLOLEZENÍ NA UMĚLÉ
HOROLEZECKÉ STĚNĚ (žáci 7.–9. třídy ZŠ)
Lezení na horolezecké stěně na obtížnost a na rychlost v tělocvičně Obchodní akademie TGM v Kostelci. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora.

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

Program doprovodných akcí na květen
2. 5. (čtvrtek) 10:00 PŘÍBĚH O VČELÁCH
Lektorka H. Adamcová, povídání o včelách s tvořením pro nejmenší.
15. 5. (středa) 10:00

DÍLNIČKY PRO NEJMENŠÍ

15. 5. (středa) 16:00
PŘÍBĚH O VČELÁCH
Lektorka H. Adamcová, povídání o včelách s tvořením pro předškoláky
22. 5. (středa)8:00
VÝLET DO FAJNPARKU
Sraz v 8:00 na vlakové zastávce Kostelec nad Orlicí-město.

23. 5. (čtvrtek) 15:30 – 17:00 ZÁVODY V AGILITY
Závody pejsků při překonávání překážkové dráhy na zahradě DDM v Seykorově parku. Jen za pěkného počasí. Vedoucí: Lucie Bočková.

29. 5. (středa) 9:30

23. 5. (čtvrtek) 15:30–17:00
ZÁVODY V JUDU
Závody v judu. Vedoucí: Štefan Trebatický.

Každý čtvrtek
od 16:00

MASÁŽE MIMINEK
(lektorka Iva Voráčková)

23. 5. (čtvrtek) 16:00–17:00

Každý čtvrtek
od 17:30

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH, PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
(lektorka Iva Voráčková)

ZÁVODY V GYMNASTICE PRO KLUKY
I. st. ZŠ

23. 5. (čtvrtek) 17:00–18:00

ZÁVODY V GYMNASTICE PRO KLUKY
II. st. ZŠ
Závody v gymnastice. Vedoucí: Bronislav Bobiš.

VYCHÁZKA NA BABIČČIN DVOREČEK
v Doudlebách
Sraz v 9,30 u cyklostezky Grunda nebo v 10:00 na zámku v Doudlebách.

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

27. 5. (sobota) 8:00–18:00
VÝLET S FOTOAPARÁTEM
Výlet pro členy fotograﬁckého kroužku do skanzenu v Uhřínově. Vedoucí:
Ing. Zdeněk Fabiánek

ZUŠ F. I. Tůmy
30. 5. (čtvrtek) od 16:00
VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM
Závěrečné vystoupení kroužků DDM ve Sdruženém klubu Rabštejn. Poděkování vedoucím kroužků za jejich celoroční práci s dětmi, mládeží a dospělými.
31. 5. (pátek) 16:00–18:00
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Turnaj ve stolním tenisu v Sokolovně. Vedoucí: Josef Čermák.
PŘIPRAVUJEME:
1. června (sobota) 8:00–17:00 DEN DĚTÍ V MIRAKULU
Pojeďte s námi autobusem do parku Mirakulum ve středočeských Milovicích,
kde se můžete těšit na originální zábavu s množstvím nápaditých herních
prvků (lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra,
podzemní chodby, prolézačky, úzkokolejnou železnici, která park propojuje
se sousedním Tankodromem, vodní svět a oázy s vodními říčkami). S sebou
pohodlné sportovní oblečení a boty, plavky, jídlo a pití na celý den. Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká, Drahomíra Paulusová, Jan Alexandr Dostálek. Cena: 380 Kč.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 773 781 164, E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz
16. 5.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ

21. 5. 18:00
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ,
Host Klavírní Trio HAMU Praha. Nový zámek v Kostelci nad Orlicí.
Od 22. 5.

VÝSTAVA
VÝTVARNÉHO
OBORU
Městská knihovna Kostelec nad Orlicí.

5. 6. (středa) 17:00–19:00
TRAMPSKÉ PÍSNIČKY S KYTAROU
Hraní na kytaru a zpívání u ohýnku v Autokempu Orlice. Vedoucí: Ivana Minaříková.
9. 6. (neděle) 8:15–15:00
ŽÁKOVSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR
MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
Zveme Vás na 23. ročník turnaje. Prezentace 8:15–8:45, zahájení 9:15, závěr
14:00–15:00. Startovné: 30 Kč/žák. Přihlášky do 1. 6. na e-mail: blazek.t@seznam.cz (jméno, oddíl, datum narození, ELO).
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz
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28. 5. 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

30. 5. 18:00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Nový zámek v Kostelci nad Orlicí.
31. 5. 16:00

ZUŠ OPEN Muzeum krajky Vamberk
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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

Abonentní koncerty v Novém zámku
Srdečně Vás zveme na jedinečné koncerty, které se odehrají v Novém zámku
v následujících třech měsících.
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
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
ZVÝHODNĚNÁ PŘENOSNÁ ABONENTNÍ VSTUPENKA
vstup na všechny tři výše uvedené koncerty
místa: sektor střed, řada 5,6
cena: 920 Kč
vstupenka platí pro všechny tři koncerty a je přenosná
h ps://www.ticketportal.cz/event/
ABONENTNI-RADA-HUDECEK-BRABEC-STIVIN

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

1. 6. (sobota)
ČESKÝ RÁJ
Sraz účastníků: 6:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město odjezd
6:15 do Turnova (9:07) a linkovým autobusem (9:35) do Besedice odbočka
(10:01). Pěší trasa: pod Suchými skalami a nad skalami, Líšný, Zámek Malá
Skála, bývalý pivovar, lesní hřbitůvek, Malá Skála.
Návrat vlakem 14:51, V Kostelci nad Orlicí 17:44. Délka trasy: 10 km. Vedoucí
akce: Radka Krtičková.

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
4. 5. (sobota)
BOŽANOVSKÝ ŠPIČÁK
22.–24. 5.
VĚDOMÍ A POVAHA DUCHOVNÍHO PROBUZENÍ
Retreat se svámím Atmanandnou z Indie, učení advaita – védánty, satsangy
a meditace, v angličtině s českým překladem.
30. 5.–2. 6.

VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ S JÓGOU

Podrobné informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.
Těšíme se na setkání!

Různé
15. 5. (středa) 14:00
ŠMEJDI (NEJEN) ZA DVEŘMI
Občanská poradna Vás srdečně zve na přednášku, která se bude konat při
příležitosti slavnostního otevření nového Komunitního centra v Kostelci nad
Orlicí v ulici Příkopy 530.
Co se na přednášce dozvíte:
jak jednat s podomními prodejci (na co si dát pozor),
jak jednat s prodejci po telefonu,
jakým způsobem lze odstoupit od smlouvy,
jaký je rozdíl mezi zprostředkovateli energií a dodavateli energií,
informace o právním prostředí chránícím spotřebitele.
Přednáška je zdarma.
31. 5. (pátek) 17:00
DĚTSKÝ DEN V KOSTELECKÉ LHOTĚ
TJ SOKOL Kostelecká Lhota pořádá na hřišti Na penaltě v Kostelecké Lhotě
Dětský den. Na děti čekají soutěže se sladkou odměnou, skákací hrad, bohaté občerstvení... Vstup pro všechny zdarma.
2. 6. (neděle)
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Pro všechny děti, rodiče i prarodiče, pro všechny s dobrou náladou. 2. 6. se
bude konat již tradiční dětský den na kosteleckém koupališti. Soutěže, skákací hrad, spousta cen a dárků, občerstvení a zábavy, ukázka hasičské a policejní techniky bude pro Vás připraveno první červnovou neděli od členů
Kosteleckého okrašlovacího spolku a Pro Junioru, kteří se na Vás moc těší.

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.
18. 5. (sobota)
ORLICKÉ HORY
Sraz účastníků v Kostelci nad Orlicí, Palackého náměstí v 7:40 odjezd autobusem 7:55 na Šerlich. (Borohrádek vlak odjezd 7:16, Rychnov nad Kněžnou
nádraží 7:56, autobus odjezd 8:13). Pěší trasa: parkoviště Šerlich, chata HS
pod Velkou Deštnou, buď přímo po zelené do Luisina údolí, nebo po modré
kolem Maruši a podle okolností s odbočkou na Marušin kámen a snad vstavače, po sjezdovce Marta ke Kačenčině zahrádce, Deštné v Orlických horách.
Délka trasy: 11,5 km přes Marušu. Přímo 9,5 km. Návrat autobusem a vlakem.
Vedoucí akce: Jitka Kružíková.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019

NABÍZÍ:

PRODEJNÍ DOBA:

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

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

Prodejna okrasných rostlin
Frošova 774

(za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

tel.: 776 636 700, email: tzahrady@seznam.cz, www.t–zahrady.com
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Zápis do prvních tříd
Dne 3. 4. se konal na naší škole zápis dětí do prvních tříd. K zápisu dorazilo
se svými rodiči celkem 69 dětí. Žáci pátých ročníků, kteří se převlékli za pohádkové postavy, uvítali u vchodu budoucí prvňáčky a zavedli je do tříd, kde
se konal zápis. V jednotlivých zápisových třídách byly pro děti připraveny
na stanovištích rozmanité hry a aktivity zaměřené na pravolevou orientaci,
barvy, čísla, princip ﬁgury a pozadí, domácí zvířata a jejich mláďata. Dále si
děti mohly vyzkoušet i zábavná cvičení na interaktivní tabuli. Každý budoucí prvňáček si odnesl pamětní list a dáreček, který vytvořili žáci naší školy.
U zápisu byla také přítomna výchovná poradkyně, se kterou rodiče mohli
řešit odklad školní docházky svých dětí.
Mgr. Sabina Faltová

Náš Jáchym závodil v kategorii mladších žáků, což byli chlapci 6.–7. tříd,
ročníky 2007–2005 okresu Rychnov nad Kněžnou. Jáchymovi se v letošním
poháru škol velice zadařilo a v konkurenci třinácti chlapců reprezentantů
mladších žáků rychnovského okresu obsadil překrásné třetí místo s časem
36:73. Ziskem místa na „bedně“ Jáchym zúročil léta tréninku v závodním
družstvu v Říčkách v Orlických horách. První místo přitom v závodě mladších žáků obsadil Jakub Pivnička, žák ZŠ Police nad Metují (roč. 2005, 6. třída), druhé místo Matyáš Nebeský, žák ZŠ Trivium plus Dobřany (roč. 2006,
7. třída ZŠ). Celkem se letošního okresního kola poháru škol v Deštném zúčastnilo 78 žáků základních škol okresu Rychnov nad Kněžnou, a to ve třech
kategoriích dívky/chlapci od předžáků až po žáky starší. Poháru se zúčastnili závodníci 11 různých základních škol okresu. Je třeba dodat, že některé
školy současně vytvořily tříčlenná družstva, která bojovala o školské poháry
družstev. Jáchymův výsledek v letošním poháru škol je motivací a výzvou pro
další naše žáky k soutěžení v lyžařských disciplínách. Děkujeme Jáchymovi za vynikající reprezentaci naší školy ve sjezdovém lyžování a přejeme mu
hodně dalších úspěchů.
ps

Fota: archiv
ZŠ Gutha-Jarkovského

Okresní kolo poháru škol
ve sjezdovém lyžování
Dne 19. 3. se v Deštném v Orlických horách uskutečnilo okresní kolo poháru škol
ve sjezdovém lyžování. Závodilo se v obřím
slalomu podle pravidel Svazu lyžařů ČR, a to
konkrétně na závodní trati Marta I. – černá
sjezdovka ve Ski centru Deštné v Orlických
horách. Pořadatelem tohoto závodu byla
Okresní rada AŠSK ČR Rychnov nad Kněžnou. Naši školu v nelehkém závodě jednotlivců reprezentoval lyžař Jáchym Švandrlík,
ročník 2007, žák VI. B ZŠ Gutha Jarkovského
Kostelec nad Orlicí.
Fota: archiv ZŠ Gutha-Jarkovského
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Poděkování
Ráda bych poděkovala panu Vladimíru Faltovi a tiskárně AG TYP za vyhotovení skákacích panáků na chodby naší školy. Panáci přispěli k rozjasnění
školního prostředí, ale hlavně působí radost všem dětem. V rámci dlouhodobého projektu Žijeme opravdově, nikoli virtuálně se u nás snažíme dětem
přestávky vylepšit prostřednictvím nejrůznějších pohybových aktivit, deskových her, odpočinkových zón a nabídky zajímavé četby. Skákání panáka
dokáže báječně vylepšit náladu. Děti naší školy vám to jistě potvrdí!
Za vyučující 1. st. Lucie Ryšková

Zimní pětiboj ASPV
– krajské kolo v Hořicích
23. 3. proběhlo v Hořicích krajské kolo zimního pětiboje ASPV, kterého se
zúčastnilo 11 žáků naší školy.
Výsledky:
5. místo
7. místo
8. místo
10. místo
7. místo
11. místo
2. místo
5. místo
7. místo
15. místo
13. místo

Dohnal Dominik
Chaloupek Jakub
Archman David
Švandrlík Jáchym
Turynková Sára
Borůvková Eliška
Myšáková Monika
Sajdlová Michaela
Špačková Kristýna
Bezdíčková Denisa
Ryšková Julie

Preventivní program Hrajeme si spolu
V průběhu prvního březnového týdne se v 1. třídách uskutečnil preventivní
program etické výchovy Hrajeme si spolu. Jak už název napovídá, program
byl zaměřen na to, jak být správným kamarádem. Prostřednictvím zajímavých
her si děti přišly samy na to, že je dobré neprosazovat jen sám sebe, ale také
naslouchat ostatním, že společně toho dokáží mnohem víc, než každý sám.
Dále také, že každý z nás je pro skupinu důležitý a pokud si vzájemně pomáháme, výsledek může být dokonalý. Tyto jednoduché životní principy je dobré stále oprašovat a nezapomínat na ně. Věříme, že užitečné myšlenky, které
program poskytl, zůstanou v dětech trvale zakořeněny, aby na nich mohly
postupně přibývat další, jež budou přispívat k posílení kladných hodnot.
Program etické dílny byl spoluﬁnancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v rámci podpory etické výchovy ve školách.
Vyučující 1. tříd Lucie Ryšková
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Všem díky za reprezentaci školy a našeho města a také za to, že jste si o víkendu našli čas na sportování. Ještě jednou díky!
H. Dosedlová

Stolní tenis – krajské kolo
Ve středu 3. 4. proběhlo v Jičíně krajské kolo soutěže
základních škol ve stolním
tenise. Družstvo našich
chlapců ve složení Filip
Dubský, Jakub Lipenský,
Ondřej Šeda a Stanislav
Fajgl, které do Jičína postoupilo po vítězství v kole
okresním, sehrálo čtyři utkání s chlapci z Jičína, Mladých
Buků, Smiřic a Police nad Metují. Kostelečtí mladí stolní tenisté ukázali, že
vědí „zač je v Kostelci stolní tenis“. Suverénním způsobem si poradili se všemi čtyřmi soupeři, byli v celé soutěži nejlepším a také nejvyrovnanějším týmem a zaslouženě si odvezli pohár a diplom za vítězství v krajské soutěži.
Chlapci zaslouží poděkování a obdiv nejen za sportovní výkony, ale v neposlední řadě i za své sportovní chování, kamarádské vystupování, vzájemnou
soudržnost a podporu. Skvěle tak reprezentovali svoji „základku“ – ZŠ Gutha
– Jarkovského Kostelec nad Orlicí.
Velké poděkování také rozhodně patří trenéru z TTC Kostelec nad Orlicí Tomáši Kršiakovi, pod jehož vedením chlapci trénují, hrají a učí se sportovnímu
vystupování.
MK
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Stolní tenis na ZŠ
Jednou z akcí pořádaných školním parlamentem na naší škole byl turnaj
ve stolním tenisu.
V průběhu měsíce února a na začátku března se konala během hodin tělesné
výchovy třídní kola.
25. a 26. března následovalo školní kolo v rámci ročníků, čtvrtﬁnále, semiﬁnále a ﬁnále. Jednotlivé zápasy se konaly v integračním centru školy.
Každého zajímalo, jak to dopadne…

Ptačí svět je plný tajemství a zajímavostí. Abychom se něco z toho dozvěděli,
vyrazili jsme v pátek 22. 3. do Rychnova do Muzea Orlických hor, kde nás
čekal program ,,Pípáci“. Nejprve jsme si prohlédli nejrůznější vycpané ptáky
české přírody, pak jsme se dozvěděli, proč mohou létat. Ve skupinkách jsme
skládali obrázky ptáků, poslouchali pohádky a zkoušeli poznat podle hlasu
o jakého ptáčka jde. Ve škole si ještě zkusíme vyplnit pracovní list a vybarvit
omalovánku, kterou nám pracovnice muzea paní Marxová dala. Program se
nám moc líbil a rádi přijmeme pozvání na někdy příště.
Za 1. C Veiserová Dana

A tady jsou výsledky:
Kategorie mladší žáci a žákyně (6. + 7. ročník)
1. Tereza Bolehovská 6. B
1. Marek Novotný 7. C
2. Michaela Šrámová 7. C
2. Jakub Fiedler 7. A
3. Iveta Miculyčová 7. C
3. Jáchym Švandrlík 6. B
Kategorie starší žáci a žákyně (8. + 9. ročník)
1. Andrea Martinková 9. A
1. Filip Dubský 9. A
2. Nikola Pavlištová 9. A
2. Jakub Lipenský 8. A
3. Kateřina Slavíková 8. A
3. Pavel Trejtnar 9. B
Superﬁnále o celkové vítězství se konalo v úterý 26. března 2019.
Utkali se spolu vítězové semiﬁnále – Andrea Martinková s Nikolou Pavlištovou a Filip Dubský s Jakubem Lipenským.
Integrační centrum bylo zaplněné, diváci z řad spolužáků fandili o sto šest
a potleskem oceňovali vynikající výkony, které byly skutečně skvělé. Hlavně
utkání chlapců bylo doslova dech beroucí.
Celkovými vítězi se stali
a titul Mistr školy v letošním roce nakonec vybojovali Nikola Pavlištová
a Filip Dubský.
Srdečně blahopřejeme!
Závěrem je třeba poděkovat
žákům devátých ročníků,
kteří pomohli s perfektní
organizací tohoto turnaje.
Tým ve složení Martin Urban, Filip Dubský, Pavel Trejtnar, Marie Kaczynská,
Stáňa Tomášková, Matěj Műller a Filip Hladký se postaral o hladký průběh
celé akce, ať už v roli rozhodčích, zapisovatelů, čí fotografů. Dík patří i paní
učitelce Ivě Chadimové, neboť to byla ona, kdo si vzal celou akci na starost,
vše připravil, zorganizoval a nakonec samozřejmě i vyhodnotil.
Děkujeme!
A.S.

Pípáci

Díky za nádherný den
Smích nervy smích nervy
Rozhodně více smíchu jsme
si užili ve čtvrtek 28. 3. spolu
se 6 žáky ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí.
V tento den jsme již poněkolikáté zamířili do Hradce
Králové, kde se uskutečnila
krajská přehlídka 53. ročníku Ars Poetica Puškinův
památník. A právě možná
dobrá nálada prokládaná
vtípky a legráckami pomohla odbourat předsoutěžní napětí a vše dopadlo naprosto skvěle.
Šest statečných se ve svém volném čase připravovalo několik týdnů na tento
jediný den, kdy se měli předvést před odbornou porotou v přednesu ruského textu. Pět básní a jedna próza se porotě natolik zalíbily, že tři naši žáci
zaujali nejvyšší místa mezi soutěžícími ve své kategorii. Na 3. místě skončila
Denisa Plocková z 8. B, druhou příčku zaujala Nikola Kijonková ze stejné
třídy a 1. místo vybojoval již potřetí žák 9. A Filip Dubský. S povídkou Viktora Dragunského Světlačok Světluška bude Filip (potřetí) reprezentovat naši
školu 6. 6. na celostátní přehlídce v Praze.
Kromě již zmíněných recitátorů se soutěže zúčastnili také Tomáš Hartman ze
7. A, Nikola Šlapáková z 8. B a Stanislav Fajgl z 8. A.
Všem šesti žákům bych chtěla moc poděkovat za píli, nadšení, odříkání
a chuť něco nového se naučit.
Filipe, hodně štěstí v Praze!
PaedDr. Eva Voborníková

Úspěch v soutěži v anglickém jazyce
V Rychnově nad Kněžnou
se opět konalo okresní kolo
soutěže v anglickém jazyce,
kde své jazykové dovednosti
porovnali vítězové školních
kol. Naši školu v letošním
roce reprezentovali Pavel
Novák z 8. ročníku a Adéla Motyčková z 9. ročníku.
Ve velké konkurenci škol
z celého okresu podali oba
žáci výborný výkon.
Pavel Novák se umístil na krásném 3. místě.
Adéla Motyčková se stala vítězkou okresního kola. Postoupila do krajského
kola soutěže v Hradci Králové, kde obsadila 8. místo. Blahopřejeme!
Mgr. Iva Krsková

V Pardubicích se opět slétli bílí havrani
a žáci naší školy přitom nechyběli
V letošním roce se v Pardubicích konal 16. ročník cizojazyčné recitační
a pěvecké soutěže O bílého havrana Edgara Allana Poea a Rabe Ralph von
Christian Morgenstern, kterou pořádají JUKON a Landesversammlung
ve spolupráci s British Centre a SPŠE Pardubice. Soutěž opět probíhala nejen
v Divadle 29, ale také v historické klubovně Evropského spolkového domu.
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K velkému počtu soutěžících letos patřili i žáci
z 9. ročníku naší školy.
V kategorii sólové recitace
v německém jazyce školu reprezentoval Jiří Krsek
a v kategorii sólové recitace vystoupily Stanislava
Tomášková a Sára Markéta Mihalíková. Všichni tři
předvedli skvělé výkony,
za které sklidili velký potlesk. Stanislava Tomášková za svůj přednes básně
dokonce získala zvláštní ocenění poroty. Blahopřejeme!
Jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

ZUŠ F. I. Tůmy
Den otevřených dveří v ZUŠ

Mgr. Iva Krsková

Jak správně využívat IT a média?
Se čtvrtými a pátými ročníky jsme se zúčastnili
programu Etické dílny Jak
správně využívat IT a média?. Dnešní doba je plná
nebezpečí, které na nás
číhá nejen z počítače,
a tak se děti pomocí videí
a interaktivního programu dozvěděly jak správně
a bezpečně používat IT
a média. Zjistili co je to kyberšikana a jak proti ní bojovat, povídaly si o tom,
jak se správně pohybovat po sociálních sítích, jaké informace sdílet a nesdílet, vysvětlily si také to, jak nebezpečné mohou být hry, které hrají na počítači. Přemýšlej, udržuj si odstup, to je heslo, které si děti z programu odnesly,
a doufám, že se jím budou řídit.
Program etické dílny byl spoluﬁnancován z rozpočtu Královéhradeckého
kraje v rámci podpory etické výchovy ve školách.
4. a 5. ročníky ZŠ Komenského

DOTACE 220 000 Kč
Teplené čerpadlo s fotovoltaickou elektrárnou
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

Přijímací řízení do ZUŠ F. I. Tůmy
Přijímací řízení do ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí
(i pro žáky pobočky Častolovice)
se koná ve čtvrtek 23. 5. od 13:00 do 17:00
pro obor hudební, taneční a výtvarný.

Přijímáme děti od 5 let (k 1. 9. 2019).
Zájemci o hudební obor si připraví a zazpívají
1 lidovou píseň.
Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou
3 výtvarné práce.
Výuku sborového zpěvu opět přebírá
paní učitelka D. Potštejnská, při přijímacím řízení
je možný nábor do předmětu sborový zpěv.
Žáci, kteří navštěvují hru na nástroj či sólový zpěv,
mohou navštěvovat sborový zpěv zdarma.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách
www.zus-kostelec.cz.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí
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Vítězství v krajském kole
21. 3. se v ZUŠ Týniště nad Orlicí konalo krajské kolo v komorní hře dechových nástrojů. Naši školu zastupovaly tři soubory:
Flutes Dryades (ve složení Anežka Polnická, Tereza Andrysová, Natálie Bangová, Veronika Daňková) pod vedením paní učitelky Jarmily Čechové Krečmerové, Hrdobci (Jiří Hejčl, Vojtěch Slovák, Matouš Cimﬂ, Václav Klecandr)
pod vedením Táňy Peškové a Okteto (Jan Polnický, Ondřej Fiala, Kamila Sadláčková, Petra Čermáková, Jana Veselá, Adéla Kučerová, Jolana Cabalková,
Adéla Přibylová) pod vedením Václava Klecandra. Máme velikou radost, že
všechny tři soubory získaly krásná 1. místa. Děkujeme za reprezentaci školy
i města a blahopřejeme.
Jana Polnická

Zájezd ZUŠky na klavírní recitál
Lukáše Vondráčka
Ve středu 3. 4. jsme se se ZUŠkou vydali do Pardubic na klavírní recitál Lukáše Vondráčka. Jel nás plný autobus.
V aule pardubické univerzity byla přímo hudební atmosféra. Lukáš Vondráček nám zahrál skladby od Franze Schuberta a Roberta Schumanna. Bylo to
precizní, zahrané úžasně a s citem.

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Nejvíce mne zaujalo, jak nádherně dokáže zahrát piano a jak forte. Nejkrásnější ze skladeb pro mne byl Karneval R. Schumanna.
Doufám, že budu mít opět možnost jet na některý z jeho dalších koncertů.
Jana Tillová

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Americká dvojka na obchodce
Zájezd na Marsalis Quartet
13. 3. se vydali naši saxofonisté a klarinetisté na jedinečný koncert Branford
Marsalis Quartetu, který byl zahajovacím koncertem Jazzfestivalu Brno 2019.
Tato světová jednička přijela zahrát do akusticky úžasného sálu Sono centra v Brně. Branford Marsalis na začátku osmdesátých let vtrhnul na scénu
jako saxofonista. Pro jazz tak nadchl zástupy nových fanoušků. Ani se třemi Grammy ve své sbírce však neusíná na vavřínech a dál rozvíjí svůj talent
a rozšiřuje hudební obzory sobě i svým posluchačům.
Večerní kncert byl pro nás všechny jistě krásným zážitkem a nechyběl ani
podpis na čepici pro našeho Kubíka od slavného Bronforda Marsalise.
Jana Polnická
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Každý student Obchodní Akademie v Kostelci nad Orlicí má určitě nejraději vyučovací hodinu,
kde je spousta překvapení díky
našemu americkému asistentovi
angličtiny Willu Smithovi. Je u
nás od září a s ním je každá hodina angličtiny mnohem víc naučná a zábavná. Škoda, že u nás
bude jen jeden školní rok, určitě
by nikomu nevadilo, kdybychom
ho jako našeho učitele potkávali
na chodbách pořád. Každá hodina angličtiny je jiná, vždy se dozvíme něco o Americe díky jeho
prezentacím a často je doplňuje i
Foto: archiv OA TGM
různými hrami. Mně osobně slyšet rodilého mluvčího a mluvit s ním v angličtině moc pomáhá.
Jednu středu za vysokým Willem přišla malá slečna jménem Niecea Freeman,
která je taky asistentkou hodin angličtiny, ale na střední Zemědělské a Veterinární škole v Lanškrouně. Will a jeho kamarádka se zúčastnili semináře
v Polsku a z nabytých informací nám udělali prezentaci na téma Journalism
Fake News. Dozvěděli jsme se, jak rozpoznat falešné články od pravdivých,
a spoustu dalších užitečných informací. Také jsme zjistili, že obrázek v novinách může znamenat něco úplně jiného, než jsme si v první moment mysleli.
Hodina byla energičtější, protože Niecea na rozdíl od Willa je víc hyperaktivní a mluví o dost rychleji. I když jsme si hodinu s ní všichni báječně
užili, myslím si, že bychom Willa nevyměnili. Doufám, že budeme mít více
takových zábavných hodin s Willovou kamarádkou, protože jsou opravdu
super dvojka.
Kristýna Zavacká, 3. C
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Výsledky jarních závodů v orientačním běhu

DDM Kamarád

Prvního kola závodů Východočeského poháru u Stříbrného rybníka v Hradci Králové v neděli 24. 3. 2019 se zúčastnilo 28 kosteleckých orientačních
běžců. Na stupních vítězů byl oceněn Radovan Hladký v kategorii H10C.

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

Taneční skupina Cácorky na prvním místě
První soutěžní sezonu si vyzkoušely i malé Cácorky z DDM Kostelec nad Orlicí.
Nejprve se zúčastnily soutěže Rychnovský taneček, kde předvedly svoji choreograﬁi s hůlkou jako Vánoční skřítci, druhá skladba ve stylu dětské zumby
taktéž zaujala porotu a děvčátka si odvezla dvě 1. místa ve své kategorii.

Další nepostupová taneční soutěž se konala v Třebechovicích. Zde předvedly nejen vystoupení s hůlkou, ale i s třásněmi. Konkurence už byla větší, ale
přesto obsadily krásné 4. a 6. místo. Na čokomedailích si holčičky pochutnaly již cestou domů. Ještě nás čekají dvě vystoupení a jedna soutěž. Srdečně
Vás zveme na Závěrečná vystoupení 30. 5. 2019 na Rabštejn, kde ukážeme tři
z našich choreograﬁí, se kterými jsme se soutěží zúčastnily.
Lenka Malíková, Zuzana Fialová a Radana Fialová, trenérky

Soustředění juda v Krkonoších
Od 5. do 10. března jsme pro členy oddílu Judo připravili lyžařské soustředění v Krkonoších. Z kosteleckých judistů se přihlásili Ondra Petera, Fanda a Tomáš Mazánkovi, Vítek Syrový a Dorotka Doležalová. Ubytování bylo
na chatě zemědělského družstva Libčany, lyžovalo se na lyžařském vleku
na Pěnkavčím vrchu. Na programu bylo hlavně lyžování a otužování, což je
vidět i na společné fotce.
Štefan Trebatický, trenér
Fota: archiv DDM

Druhého kola VČP závodů se v sobotu 30. 3. v Byzhradci zúčastnilo
32 kosteleckých závodníků. 2. místo obsadil Bořivoj Marek v kategorii H12D,
na 3. místě se umístila Eliška Šafránková v kategorii P, 6. místo obsadil
Radovan Hladký v kategorii H10C.

Kostelecký orientační běh má svého Mistra
oblasti ve sprintu
První dubnový víkend čekalo
na orientační běžce 4. kolo Východočeského poháru, Mistrovství oblasti ve sprintu, tedy
boj o tituly oblastních mistrů
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Kostelecký oddíl orientačního běhu Domu
dětí a mládeže vyslal do bojů
26 závodníků a může slavit. Ze
závodů vezeme v osobě Radovana Hladkého první individuální titul z kategorie H10C, kde
se ve stejném čase dělil o první
místo se soupeřem z Hradce
Králové. Ostatní tituly pobraly
jen velká města jako je Hradec
Králové nebo Pardubice. O to
cennější je vítězství našeho
závodníka, který ještě dopoledne reprezentoval naše město
a místní oddíl TTC na Krajském
bodovacím turnaji ve stolním tenise, kde se také neztratil. Tímto děkuji i trenérům TTC Tomáši Kršiakovi a Radimu Petrovi, kteří mají lví podíl na sportovní
přípravě mladého sportovce.
Ing. Viktor Hladký, trenér orientačního běhu

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

Cvrček se přestěhoval
Když Cvrček, tehdy ještě jako součást solnického Broučka, v roce 2007 poprvé v Kostelci zahájil svou činnost, byl vděčný za jakékoliv prostory. Iva
Voráčková vzpomíná, že se jí chtělo brečet, když poprvé přišla do prostor,
ve kterých měl dalších víc než 10 let Cvrček sídlit. Chtělo to spoustu dřiny,
odhodlání a odpracovaných dobrovolnických hodin k tomu, aby to byl aspoň
v rámci možnosti pěkný, čistý a bezpečný prostor pro malé děti a jejich rodiče. Některé věci ale nebyly v našich silách změnit. Okna nešla otevřít. Když
už se otevřela, nešla zavřít. Topení topilo tak všelijak, všude táhlo. Opadávající omítku jsme zalepovali barevnými obrázky našich dětí. Záchody a vodovodní kohoutky zlobily a odpady smrděly. A přesto jsme tu byli šťastní.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019
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Dámský klub Slavětína
Proběhl již třetí ročník soutěže o nejlepší
lhoteckou buchtu
Dámský klub Slavětína organizoval již 3. ročník soutěže v pečení o nejlepší
lhoteckou buchtu a slané pečivo. Soutěž se uskutečnila jako velmi příjemné
nedělní odpoledne s kávou a zákuskem v neděli 24. 3. v Hostinci U Hubálků
v Kostelecké Lhotě. Dámy, ale i školou povinné dívenky upekly mátové věnečky s čokoládou a jahodami, brownies s hruškami, kinder řezy s čokoládou, makovník s citronovou polevou, sněhové trubičky, tanečnice, babiččiny
řezy, koláč s meruňkami, věnečky se žloutkovým krémem a čokoládovou
pěnu s mangovým pyré, indiány, ananasové řezy, mini kremrole, ořechové
řezy, ořechovou buchtu, mrkvové dortíčky, čokoládové dortíky, punčové řezy,
cupcakes. Nechyběly ani slané dobroty - špenátová roláda, preclíčky, sýrové
smaženky. Přehlídku soutěžních dobrot tvořilo 26 druhů. A že bylo z čeho
vybírat. Všechno bylo moc dobré. Veřejnost ochutnávala vystavené soutěžní
vzorky a bodovala ty nejlepší. Porota pak vyhodnotila přidělené body. A co
chutnalo nejvíc? A nejen chutnalo, ale i výborně na pohled vypadalo.
Nejvyšší bodové ohodnocení obdržely vítězné tanečnice.
43 hlasů - 1. místo tanečnice autorky Aleny Lehké
28 hlasů - 2. místo čokoládová pěna s mangovým pyré od Gábiny Hrobařové
19 hlasů - 3. místo čokoládové dortíky Soﬁe Kundrátové a Amélie Baškové
10 hlasy - 1. místo byly ohodnoceny slané preclíky od Aleny Všetičkové

Fota: archiv DK Slavětína
Fota: archiv MC Cvrček

Vloni jsme tyto prostory byli nuceni dočasně opustit a byli jsme rádi, že nám
Město vyšlo vstříc a poskytlo azyl v bývalé šatlavě, i když to byly prostory
pro naše potřeby hodně stísněné a museli jsme tomu upravit i program a nabídku služeb.
Když jsme se nyní po roce stěhovali zpátky do budovy na Příkopech, chtělo
se brečet tentokrát mně. Tak krásné prostory! Světlé, čisté, hygienicky nezávadné. Všechno tam funguje, nic neupadává a vše je sladěné do posledního detailu. Prostě nádhera! Shodli jsme se na tom, že je neuvěřitelné, kolik
místa v té budově najednou je. Dřív to byly takové tmavé kutlochy, nyní je
všude spousta světla. Všechny organizace, které zde sídlí, mají nyní důstojné
a krásné prostory, které nám musí v okolních městech jen závidět.
Jako vždy, když někde proběhne taková náročná rekonstrukce, budou určitě nějaké mouchy a dodělávky, ale to k tomu asi patří. My už ale naše prostory od dubna „zajíždíme“ plnou parou. Měli jsme zde kurz sebeobrany,
workshop drátkování, pletení pomlázek, velikonoční tvoření a začaly opět
masáže miminek a předporodní průprava. V květnu budeme samozřejmě
v akcích pokračovat, ale už také vyrazíme s dětmi ven.
Dne 15. 5. proběhne v budově Den otevřených dveří, a tak zveme všechny,
kteří by se chtěli podívat, jaké to u nás dnes mají dětičky s rodiči pěkné, aby
se přišli podívat.
Těšíme se na vás,
Za MC Cvrček z. s. Bc. Andrea Kocourková, jednatel
Naše aktivity jsou podporovány.
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Autorky oceněných dobrot byly odměněny dárkovým poukazem a věcnou cenou.
Účast hodnotitelů byla veliká. Naplněný sál i s přísálím a salonkem toho byl
důkazem.
V soutěži budeme pokračovat i v příštím roce, její hodnocení bylo ze strany
všech účastníků velmi kladné. A tak se můžete připojit i vy, kdo jste nebyli,
a upéct, či přijít ochutnat a ohodnotit.
Děkujeme všem, kteří napekli a věnovali svoje zákusky do soutěže.
Ifal
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019

Kostelecký okrašlovací spolek
Vyhlášení soutěže
Kostelecký okrašlovací spolek za podpory Města Kostelec nad Orlicí vyhlašuje již 8. ročník soutěže o nejkrásnější okno, balkon a předzahrádku
ve městě i jeho částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry. Pochlubte
se výsledky péče o svá okna, balkony a předzahrádky. Své fotograﬁe posílejte na e-mailovou adresu iva.jelin@seznam.cz, zároveň je můžete přinést
do Květinářství Pomněnka. V letošním roce budou k rozmanitosti soutěže přispívat i „kosácké hlídky“, které budou krásná místa průběžně fotit
a po dohodě s majiteli fotky zařadí do soutěže. Uzávěrka soutěže bude 31. 10.
t .r. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny, které jim pomohou k dalšímu
okrašlování jejich obydlí a tím i celého města. Proto neváhejte a foťte krásu,
kterou jste vlastníma rukama vytvořili.

Fota: archiv KOS

Skaut
Ukliďme Kostelec
V sobotu 6. 4. dobrovolníci z celé České republiky vyrazili bohatě vybaveni
pytli a rukavicemi uklízet naše města a okolní přírodu.
Přidali jsme se i my, kostelečtí skauti, a spolu s námi i další občané z Kostelce nad Orlicí. Celkem se sešlo 63 dobrovolníků a ti všichni v 9:00 vyrazili
po šesti různých trasách uklízet naše malé městečko od odpadků. Ze začátku
jsme se báli, že v tak hojném počtu nebudeme mít ani co sbírat, ale výsledek
nás nakonec překvapil.

První jarní brigáda
6. 4. proběhla celorepubliková akce
„Ukliďme Česko“. Přesto, že někteří
z nás se zúčastnili, udělali jsme si 10.
4. ještě jednu svoji. Neuklízíme Česko,
ale jen ten svůj plácek země české, naši
zelenou křižovatku. Vyhrabat, vyplet,
ostříhat, poklidit, posbírat nepatřičné
a je hotovo. V posledních letech jsou
brigády o hodně zajímavější a zábavnější. Můžeme se totiž za dobře vykonanou práci odměnit v příjemném
prostředí Vodárny. Závěrem apelujeme
na všechny pejskaře – prosíme, prosíme – ty potřebné sáčky si můžete kdykoliv vyzvednout v pokladně MěÚ.
Za KOS Dana Bečičková a Blanka Miklová
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019

27

Celkem jsme nasbírali 38 pytlů. Hmotnost si netroufáme ani odhadnout.
Na některých trasách nám dokonce ani nestačily pytle. Po namáhavé práci jsme se ještě zastavili ve Vodárně, kde všichni dobrovolníci mohli získat
jeden nápoj zdarma, děkujeme! Díky patří i SK Rabštejn za vylepení zvacích
letáčků a všem dobrovolníkům za to, že si udělali čas a pomohli nám udělat
z Kostelce o trošku hezčí místo.
Zároveň se vydařilo i počasí, takže z toho byl pro většinu nádherný sobotní
výlet, který tedy tak trochu kazil pohled na tu velikou hromadu nepořádku.
Ale můžeme doufat, že pokud zrealizujeme podobnou akci i příští rok, bude
již plných pytlů méně. O to se ale budeme muset zasadit všichni společně.
Anna Pospíšilíková

Český zahrádkářský svaz
Kostelečtí zahrádkáři bilancovali
V březnu se konala výroční členská schůze kosteleckých
zahrádkářů, která hodnotila období pěti let působení svého
výboru a činnosti organizace.
Nebylo to snadné období. Dvě oblasti stojí za zmínku,
protože potrápily výbor, a nakonec celou organizaci. Problémem byla změna užívání naší budovy vyvolaná odchodem několika nájemníků a změnou užívání v novém oboru. Stará budova více než čtyřicet let
po poslední přestavbě potřebovala značné náklady, administrativní přípravu
i starosti výboru. Podklady pro změnu užívání byly náročné, čímž se souhlas
s novým užíváním se na stavebním úřadě města nezískával snadno.
Druhou oblastí bylo zajišťování modernizace naší tradiční výroby jablečného moštu. V průběhu pěti let moštárna podstatně rozšířila sortiment o nevratné obaly v krabicích bag in box. Plnicí stroj ve vysoké nerezové kvalitě
s automatickým řízením si zkompletovali pracovníci sami. O krabice 3 l i 5 l
je stále rostoucí zájem. V moštárně postrádáme pracovníky, hlavně muže.
Jen s obětavostí členů můžeme nabídnout velmi kvalitní přírodní nápoj bez
koncentrátů či přidávané vody jak členům, tak veřejnosti a hlavně dětem.
Chtěli jsme se ukázat užitečnými pro Kostelec i okolí. Spolupracovali jsme
s Klubem seniorů Pohoda, se spřátelenými zahrádkářskými organizacemi ze
Žamberka, České Rybné a Častolovic. Zúčastnili jsme se všech zahrádkářských výstav v Častolovicích, oslav 700 let Kostelce, zúčastnili se Food festivalu na zámku. Oslavili jsme 60 let vzniku organizace a přitom vzpomínali
na všechny předsedy od plukovníka Hoﬀmanna po Waltra Dedka. Držíme
tradici již čtrnácti uskutečněných výletů, pořádáme besedy pro členy i veřejnost. Pyšníme se úspěchy dětí v soutěžích ﬂoristika i výtvarné činnosti
pořádaných Českým zahrádkářským svazem.
Samostatnou kapitolou jsou již tradičně pořádané plesy naší organizace. Jejich příprava je rok od roku náročnější, a proto nás těší jejich pěkná návštěvnost. Při skvělém hudebním doprovodu skupiny Streyci se návštěvníci vždy
dobře pobaví.
Pětileté období je podle pravidel také volebním. Několik starších členů výboru se ctí ukončilo letos činnost a na jejich místa nastoupili mladší. Poděkovali jsme obětavému předsedovi Antonínu Mrázkovi, který převzal jinou
funkci, a nově zvolili předsedkyní paní Danu Musilovou na dalších pět let.
Očekáváme, že všechny přínosy více než stovky kosteleckých zahrádkářů
ve prospěch našeho města a občanů zachováme a s novým vedením se ještě
více zviditelníme i v oblastech výtvarné, výstavní a společenské.
Ing. Vítek Losenický
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SPORT
FbK Kostelec nad Orlicí
Zasloužené vítězství v České Skalici
Na desátý ﬂorbalový turnaj odjeli mladší žáci dne 6. 4. do České Skalice. Jelikož kluci měli hrací pauzu, tak se velice těšili. Bylo to vidět na jejich hře a výkonu. První zápas vyhráli nad domácí Českou Skalicí vysoko 11:3. Myslím, že
je to velice povzbudilo k dalším výsledkům. Dále kluky čekalo družstvo FBC
Dobruška. Tyto zápasy jsou vždy vyrovnané, ale kluci ho zvádli na výbornou
a to výhrou 15:8. Poslední zápas byl s FBŠ Nové Město nad Metují. Ten byl
velice vyrovnaný, kluci si odpočítávali čas do konce zápasu a udrželi výhru
7:6. Jejich radost byla obrovská.
Chlapcům velice gratulujeme a rodičům děkujeme za podporu.
Poslední turnaj sezony bude na domácí půdě v hale SZeŠ v Kostelci nad Orlicí dne 5. 5. Jste všichni srdečně zváni, přijďte chlapce podpořit.
Za FBK Kostelec nad Orlicí IJ

Foto: archiv FbK Kostelec nad Orlicí
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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.

OSTRAHA OBJEKTU MV- Kostelec nad Orlicí
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Hledáme kolegy na pozici „Pracovník ostrahy“
v objektu MV v Kostelci nad Orlicí.
Popis práce: - ostraha osob a majetku, pochůzková činnost,
práce na HPP nebo DPP, nástup dle dohody.
Požadujeme: - trestní bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost.
Nabízíme: – práce ve stabilní společnosti, služební stejnokroj,
možnost získání certifikátu odborné způsobilosti.
Vhodné i pro bývalé příslušníky ozbrojených složek a osoby OZZ či ID.
Kontakt: 725 677 254 (545 218 533) nebo emailem na inzerce@cbacorp.cz.

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
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2019
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REKONSTRUKCE VLAKOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ ČESKÝCH DRAH
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Od 13. 3. do 15. 4. proběhla rekonstrukce nástupiště kostelecké vlakové zastávky včetně železničního přejezdu. Během rekonstrukce proběhla výměna elektroinstalace, nové LED osvětlení a výška hrany nástupiště. Nové nástupiště umožní bezbariérový nástup do vlaků, což ocení maminky s kočárky a cestující
s omezenou pohyblivostí. Na zastávce je nainstalován nový informační a kamerový systém, které umožní pohodlnější a bezpečnější cestování. Na následujících snímcích si můžete prohlédnout, jak práce postupovaly.
Petr Urban

Fota: archiv Martin Urban

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, RNDr. Tomáš Kytlík, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, 725 099 614, e–mail: zpravodaj@muko.cz.
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řešení vašeho bydlení
Potřebujete dobře zhodnotit své úspory?
- Máme spořicí účet s 1,6 % p. a.
- Termínovaný vklad, např. na 3 roky 1,5 %, 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

Je Váš průkaz pojištěnce platný
do roku 2020?
Stavte se u nás co nejdříve
pro nový!
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