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KOSTELEC PŘEDSTAVIL DŮM OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY OBYVATELE
Vážení občané,
ráda bych Vám za všechny organizátory Dne otevřených dveří poděkovala
za Váš zájem, který jste projevili při prohlídce celé budovy Komunitního centra,
děkujeme za Vaše otázky a podnětné připomínky, se kterými budeme jistě pracovat i při realizaci dalších aktivit a všichni poskytovatelé sociálních služeb děkují, že jste si našli čas a přišli se seznámit s jejich činností a tím
je podpořili do další nelehké práce.
Velké poděkování patří vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí Pavlíně Blažkové za zajištění prezentace svých služeb a naplnění programu.
Velice si také vážíme pochopení sdružení Čhavengre Jilo, které své prostory ochotně poskytlo na celodenní přednášky a semináře.
Náročná příprava celodenní akce trvala několik měsíců, ale jsme rádi, že vše klaplo a my jsme Vám v takovém rozsahu mohli přiblížit život
sociálních služeb.
Běla Kovaříčková, Koordinátor plánování sociálních služeb

Den otevřených dveří v Komunitním centru
Kostelec nad Orlicí
Příležitost, být u otevření budovy města, která má zcela nový kabát, není každý den. Bylo příjemným zjištěním, že o návštěvu nového Komunitního centra
byl mezi občany našeho města velký zájem. O slavnostní přestřižení pásky se
podělil starosta města František Kinský s náměstkem primátora Královéhradeckého kraje s gescí za sociální oblast Vladimírem Dernerem za přítomnosti
obou místostarostů města.
Za tím, že měl Den otevřených dveří návštěvníkům co nabídnout, je několik
měsíců práce pracovnic Odboru sociálních věcí Městského úřadu a Pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí, které společně připravily bohatý program.
V prostorách, které důstojně reprezentují kladný vztah města ke komunitnímu životu, měli návštěvníci možnost zhlédnout prezentace poskytovatelů
sociálních a navazujících služeb, zajímavé přednášky, fotodokumentaci z rekonstrukce budovy, kterou si mnozí kostelečtí pamatují z minulosti jako mateřskou školku, i výstavu žáků Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí
s názvem „Život je dar“, která nabízí zajímavý pohled na stáří a život s handicapem očima dětí ve věku od pěti do deseti let. Stěny půdních prostor, které
se změnily v konferenční sál, oživila prezentace všech sociálních služeb, které
jsou v současnosti podporovány z rozpočtu města. Návštěvníci využili příležitost k osobnímu setkání se zástupci spolků a služeb, které mají v centru sídlo,
ale i těch, kteří přijali pozvání organizátorek a po celý den, středu 15. 5., představovali služby dostupné na kostelecku. V suterénu bylo možné si vyzkoušet
na resuscitačních ﬁgurínách oživování pod vedením zdravotnice z Oblastního
spolku Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou. Největší prostor
měla zaslouženě Pečovatelská služba v Kostelci nad Orlicí a Centrum denních
služeb Domovinka, organizace zřízené Městem, které zajišťují každodenní
dostupnost těch nejdůležitějších sociálních služeb pro naše občany. S organizací programu celého dne jim pomáhali studenti Obchodní akademie, kteří
provázeli návštěvníky po budově, informovali o programu přednášek a starali
se o občerstvení.
Skutečnost, že má Kostelec nové prostory pro setkávání, vzdělávání a spolupráci mezi lidmi, kteří v něm žijí, nás řadí k moderním městům, kterým záleží
na podpoře stávajících, vzniku nových soudržných komunit a jejich vzájemnému propojování. Komunitní centrum má potenciál změnit život ve městě
k lepšímu aktivizací obyvatel, spolků a institucí, zvýšení jejich zájmu o dění
ve městě a umožnit jim vedle společenského života také společně řešit problémy.
Realizace Dne otevřených dveří Pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí proběhla za ﬁnanční podpory z projektu "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje”, rekonstrukce budovy
byla spoluﬁnancována z Integrovaného regionálního operačního programu
a speciﬁckého cíle 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi. V obou případech za výrazné podpory fondů Evropské unie.
Zuzana Kschwendová
Fota: Z. Fabiánek
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
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ze dne 8.4.2019
schvaluje
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících,
číslo smlouvy 4000222710 se společností
GasNet, s.r.o., se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ: 27295567.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku: Regenerace prostranství Sokolovny
Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
dle § 63 odst. 1 zákona 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, použití jednacího řízení
bez uveřejnění na veřejnou zakázku: Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
-1.etapa.
smlouvu o výpůjčce č. 168/2019 prostor - kanceláře označené č. 1.04 a 1.05 umístěné v I.NP
budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad
Orlicí se spolkem Mateřské centrum Cvrček
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stradinská 1417, IČ: 26578620, a to na dobu určitou s účinností od 09.04.2019 do 31.12.2020
za roční paušální úhradu za služby spojené
s užíváním prostor ve výši 150 Kč/m2.
smlouvu o výpůjčce č. 167/2019 prostor kanceláře označené č. 1.06 a 1.07 umístěné
v I.NP budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad Orlicí se spolkem Čhavengre jilo, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 241,
IČ: 22763724, a to na dobu určitou s účinností
od 09.04.2019 do 31.12.2020 za roční paušální úhradu za služby spojené s užíváním prostor ve výši 150 Kč/m2.
smlouvu o výpůjčce č. 163/2019 prostor kanceláře označené č. 2.03 umístěné ve II.
NP budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci
nad Orlicí s obecně prospěšnou společností
Aufori, o.p.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Pražské předměstí, Habrmanova 136/3,
IČ: 01582241, a to na dobu určitou s účinností
od 01.05.2019 do 31.12.2020 za roční paušální
úhradu za služby spojené s užíváním prostor
ve výši 150 Kč/m2.
smlouvu o výpůjčce č. 164/2019 prostor kanceláře označené č. 2.05 umístěné ve II.NP
budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad
Orlicí s obecně prospěšnou společností Občanské poradenské středisko, o.p.s., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Československé
armády 543/29, IČ: 25916360, a to na dobu určitou s účinností od 01.05.2019 do 31.12.2020
za roční paušální úhradu za služby spojené
s užíváním prostor ve výši 150 Kč/m2.
smlouvu o výpůjčce č. 165/2019 prostor - kanceláře označené č. 2.05 umístěné ve II.NP budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad Orlicí
s paní Hanou Zakouřilovou, se sídlem 517 43
Potštejn, Brná 55, IČ: 02541203, a to na dobu
určitou s účinností od 01.05.2019 do 31.12.2020
za roční paušální úhradu za služby spojené
s užíváním prostor ve výši 150 Kč/m2.
smlouvu o výpůjčce č. 166/2019 prostor kanceláře označené č. 2.06 umístěné ve II.NP
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budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad
Orlicí s pobočným spolkem Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelci nad Orlicí, Jiráskovo náměstí
69, IČ: 75032546, a to na dobu určitou s účinností od 09.04.2019 do 31.12.2020 za roční
paušální úhradu za služby spojené s užíváním
prostor ve výši 150 Kč/m2.
smlouvu o dílo se společností LIFTMONT CZ
s.r.o., se sídlem 785 01 Šternberk, Nádražní
2459/35, IČ: 26845687.
darovací smlouvu na ﬁnancování organizací zájmových, sportovních a kulturních,
které sdružují mládež, a to na jejich činnost
a dále na konání jednorázových akcí pro děti
ve městě Kostelec nad Orlicí a v jeho městských částech (Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry) ve výši 85.000 Kč se společností
Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233,
IČ: 45534144.
roční účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní umělecké školy
F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17,
IČ: 71230432 dle předložené žádosti za rok 2018.
převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 95.774,57 Kč do rezervního fondu
zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Tyršova 17, IČ: 71230432.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 9.
smlouvu o daru s Obcí Lhoty u Potštejna,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lhoty
u Potštejna 34, IČ: 00275042.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Kostelec nad Orlicí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou ve výši
35.000 Kč s Královéhradeckým krajem, se
sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245/2, IČ: 70889546.

•

souhlasí
se stavbou Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.
- Častolovice - Solnice, 4. část státní organizací Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem 110 00 Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234.
s vystavením objednávky společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318,
IČ: 28791274 na zhotovení stavby Kostelec n
O. Koryta-rekonstrukce VO přílož ke kabelům
1kV ČEZ.
s vystavení objednávky společnosti Garaventa Li s.r.o., se sídlem 102 00 Praha 15, Pražská 810/16, IČ: 49682041 na dodávku šikmé
zvedací plošiny GSL Artira v souladu s čl. VI.,
odst. 9 VS/38 organizační směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

•
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se zapojením Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987 do projektu kraje Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III obědy do škol, ﬁnancovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s ﬁnančním
příspěvkem z výzvy 30_19_009 Operačního
programu potravinové a materiální pomoci.
jmenuje
grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí o poskytnutí peněžitých darů
z prostředků FederalMogul Friction Products
a.s. pro rok 2019 ve složení: RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Mgr. Martina Kalousková, Bc. Michala Kavalková, pan
Jan Zahradníček, Ing. Martin Kozel, paní Iva
Jelínková a paní Šárka Slezáková jako zapisovatelka.
sbor pro občanské záležitosti ve složení: paní
Věra Fröhdeová, paní Marie Fuksová, paní Jana
Hartmanová, paní Jiřina Kudláčková, paní Eva
Machačová, paní Radka Málková, paní Jiřina
Myšáková, paní Marie Sajdlová a paní Miluška Walterová s účinností od 09.04.2019.
ze dne 29.4.2019
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem vývěsní skříňky č. 2 umístěné v ulici I. J. Pešiny v Kostelci
nad Orlicí se spolkem Mateřské centrum Cvrček z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Stradinská 1417, IČ: 26578620.
vyřazení majetku z majetku města dle přílohy
č. 2 zápisu č. 1/2019 z jednání Likvidační komise ze dne 5.4.2019.
smlouvu o právu provést stavbu Stavební
úpravy RD č. p. 258 Seifertova, Kostelec nad
Orlicí s paní xxxx.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2007948 SOBS VB1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IČ: 24729035.
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se společností RENOVAK Kostelec nad Orlicí s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Na Morávce 1057, IČ: 49814401 pro oprávněný
pozemek parc. č. 1267/1 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2017782/SOBS VB/03 Kostelec n. O.,
Drtinova, p. č. 1696/1-kNN se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IČ: 24729035.
příkazní smlouvu na výkon činnosti TDI
na akci: Regenerace prostranství Sokolovny
Kostelec nad Orlicí s panem Ing. Markem Ďurišem, se sídlem 552 03 Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
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příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci: Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí s panem
Ing. Markem Ďurišem, se sídlem 552 03 Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
kupní smlouvu č.sml. 9419000759/
4000222835 se společností GasNet, s.r.o.,
se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská
940/96, IČ: 27295567.
dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky
č.: 4000216842 se společností GridServices,
s.r.o., se sídlem 602 00 Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ: 27935311.
přemístění dopravního značení začátku
a konce obce Kostelec nad Orlicí na výjezdu
z obce směrem Kostelecká Lhota, a to při hranici pozemku parc. č. 1216/5 a parc. č. 326/4,
oba v kat. ú. Kostelecká Lhota za podmínek
dodržení platných právních předpisů.
kupní smlouvu pro veřejnou zakázku: Obměna serverové infrastruktury Kostelec nad
Orlicí se společností AUTOCONT a.s., se
sídlem 702 00 Ostrava, Hornopolní 3322/34,
IČ: 04308697.
smlouvu o právu provést stavbu Zřízení místní komunikace na pozemku parc. č. 561/3,
parc. č. 2315 a parc. č. 2309/2, vše v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí xxxx.
dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o vedení účtu č. 00182-1240074329/0800 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 10.
provozní řád komunitního centra Kostelec
nad Orlicí s účinností od 01.05.2019.

•
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ceník komunitního centra Kostelec nad Orlicí
s účinností od 01.05.2019.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Čestice s obcí
Čestice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Čestice 94, IČ: 00274828.
smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje č. 17RGI020031 s Královéhradeckým krajem, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245/2, IČ: 70889546.
souhlasí
s vystavením objednávky společnosti AV
MEDIA, a.s., se sídlem 102 00 Praha 15,
Pražská 1335/63, IČ: 48108375 dle cenové
nabídky na pořízení audiovizuální techniky včetně instalace a zprovoznění ze dne
28.3.2019.
s uhrazením členského příspěvku na rok
2019 ve výši 24.788 Kč zájmovému sdružení
právnických osob Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, se
sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Panská
1492, IČ: 64224619.
s vytvořením jednoho nového pracovního místa koordinátor komunitního centra
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, a to na dobu určitou
od 1.6.2019 do 30.11.2019.
nesouhlasí
s vyznačením vodorovného dopravního
značení V12c - zákaz zastavení - před garáží
v ulici Na Lávkách za domem čp. 44, 517 41
Kostelec nad Orlicí.

•

jmenuje
Mgr. Jiřího Němce ředitelem Základní školy
Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45, IČ: 70157332, s účinností
od 01.08.2019 na období 6 let.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Starosta města Kostelec nad Orlicí
zve občany města
na

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

V PONDĚLÍ 17. 6. 2019
od 16:00 hodin.

Tajemník úřadu
Tajemníkem Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí je od 01. 05. 2019

Ing. Jitka Jičínská, DiS.
Budova A, kancelář tajemníka A-201,
tel.: 602 112 046,
e-mail: jjicinska@muko.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ČERVEN–ČERVENEC 2019. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
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
8. 6. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
721 460 150
9. 6. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
15. 6. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
494 371 781
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16. 6. MDDr. Tomáš Jan
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353
22. 6. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152
23. 6. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
49 4371 088
29. 6. MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114
30. 6. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk, 602 514 715
5. 7. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694
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Šance, kterou je škoda promarnit
– Program pro mladé
Státního fondu pro rozvoje bydlení
Již téměř rok přijímá Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) žádosti o poskytnutí ﬁnančních prostředků na rekonstrukci či pořízení nemovitosti
z Programu pro mladé do 36 let. Protože nikdy
neuškodí některé informace připomenout – vždycky se najde někdo,
kdo se k nim včas nedostane –, věříme, že vám tento text bude k užitku.
Co se skrývá za slovy Program pro mladé? Půjčka, lépe řečeno úvěr, s jehož
pomocí si mohou mladí lidé do 36 let, kteří pečují o dítě do 15 let, pořídit
bydlení. Rozumějme, jednomu z partnerů musí být v době podepsání úvěrové smlouvy méně než šestatřicet, druhému třeba šedesát. Pořízením obydlí
se myslí koupě bytu či rodinného domu, nebo jeho výstavba (tudíž žadatel
nesmí být majitelem nemovitosti). Z úvěru pro mladé se ovšem dá i rekonstruovat (tady naopak žadatel nemovitost vlastnit musí).
Dnešní doba nepřeje sňatkům, lidé se bez snubních prstýnků zřejmě cítí jaksi
bezpečněji, ale potom se nejistě ptají, zda i oni, ještě ne zdaleka šestatřicátníci, ovšem nesezdaní, se mohou o program vážně zajímat. Mohou. Pokud
pečují o dítě do 15 let. Manželské páry naopak děti mít nemusí, protože se
počítá s tím, že rodinu založí.
Jaká je výše úvěru? Na výstavbu domu až 80 % skutečných nákladů, nejvýše však 2 miliony korun, na koupi bytu také 80 % skutečných nákladů,
nejvýše ale 1 200 000 korun, a na rekonstrukci nejméně 30 000 a nejvýše
300 000 Kč. Úroková sazba je ﬁxní pět let a odvozuje se od výše referenční
sazby Evropské unie, která aktuálně činí 1,98 %. Splátkový kalendář je pak
desetiletý (v případě úvěru na modernizaci), dvacetiletý, když byla nemovitost pořízena koupí nebo výstavbou. Protože si život nikdo dopředu nenaplánuje a ne vždy se člověku daří, umožňuje SFRB v naléhavých případech
výrazného snížení příjmů (mateřská dovolená, výpověď z práce, dlouhodobá
nemoc) odložit splácení jistiny až o dva roky. Další potěšující informace je,
že páry, kterým se v průběhu splácení úvěru na pořízení bydlení narodí dítě,
mohou požádat o snížení jistiny o 30 000 Kč.
Program pro mladé je kontinuální, tedy stále otevřený, žádosti se přijímají
průběžně a ﬁnanční alokace je dostatečná. Rozpočet pro rok 2019 dosahuje
výše 950 milionů, a pokud by byly prostředky vyčerpány, přesouvají se žádosti automaticky do roku následujícího.
Všechny potřebné informace o programu jsou k dohledání na www.sfrb.cz,
včetně telefonického a mailového spojení.
Zdroj: SFRB

Státní fond rozvoje bydlení
začal dnes přijímat žádosti o dotace
a úvěry z programu Regenerace sídlišť
– úprava veřejných prostranství
Program je otevřen na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství
na sídlištích. Díky možnosti kombinovat dotaci s nízkoúročeným úvěrem mohou
obce realizovat rozsáhlejší a tedy i ﬁnančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu.

„V rozpočtu Fondu je pro letošní rok připraveno 100 milionů korun na dotace
a úvěry plánujeme poskytnout v celkovém objemu 20 milionů korun,“ říká
Hana Pejpalová, ředitelka SFRB.
O státní podporu mohou požádat obce z celé České republiky, které jsou
vlastníky pozemku, na němž má být plánovaná regenerace provedena. Peníze mohou být využity například na vybudování místních komunikací, cyklostezek, na zřízení dětských hřišť, veřejných rekreačních nebo sportovních
ploch a parků či na doplnění veřejného osvětlení.
Dotací lze pokrýt až 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit
6 milionů Kč na projekt nebo etapu. Spolu se žádostí o dotaci lze požádat
i o úvěr na doﬁnancování. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV
č. 390/2017 Sb. může dosáhnout nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila
15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.
Výzva k podávání žádostí je zveřejněna na www.sfrb.cz a bude otevřena
do 1. července 2019. Do té doby mohou obce podávat žádosti o dotace, případně o kombinaci dotace a úvěru.
Další informace na www.sfrb.cz
Mgr. Karolína Smetanová
ředitelka komunikace
Státní fond rozvoje bydlení
tel.: + 420 221 771 631
mobil: + 420 720 107 177
smetanova.karolina@sfrb.cz

KLUB SENIORŮ POHODA
Náš milý host v klubu 3. 5. 2017
Zemřel pan Václav Postránecký, náš milý host, který vystoupil na Rabštejně pro klub seniorů na akci 3. 5. 2017, pořádané na počest 55. výročí založení klubu, tenkrát důchodců.
Pro nás pohodáře i lidi, kteří Klubu seniorů Pohoda fandili,
byl rok 2017 významný, a tak jsme se snažili, aby tomu odpovídaly pořádané
akce po celý rok. Tím jsme totiž chtěli oslavit po svém významné výročí založení klubu. A vskutku se podařilo.
Na 3. 5. jsme společně zajistili vystoupení herce Národního divadla v Praze
pana Václava Postráneckého v pořadu s lákavým názvem S tebou mě baví
svět. Díky pochopení a velké vstřícnosti zejména Šárky Slezákové z organizačního odboru města a stejně tak i paní Běly Kovaříčkové z odboru sociálních věcí jsme dokázali získat termín, dát dohromady ﬁnance a hlavně díky
pochopení a ochotě pana Václava Postráneckého a jeho manažera už pak
nebyl problém připravit propagaci, zajistit prostory v KD Rabštejn a realizovat tradiční májové setkání... ano, pan Václav Postránecký se naplněnému
sálu na Rabštejně představil v roli vypravěče, sen se nám splnil. A tak členové
klubu a jejich pozvaní hosté oslavili důstojně nejen 55. výročí založení klubu,
ale zároveň i Den matek. Je třeba ale upřesnit, že jsme na začátku měli ještě
dalšího velkého pomocníka a rádce a sice programovou manažerku PelcloZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

va divadla v Rychnově nad Kněžnou Lydii
Skalickou. Získané dlouholeté zkušenosti
jsou totiž zárukou úspěchu.
Pro nás všechny vystoupení Václava Postráneckého byl nezapomenutelný zážitek, protože vidět, slyšet, prostě vnímat
doslova „na živo“ oblíbenou hereckou legendu, divadelního, ﬁlmového a televizního herce, dabéra, divadelního pedagoga
FAMU, režiséra a moderátora s podmanivým hlasem a nádherným úsměvem, to
bylo pohlazení po duši. Byl plný elánu, měl
smysl pro humor. Ano, takového hosta
jsme měli možnost před dvěma roky sledovat z hlediště KD Rabštejn. Potleskem diváci nešetřili a jako dárek od nás,
mimo jiné, dostal na závěr vystoupení vypěstovaný rýmovník, bylinku, která
byla pouze vypěstována zavčasu jen pro něho.
Měl z něho radost a podělil se o ni i s diváky oblíbeného televizního primáckého receptáře přímo z obrazovky, protože receptář tenkrát uváděl. Na naše písemné poděkování za vystoupení u nás okamžitě samozřejmě vtipně reagoval,
taky písemně, a tak uvádíme plné znění jeho krátkého, ale výstižného dopisu.
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Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

orů. Mimochodem, obrázky H. Esop zaujaly a potěšily návštěvníky nedávné
prodejní jarní zahrádkářské výstavy v Častolovicích. Obě členky klubu si své
zkušenosti a pocity nenechaly jen pro sebe, a tak se zúčastnily loňských besed v cyklu: Kdo umí, umí. Ale to v klubu máme další dvě zkušené krajkářky
paní Milenu Limmlovou a Vlastu Vaňkovou. Je to doslova koncert vidět je při
paličkování. Jejich výrobky a hlavně um obdivujeme v klubu všichni.
Nesmíme ale zapomenout na další vzácnost, kterou v klubu obdivuje ve společenské místnosti snad každý. Věnoval nám ji mistr nad mistry pan Zdeněk
Kolářský, maketa znaku města věnovaná k jeho 700. výročí založení. Skvěle ji
zarámovali ve vamberecké ﬁrmě Dyntar (kosteleckých rodáků).
Vystaveny jsou i krásné fotograﬁcké záběry města, které pořídila naše členka
klubu a věrná foto dokumentaristka Hana Růžičková, a nechybí ani obrazy,
které již dávno věnovala klubu, tenkrát důchodců, celá řada především místních malířů.
V takovém prostředí my realizujeme přátelská setkání, přednášky, besedy, výstavy, relaxační cvičení, dílničky pro děti, ale také pravidelná měsíční jednání
výboru klubu. A právě poslední přednáška v úterý 7. 5. byla inspirací pro napsání tohoto článku. Chceme Vám představit prostředí, kam vás často nejen
prostřednictvím městského rozhlasu i zpravodaje zveme. Společenská místnost byla opět zaplněná diváky, ticho bylo jak v kostele, protože publikum
v klubu je vždy pozorné a vnímavé. Přednášející svým tématem „Bezpečný
dům“" získali nejen zájemce z řad pohodářů, ale i z řad veřejnosti města. Byli
to totiž odborníci z rychnovského HZS a už anotace k propagaci akce prozrazovala, že to bude určitě zajímavé, poučné a hodně důležité téma. Zažili jsme
procházku rodinným domem s upozorněním na nejčastější nedostatky, které
se mohou v jednotlivých místnostech objevovat a být příčinou požárů. Dostalo se nám vysvětlení, jak nejlépe předcházet potencionálním problémům,
a vše bylo doplněno o ukázky důsledků skutečných požárů.
„Pěkné pozdravení Vám, paní Míšo Nováková, i všem ostatním. Kdyby šlo
přijetí, kterého se mi v Kostelci dostalo, nakládat, chtěl bych ho mít plnou
špajzku. Václav Postránecký.“
S velkou bolestí jsme vyslechli zprávu, že pan Václav Postránecký podlehl
zákeřné nemoci, se kterou bojoval víc než rok. V našich srdcích zůstane napořád. Budeme i nadále sledovat a obdivovat nejen pohádky, seriály, ﬁlmy
a další záznamy, ve kterých účinkoval. Bude nás stále přitahovat, bavit a povzbuzovat svým nezapomenutelným výkonem hereckého genia, miláčka národa! Upřímnou soustrast jeho rodině!
PhDr. Miroslava Nováková

Dveře dokořán
Letošní logo klubové činnosti v sobě skrývá
i velké přání... ano, máme stále otevřené dveře
dokořán, návštěvu našich akcí nabízíme a doporučujeme i široké veřejnosti, neizolujeme se, vítáme každého zájemce.
I když by se zdálo, že dveře jsou otevřené proto, že je prostě někdo nezavřel...
třeba šel „chytat motýly“ a moc spěchal. A tak dveře dokořán občas opravdu
jsou „jen tak“!
Kapacita společenské místnosti zatím byla vždy dostačující, 60 míst, ale
pak je skoro nedýchatelno a to zrovna také není ono. Ovšem, když se rozhlédnete po místnosti, která má sedm oken, parapety plné kytiček, tak máte
pocit, že na Vás dýchne pohoda. Obklopeni totiž jste obrázky z paličkované
krajky, které klubu věnovala paní Mgr. Blanka Zárubová, nádherné obrázky
namalovala a také klubu věnovala paní Hana Esop, obě členky klubu seni6

Naše velké poděkování náleží oběma přednášejícím, kteří zaujali každého
přítomného návštěvníka klubu seniorů. Hlavní vyšetřovatel HZS Rychnov
nad Kněžnou nprap. Jiří Václavík a nprap. Michal Fryč nám předali celou řadu
cenných rad, zkušeností a také ochotně zodpověděli naše otázky. Patří jim
náš díky nejen za přednášku, ale i za jejich činnost, kterou chrání naše domovy a životy. Obdivujeme je a z celého srdce děkujeme za jejich nasazení
při záchraně našeho prostředí, našeho bytí.
PhDr. M. Nováková
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Jedeme na Moravu
Cílem naší cesty je navštívit Jeseník... město i lázně, Vrbno pod Pradědem
a Karlovu Studánku. Víc se toho už do našeho programu opravdu nevejde,
pokud chceme, aby zájezd byl pohodový a ne honba za zážitky. Turistický
region Jeseníky leží na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Rozdělili jsme si návštěvu jednotlivých míst podle náročnosti a obtížnosti,
tedy na dvě skupiny a poprvé se na přípravě podílely hned tři členky klubu
seniorů. Vedoucí zájezdu je opět vedoucí klubu Míša Nováková. Poprvé také
pojedeme zcela novým autobusem, jak jinak než s ﬁrmou AUDIS bus s.r.o.
RK a také s „naším“ panem řidičem Petrem Matějíčkem. Kapacita autobus je
57 míst, ale pro nás je opravdu i tak nedostačující, protože ji zájem o účast
na zájezdu převyšuje. Sice nás zájem těší, ale zároveň to bude náročné pro tři
průvodkyně. Budou bohužel zase v záznamu náhradníci.
Nevyčerpatelné možnosti nabízí turisticky zajímavá místa po celé republice,
stejně jako Jesenicko. Ale destinace, kterou navštívíme, přece jen v něčem
hraje prim, je výjimečná. Čisté horské klima si vychutnáme plnými doušky,
protože nejčistší ovzduší v naší republice je v místech pod horou Praděd
(1492 m. n. m.) a také je další výhoda v poměrně malé vzdálenosti od našeho
města, tj. cca přes dvě hodiny jízdy autobusem. Program navrhla vedoucí
zájezdu za vydatné pomoci a podpory členek klubu seniorů, a to zkušené
cestovatelky Hany Růžičkové a rodačky z Jeseníku Věry Kaplanové.
Hodně se diskutovalo, hodně se také „škrtalo“, musela se počítat každá
minuta programu a díky velké ochotě a vstřícnosti oslovených zařízení pro
exkurzi a občerstvení dostali do rukou už 30. 4. zájemci podrobnou programovou nabídku včetně přihlášky s nabídkou tří jídel k obědu. Rozdělení
na dvě skupiny podle náročnosti vzbudilo velký zájem a jako bonus nabídla
restaurace a hotel Koliba, kde se budeme stravovat, opravdu lákavou písemnou nabídku k pobytu seniorů, zdravotně postižených nebo třeba pro
turistické kluby. Čas na rozmyšlenou a přihlášku byl dostatečný. Účastníci
zájezdu se také mohou těšit na exkurzi do soukromé sklárny, kde kromě jiného je i k dispozici malý obchůdek s výrobky ze zeleného „lesního skla“, ale
hlavně budou přímo sledovat výrobu skleněných skvostů.
V programu samozřejmě není ani vynechána návštěva kavárny nebo cukrárny, protože jak je známo, pohodáři mají mlsné jazýčky a rádi posedí u dobré kávy, čaje, ovocného poháru či vínečka. Co ale opravdu neovlivníme je
počasí, takže je i vymyšlena "mokrá varianta". Snad ale sluníčko nás bude
provázet celý den.
Datum zájezdu jsme vybrali rozhodně zapamatovatelné. Odjíždí se
6. 6., což je čtvrtek a to přímo z náměstí u školy v 6:00! Návrat je plánován
na 21:00.
Příjemné zážitky a šťastný návrat domů a ještě připomenutí. Dobrou náladu
a deštníky s sebou!
PhDr. Miroslava Nováková

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí - město
Zásahy jednotky požární ochrany
4. 5.

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Po našem příjezdu k události již
na místě zasahovala posádka zdravotnické záchranná služby KHK. Naše jednotka zajistila vozidla proti požáru a ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byly zasypány uniklé provozní kapaliny pomocí
sorbentu. Dále jsme řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme vypomáhali s naložením vozidla na odtahovou službu
a provedli úklid vozovky. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
30. 4. Odvětrání zakouřeného sklepa v RD Vamberk – Podřezov
Jednotka přejela od jiné události k vycházejícímu kouři v rodinném domě.
Po našem příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zakouřený sklep
od kotle, kde senior špatně přiložil do topidla. Seniora jsme vyvedli v dýchací technice ze zakouřeného sklepa ven, poskytli mu předlékařskou pomoc
a povolali na místo zdravotnickou záchrannou službu KHK. Dále jsme nasadili přetlakovou ventilaci na odvětrání kouře z rodinného domu a po příjezdu
zdravotnické záchranné služby KHK byla osoba předána do jejich péče. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
30. 4. Požár technologického zařízení v průmyslové hale Vamberk
Jednotka byla povolána k požáru technologického zařízení v průmyslové hale. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovaly JPO z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a JSDH Vamberk, který požár likvidovaly
v dýchací technice jedním vysokotlakým proudem. Provedli jsme na střeše
haly odmontování střešních světlíků z důvodu nasazení přetlakové ventilace k odvětrání zasažených prostor zplodinami hoření. Dále jsme uvnitř haly
uzavřeli unikající vzduch ventilem. Poté jsme byli odvoláni k jiné události.
Osoby z objektu se evakuovaly před příjezdem jednotek PO. Spolupráce
s jednotkami PO z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Vamberk,
JSDH Doudleby nad Orlicí a Policií ČR.

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

25. 4. Požár lesní hrabanky Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru lesní hrabanky na ploše cca 10x10m. Po příjezdu na místo události požár lesní hrabanky likvidovala místní JSDH Čermná
nad Orlicí jedním útočným proudem C. Po dohodě s velitelem zásahu jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Na místě byl dostatek sil a prostředků. Spolupráce s jednotkami PO a Policií ČR.

Fota: archiv Š. Slezáková
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24. 4. Pomoc se zvednutím nemohoucí osoby Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k pomoci nemohoucí osobě v domě s pečovatelskou službou. Na místě události jsme zvednuli nemohoucí osobu na postel
a na místo nechali povolat zdravotnickou záchrannou službu KHK. Po jejich
příjezdu jsme pomohli transportovat osobu do sanitního vozidla. Poté se
jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií
ČR a Městskou policii Kostelec nad Orlicí.
7

23. 4.

Odstranění spadlého stromu z komunikace Suchá Rybná
směr Svídnice
Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme pomohli odstranit spadlý strom z komunikace pomocí motorové řetězové pily.
Silnice byla neprůjezdná. Na závěr jsme vozovku uklidili a vrátili se zpět
na svoji základnu.
23. 4. Požár dřevníku Častolovice
Jednotka byla povolána k požáru dřevníku na zahradě rodinného domu vedle železničního nádraží. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala
místní JSDH Častolovice, která požár likvidovala jedním útočným proudem
C. Pomohli jsme rozhrabat zasažený materiál na požářišti. Po lokalizaci požáru jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice a Policií ČR.
21. 4. Požár střechy budovy k demolici Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru střechy bývalé vily určené k demolici. Na likvidaci požáru jsme nasadili dva útočné proudy C. K odvětrání objektu byla
použita přetlaková ventilace a následně vyříznut otvor do střechy pro lepší
odvětrání. Zásah probíhal v dýchací technice. Po lokalizaci a likvidaci požáru
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice a Policií ČR.

Super šťastný sváteční den mladých hasičů
v Kostelecké Lhotě
Již tradičně se ve středu 8. 5. konala dětská hasičská soutěž o Lhoteckého
Soptíka. Letos to byl VI. ročník pořádaný SDH Kostelecká Lhota (dále jen KL).
Tohoto ročníku se účastnilo rekordních 23 dětských družstev (10 mladších
a 13 starších), která se dle věku utkala v požárním útoku v areálu fotbalového
hřiště Na Penaltě.
Kostelečtí mladí hasiči vyrazili na tuto akci téměř v plné zbroji, doma zůstali jen dva chlapci hasičského kroužku, kteří se zúčastnit nemohli. Společně
s celou partou dětiček se na soutěž vydali i tentokrát jejich rodiče, aby viděli
nejen to – co se děti v kroužku naučily, ale mohli celý tým podpořit fanděním.
Hned po ránu panovala mezi dětmi velmi dobrá nálada a zcela určitě k tomu
přispělo i krásné slunečné počasí, které je ve Lhotě stejně jako Soptík, každý
rok tradičně super zajištěné.
V 10:00 lhoteckého času byla oﬁciálně soutěž zahájena starostkou sboru KL
– paní Jájou Kytlíkovou, od které jsme se dozvěděli všechny důležité informace včetně organizačních záležitostí soutěže.

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

21. 4.

Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelec nad Orlicí
směr Čermná nad Orlicí
Jednotka odstranila spadlý strom z komunikace, který bránil průjezdu. Strom
byl rozřezán a zlikvidován pomocí motorové řetězové pily. Dále jsme vozovku
uklidili a poté zprůjezdnili. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou.
14. 4.

Odstranění spadlého stromu z komunikace Přestavlky
směr Skořenice
Jednotka odstranila spadlý strom z vozovky pomocí motorové řetězové pily,
který částečně bránil silničnímu provozu. Po dobu zásahu byla komunikace zcela uzavřena. Na závěr byl proveden úklid vozovky. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a Policií ČR.
14. 4. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po našem
příjezdu k události na místě zasahovala Policie ČR, která řídila provoz na komunikaci. Zajistili jsme vozidla proti požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme ve spolupráci s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou vozidla odtlačili mimo komunikaci, vozovku uklidili od trosek z havarovaných vozidel a uniklých provozních kapalin.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
10. 4. Vytažení vaku z řeky Orlice Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k vytažení stavebního vaku z koryta řeky Orlice.
Vak byl za pomoci navijáku z naší CAS vytažen na břeh. Jeho úklid zajistila
Městská policie Kostelec nad Orlicí. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
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Do tohoto ročníku jsme přihlásili dvě družstva mladších hasičů a jedno družstvo starších. Všechno je jednou poprvé, a tak i u nás v hasičském kroužku
zažilo družstvo mladších označené jako družstvo Kostelec nad Orlicí – II.
svou premiéru. Druhé již ostřílenější družstvo Kostelce, alespoň v té kategorii mladších hasičů, mělo možnost se účastnit jak kategorie mladších,
do které ještě spadalo věkem, tak i v kategorii starších, ve které je družstvo
zatím začátečníkem. Obě naše družstva se moc těšila na tuto soutěž, trénovala, jak nám počasí a technické zázemí sboru dovolilo. Pro ty nejmenší
to byla událost o to důležitější, že prvně oblékli svítivě zelené dresy SDH
Kostelec nad Orlicí a reprezentovali nejen náš hasičský kroužek, ale i celý
sbor. Všichni mladší dostali jasné pokyny trenéra a strojníka Honzy Vodičky k prvnímu svému soutěžnímu útoku v klidu všechno pospojovat, vyrazit
směr terče, tam co nejdříve nastříkat do terčů a svůj první útok si pořádně
užít a dokončit bez zranění. Čas přípravy 5 minut na základně zvládli naši
nejmenší za odborné pomoci svých starších hasičských kolegů bratrů Láskových, kteří nám pomáhají s dětmi v hasičském kroužku pravidelně. Družstvo
7 těch nejmladších se společně s dospělým strojníkem vydalo na startovní čáru/hadici. Výstřel ze startovací pistole dal všem jasný pokyn k začátku
útoku. A výsledek premiéry? Skvělý a úspěšný! V prvním kole dosažený pátý
nejlepší čas, následovalo velké nadšení dětí a po druhém trochu pomalejším
kole byl konečný výsledek 7. místo! Bezvadně zvládnuté oba útoky těchto
malých šikovných dětí odstartovaly jejich hasičskou soutěžní kariéru za hlasité podpory nejen rodičů, ale i ostatních příznivců požárního sportu.
A jak dopadlo naše druhé soutěžní družstvo? Každý rok jsme se zlepšovali,
po krůčkách jsme mířili až na metu nejvyšší! V kategorii mladších si děti přivezly zlatý pohár Soptíka! Navíc ke zlatému poháru se ocenění dostalo tomu
nejrychlejšímu proudaři v kategorii mladších, jímž se stal náš dlouholetý
člen hasičského kroužku Matěj Vrátil.
Velkou radostí byl i výsledek tohoto družstva v kategorii těch starších, kde se
utkalo celkem 13 týmů. Rovněž i tady soutěžilo 7 dětí, které oproti mladším
nemají spojené sání a roli strojníka už nezastává dospělá osoba. V této kategorii jsme se zatím účastnili soutěže pouze jednou, a to na Podzimní soutěZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

ži v KL, takže panovala velká zvědavost nás dospělých, jak to tentokrát děti
za starší zvládnou. Po odběhnutí prvního kola bylo družstvo zatím na průběžném druhém místě. Celému týmu bylo ale jasné, že pokud chtějí vstoupit
v kategorii starších na bednu, musí pro to udělat maximum, protože i ostatní
týmy budou vylepšovat svůj čas ve druhém kole. Bylo nutné opravdu zabrat
a i tak dobrý výsledek ještě zlepšit alespoň o nějakou tu vteřinku. Přiznám,
že nervozita v týmu se stupňovala a těsně před nástupem na startovní čáru
proběhla ještě rychlá porada týmu a padlo jasné rozhodnutí strojníka, že zkusí
vodu dát dříve a snad se o kousek čas zlepší. Bylo to přání všech. Téměř po celou dobu soutěže foukal poměrně silný vítr. Kolikrát ani nezáleželo na umění
dětiček, ale na štěstí, zda zrovna foukalo, nebo ne, čímž soutěž vlastně ovlivňoval i přírodní faktor, který prodloužil čas nástřiku a tím naplnění elektronických terčů. A my jsme to štěstí v Kostelecké Lhotě opravdu měli! Splnil se plán
týmu, strojník trochu zariskoval a poslal vodu dopředu dříve a snad i přání
všech našich fanoušků se splnilo. Čas byl vylepšen o chloupek, přesněji o 4
vteřiny. Tento tým si ze Soptíka, mimo poháru za 1. místo v kategorii mladších, přivezl také 2. místo v kategorii starších! Okamžitě mezi všemi našimi
mladými hasiči a jejich příznivci panovala opravdu vítězná nálada. Víme, že je
stále co zlepšovat a další soutěž nás znovu prověří, ale nejdůležitější nebylo
jen to vítězství a úspěch malých hasičů, ale především jejich radostný přístup
k hasičskému sportu, kde jsme si mimo jiné užili i velkou legraci, a tak se sváteční den v KL povedl na jedničku. A tak si Kostelec odváží 1. a 7. místo v kategorii mladších družstev a 2. místo v kategorii starších družstev. Poděkování
patří všem organizátorům soutěže a příznivcům našeho hasičského kroužku
za skvělou atmosféru. Držte nám pěsti, ať se nás stále drží štěstí!
Míša Vodičková, vedoucí hasičského kroužku

SDH Kostelecká Lhota
Lhotecký Soptík
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě uspořádal VI. ročník Dětské
hasičské soutěže o „Lhoteckého Soptíka“. Ve sváteční den 8. 5. v areálu
fotbalového hřiště Na Penaltě nastoupilo k plnění disciplíny – Požární útok
celkem rekordních 23 dětských družstev. Zúčastnila se i nová družstva žáků,
která začínají s požárním sportem. Zahájení této soutěže se zhostili úvodním
slovem zástupce Města Kostelce nad Orlicí RNDr. Tomáš Kytlík, v zastoupení
senátorské kanceláře JUDr. Miroslava Antla pan Miroslav Hofmann, hlavní
rozhodčí soutěže Karel Chocholouš a Lenka Chocholoušová z SDH Kvasiny.
Soutěž probíhala na dvě kola, k plnění disciplíny nastoupila nejdříve kategorie mladších žáků, poté kategorie starších žáků. Všechna družstva odvedla
skvělé výkony.
Velice nás těší, že tato dětská hasičská soutěž má velký ohlas nejen u kolektivů mladých hasičů v našem okrese ale i mimo něj. Pro náš sbor je to velká
odměna. Poděkování patří členům sboru SDH Kostelecká Lhota za přípravu
a průběh celé soutěže, zajištění občerstvení a jiné technické náležitosti.
Fota: archiv SDH Kostelecká Lhota

Poděkování
Děkujeme Městu Kostelec nad Orlicí za možnost čerpání dotačních programů pro dětskou mládež. Za poskytnutí ﬁnančního daru, věcných cen pro
všechna zúčastněná družstva:
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Město Kostelec nad Orlicí
Kancelář senátora JUDr. Miroslav Antla
Federal-Mogul Motorparts Kostelec nad Orlicí
a další nejmenovaný dárci
Poděkování:
SDH Vamberk za technickou pomoc dopravy vody
Rozhodčí:
Jiří Řeháček – časomíra
Karel Chocholouš – hlavní rozhodčí
Lenka Chocholoušová – rozhodčí
Zdravotník – Jiří Světelský
Počasí nám opravdu přálo, pro děti byl připraven doprovodný program, který
zajistil Kulturní spolek Kostelec nad Orlicí. Dětský skákací hrad, děvčata dětem nakreslila na přání různé motivy na obličej.
Všem moc děkujeme, že jste s námi strávili krásný sváteční den v příjemném
prostředí fotbalového hřiště Na Penaltě.
Pořadatelé SDH Kostelecká Lhota

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

zavřeno

Ohlédnutí za Otevíráním cyklosezony 2019
27. 4. byl prvním chladným dnem po mnoha teplých předešlých. Ráno nás
uvítalo pouhými čtyřmi stupni a o půl deváté se na Palackého náměstí nevyskytoval jediný statečný cyklista. A pršelo, ne příliš, ale přece jen pršelo.
Pak dorazili první dva dlouholetí účastníci a během dalších deseti minut jich
u íčka bylo 50 a v devět hodin ještě o sedmdesát více. Nejmladší, cca rok a pár
měsíců stará holčička dostala za účast velkého plyšového šneka a s mírným
zpožděním bylo odstartováno. Trasa měřila přesných 25km a vedla přes Mírov
na Koryta, Kozodry, osadu Smetana, Kostelecké Horky, Homoli a Přestavlky
do Chlen. Prvním kontrolním bodem byla Domácí dráha Bažov v osadě Smetana, díky které se tentokrát do cíle ve Chlenech přijíždělo výrazně později,
než tomu bylo v jiných ročnících. Velcí i malí si vychutnávali jízdy vláčkem
na půlkilometrovém okruhu, dobroty přichystané rodinou pana Bažova, stavitele dráhy, jízdu na drezínách tunelem a mnoho dalšího. Dalším kontrolním
bodem pod vrchem Homole se už projelo rychleji a v cíli na hřišti ve Chlenech se první účastníci objevili kolem půl dvanácté. Tam účastníky čekalo
netradiční uvítání v podobě sborového štěkotu 21 psů plemene Sibiřský husky, kteří se, po dlouhém čekání a ležení, těšili na zapřažení a pohyb. Členové
Musherského clubu Metuje z Červeného Kostelce pak vyprávěli účastníkům
o musheringu, jednotlivých psech a jejich úloze ve smečce a pak už došlo
na za zacinkání postroji a všichni psi se za mohutného štěkotu a napínání postrojů drali k zápřahu. Chleny pak zažívali neobvyklou podívanou, kdy po vsi
jezdila trojce psích spřežení, o sedmi psech které vozily odvážnější zájemce. Ostatní hodovali na hřišti, kde místní Sokol připravil bohaté občerstvení,
zkoušeli jízdu na zapůjčených koloběžkách a pro nejmenší byl připraven hrací
kout se stavebnicemi SEVA. Na hřišti se nakonec sešlo více jak dvě stovky
účastníků a po poledni na ně, asi za odměnu za výdrž, na chvilku vykouklo
i sluníčko. Při losování cen jsme udělali radost hned třiceti účastníkům, kdy
mezi cenami nechybělo jízdní kolo, kniha „Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“,
koloběžka pro dospělé a mnoho dalšího. Zdravíme tímto všechny otužilé
účastníky, kteří se nezalekli počasí, a těšíme se na příští ročník.
Vaše íčko
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SLOŽKY MĚSTA

Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
s rd e č n ě z v e n a

VÝSTAVU
KLÍČOVOU DÍRKOU

Městská policie

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

MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Výstavu si můžete prohlédnout ve výpůjční době knihovny
do středy 19. 6. 2019

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

Jste všichni srdečně zváni!

15:00–16:00

středa

15:00–16:00

Výtvarnice Sylva Francová v knihovně
na workshopu ke knize
Áďa spadla do kanálu

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

dětské oddělení

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

c

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Fota: archiv Městská knihovna Kostelec nad Orlicí, workshop

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

Administrativu i dotaci vyřídíme
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Z lásky maminkám

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

9:30 (neděle)

kaple na faře:

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

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 ČERVNU:
2. 6. (neděle) 8:30
16. 6. (neděle) 8:30
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Svátek matek se slaví na celém světě. V každé zemi se
slaví k jinému datu. U nás se jedná o druhou neděli
v květnu. Tento svátek vyjadřuje úctu k ženám, matkám
a jejich postavení ve společnosti. A tak se i naše dětské
centrum celý tento týden zapojilo do této krásné rodinné
tradice. S dětmi jsme zasedli
na koberec k debatě, která
probíhala hlavně na téma maminka, ale také rodina a rodinné vztahy. Na základě této
debaty děti potom vytvořily
rodinné portréty. Vyzkoušely si pracovní listy v českém
jazyce, které byly zaměřeny
na domácí činnosti a práce,
vyluštily tajenku, vymýšlely
přání mamince a přemýšlely,
co má jejich maminka nejraději, jak se obléká, nebo třeba jaká je její oblíbená barva. Děti vyráběly dárky a drobné zápichy ve tvaru
srdce do muﬃnů, které maminkám vlastnoručně upekly a také nazdobily.
Na závěr našeho projektu jsme maminky pozvali do dětského centra, kde
bylo pro ně nachystáno pohoštění a také překvapení ve formě básně a dárků
od dětí. Ale nejhezčím dárkem pro maminky byly jistě rozesmáté dětské oči.
Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic! Je jako fontána, jejíž pramen nikdy nevyschne. - Marguerite Gardiner, irská spisovatelka
vychovatelky dětského centra

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.
KONCERT V KOSTELÍKU
20. 6. (pátek) 16:30

KONCERT SLÁVKA KLECANDRA A JEHO ŽÁKŮ

21. 6. (sobota) 16:30

MLADÍ TRUBAČI Z DRÁŽĎAN
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

Další informace na vývěsce u kostelíku.

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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Poděkování za úspěšný kurz
ruského jazyka
V období školního roku 2018/2019 jsme se v Pobytovém středisku v Kostelci
nad Orlicí zúčastnily ﬁremního kurzu ruského jazyka pod vedením lektora
pana Ladislava Mičeka. „Oprášily“ jsme si znalosti ze školních let a naučily
se mnoho nových slovíček a obratů potřebných pro naši práci. Užily jsme si
také mnoho legrace.
Tímto bychom rády poděkovaly panu Ladislavu Mičekovi za odborné a zajímavé vedení kurzu. Zároveň mu chceme popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě.
Těšíme se na další kurz po letních prázdninách!
Za frekventantky kurzu Andrea Černá
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NEUNIKLO NÁM
Pozvánka na Módní přehlídku

Najkrajšie knihy Slovenska 2018

Centrum Orion pořádá
ve spolupráci s Butikem
Blue Lady a Kulturním
centrem města Týniště nad Orlicí benefiční
Módní přehlídku. Akce
15. 6. 2019 od 18.00 hod
proběhne dne 15. 6.
Kulturní dům Týniště nad Orlicí
od 18:00 v Domě kultuElegantní móda Butik Blue Lady Terezy Vojnarové
Týniště nad Orlicí
ry v Týništi nad Orlicí.
Předváděny budou modely butiku Blue Lady
JAN DUŠEK
Moderátor:
a také šperky Zlatnictví
Vystoupení:
SMOTART
Svobodová, večerem
Vstupné 400,- Kč
bude provázet Jan Dušek a nebude chybět
ani vystoupení taneční
Vstupenky jsou slosovatelné
skupiny Smotart. Všech(1. cena - let balónem)
ny předváděné modely
budou prodejné a mimo
to budete moci nakoupit
výrobky nebo originální
obrazy, na jejichž výrobě
spolupracovali klienti Centra Orion nebo se seznámit s ekologickými čistícími přípravky společnosti EURONA.
Předprodej vstupenek probíhá na třech místech: v Domě kultury v Týništi,
v Butiku Blue Lady v Týništi nebo v Centru Orion v Dlouhé Vsi. Vstupné činí
400 Kč a cena zahrnuje také welcome drink, občerstvení formou rautu, slevenku do butiku Blue Lady nebo poukázku na jednu terapii Neurofeedback
zdarma. Vstupenky jsou slosovatelné o krásné ceny – první cenou je palubní
lístek na let balónem, dále např. vstupenky na představení Caveman, dárkové poukazy na nákup šperků či oděvů, na fotografování, do ﬁtnes, cukrárny
či restaurace apod.
Generálním partnerem akce je ﬁrma KENVI CZ a výtěžek módní přehlídky je
určen na zajištění terapie Neurofeedback
Neurofeedback je jedinečná metoda určená k tréninku mozku dětí i dospělých, která probíhá pomocí speciálních počítačových programů – pomáhá
řešit poruchy pozornosti, problémy s pamětí, zvyšuje soustředění. Pomáhá
při nápravách různých dysfunkcí, zlepšuje čtení, psaní, řeč, rychlost učení,
rychlost správného rozhodnutí, celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Pomáhá při nespavosti, úzkostech, při epilepsii, enuréze, mozkové
obrně. Vhodný je také u dětí v předškolním věku, kterým byl doporučen
odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod. Pro dospělé je terapie vhodná při stresu a stavu vyhoření,
při posilování paměti, léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku a jako
prevence demence. Tuto terapii mohou využít i zdravé osoby, které si chtějí
zlepšit výkon svého mozku, pozornost, paměť, schopnost reakce, rychlost
myšlení, posílit svoji vůli.
Pozitivní výsledky jsou založeny na pravidelném trénování: na terapii je zapotřebí docházet ideálně 2 x týdně (jedno sezení trvá cca 60 minut). Počet
a délka sezení závisí na věku a problému, se kterým klient přichází.
Současně klientům nabízíme
podporu formou psychoterapeutických a etopedických konzultací, které napomáhají k dosažení
lepších výsledků terapie (terapie
i konzultace vede Mgr. T. Brodská).
Krátké video o terapii můžete najít
na www.centrum-orion.cz, v odkazu Nabízíme služby.
Terapeut Neurofeedback:
Mgr. Táňa Brodská,
mob. 603 950 472,
e-mail: brodska@centrum-orion.cz

Tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí se podílela tiskem na výrobě knihy
Guillaume Apollinaire: Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník, která získala ocenění v soutěži Najkrajšie knihy Slovenska 2018 za biblioﬁlské vydání.

Akci pořádá Centrum Orion, z.s. ve spolupráci s butikem Blue Lady a Kulturním centrem města Týniště nad Orlicí

MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA

taneční skupina Týniště nad Orlicí

(cena vstupného zahrnuje občerstvení,
poukázku na terapii Neurofeedback
a slevový kupón na nákup v butiku Blue Lady)

Výtěžek bude věnován na zajištění terapie Neurofeedback
v Centru Orion (speciální terapie určená k podpoře vývoje mozku).
www.centrum-orion.cz facebook.com/CentrumOrionzs

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Centrum Orion, Dlouhá Ves 116
Butik Blue Lady, Týniště nad Orlicí
Dům kultury Týniště nad Orlicí
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Generální partner
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Víte že,

SK RABŠTEJN

O pohár starosty města
V pondělí 6. 5. se uskutečnila Okresní školní liga v atletice na Městském stadionu v Kostelci nad Orlicí.

Aktuálně z Rabštejna – červen 2019
•

VÝSLEDKY:
1. kolo dívek
1. ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí
2. ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova
3. ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická
4. ZŠ Solnice

•
140 bodů
120 bodů
68 bodů
60 bodů

Fota: archiv Město Kostelec nad Orlicí

•

•

•

Jako tradičně, tak i letos stojí před Rabštejnem březová májka. Letos ji
děti z DDM Kamarád při pálení čarodějnic ozdobily barevnými veselými
fáborky.
Druhou dubnovou neděli během pouťového veselí proběhl na Rabštejně Večer scénického tance. Své taneční umění předvedli žáci tanečního
oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a samozřejmě nechyběl ani taneční soubor VoTo. Vše pod uměleckým vedením Lenky Neubauerové.
Zcela zaplněný sál zhlédl vystoupení, a to od klasických tanců až po moderní.
Krásnou charitativní akcí podporující znevýhodněné spoluobčany je tradiční Velikonoční jarmark. Pořádá ho na Rabštejně Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Kostelec nad Orlicí
pod vedením paní Blanky Matějusové. Patří jim za to veliký dík.
Divadelní představení Drobečky z perníku proběhlo v květnu. Opět se
zařadilo mezi zcela vyprodaná představení. V této hře na rabštejnských
divadelních prknech excelovala Simona Stašová, která za ztvárnění hlavní role získala Cenu Thálie. Šest herců vyvolalo na tvářích diváků úsměv,
ač se jednalo o velice kvalitní zpracování vážného tématu.
Na Rabštejně proběhl další pořad pro školy s názvem: Jak se dělá kniha.
Tentokrát byl určený žákům prvního stupně základních škol. Spisovatel
PaedDr. Ladislav Miček zasvětil děti do tajů tvorby knihy. Ve výtvarné
dílničce také dokreslovaly ilustrace knihy. Po sále se pohybovalo několik krásných pohádkových postav (studenti SZeŠ a SOU CHKT Kostelec
nad Orlicí).

Balet Coppélia
1. kolo chlapců
1. ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická
2. ZŠ Solnice
3. ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova
4. ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí

113 bodů
107 bodů
85 bodů
81 bodů

Pro letošní závěr školního roku chystá
taneční obor ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci
nad Orlicí baletní vystoupení s názvem
Coppélia.
Skladatel Clément Philibert Léo Delibes (1836–1891) se nechal inspirovat
pohádkovým příběhem Ernsta Theodora Amadea Hoﬀmanna (1776–1822) Der
Sandmann (Pískař) a dodejme hned, že
jiný příběh tohoto umělecky všestranně
nadaného pruského vládního rady Louskáček nabyl baletní podoby v r. 1892 díky
P. I. Čajkovskému. Coppélia měla premiéru v pařížské Opeře v roce 1870 a v historii baletu má své pevné místo právě
díky choreograﬁcky vděčné loutce, také
díky hudbě, která je snad nejzdařilejším
skladatelovým opusem. Léo Delibes byl
ve své době úspěšným skladatelem operetní hudby – psal operety pro Oﬀenbachovo divadlo Bouﬀes Parisiens – a vedle Coppélie má v baletu své stálé
místo i jeho Sylvie z roku 1876.
Příběh vypráví o tajemném učenci Coppéliovi, který stvoří krásnou dívku Coppélii. Do té se zamiluje mladík Franz. Ten si však má brát Svanildu.
Dívky v čele se Svanildou se snaží dostat do Coppéliova domu. Tam však
najdou Franze, který se chce Coppélii dvořit. Avšak zjistí, že Coppélie je jen
loutka. Učenec Coppélius se snaží loutce vdechnout život (chce opít Franze
a jeho duši dát Coppélii). Jak celý pohádkový děj dopadne? Přijďte se podívat
na Rabštejn!
Baletní představení pro Vás nastudovaly dívky z baletního souboru ZUŠ F. I.
Tůmy v Kostelci nad Orlicí a baletní soubor VoTo sestávající z bývalých žákyň
ZUŠ a dalších účinkujících. Choreograﬁe a režie se opět zhostila vedoucí baletního souboru ZUŠ Lenka Neubauerová.
Baletní představení Coppélia uvedeme na Rabštejně v pátek 14. 6. od
18:00 a v neděli 16. 6. od 15:00.
Předprodej vstupenek zahájen 22. 5. (též ON-LINE na www.skrabstejn.cz)
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Taneční pro mládež 2019 – nultá lekce

Michal Prokop

Všem budoucím frekventantům a jejich
rodinným příslušníkům si dovolujeme
oznámit, že „nultá“ úvodní lekce Kurzu
společenského tance a chování pro mládež proběhne v sobotu 22. 6. v 18:00.
Těšit se můžete na nejen na seznámení
s tanečními mistry.
Letošní Kurz společenského tance a výchovy pro mládež povede taneční mistr
pan Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou. Daniela Zhoufa jste mohli vidět
na loňském Věnečku, kde zaujal publikum svým předtačením – ukázky latinskoamerických tanců. Daniel Zhouf se stále věnuje aktivnímu tanci – je
mj. Mistr Evropy v sólovém Jive a druhý Vicemistr Evropy v párové salze. Je
držitelem třídy A v latinskoamerických tancích.
Během pátečního podvečera (nulté lekce) se dozvíte, kdy budou jednotlivé
lekce probíhat a jaká bude náplň podzimního kurzu. Pro malé zpestření je
součástí úvodní lekce ukázka vhodného (i nevhodného) oděvu do tanečních. Lekce je přístupná veřejnosti.

Na úvod sezóny 2019/20 chystáme koncert jednoho z nejlepších zpěváků a autorů české
hudební scény – Michala Prokopa. Toho vždy obklopují vynikající hudebníci. Za všechny
jmenujme kytaristu Luboše
Andršta nebo houslistu Jana
Hrubého. Není bez zajímavosti, že byl letos uveden do Síně
slávy hudebních cen Anděl 2019. Bližší informace o koncertu přineseme
v příštím zpravodaji.
Předprodej vstupenek na koncert Michala Prokopa začíná 1. 6.

Nultá lekce Kurzu společenského tance a chování se bude konat v sobotu
22. 6. od 18:00 na Rabštejně.

Závěr divadelní sezóny je vždy
věnován zábavnému klubovému pořadu. Letos za námi přijede herec Jan Přeučil se svojí
manželkou Evou Hruškovou
v pořadu Pět klobouků Jana
Přeučila. Držitelé rabštejnského abonmá mají na tento pořad slevu 50%.

Letní kino Rabštejn – šestá sezóna!
Letní kino je fenomén, který v Česku po mnoha letech útlumu opět rozepjal
svá křídla. Pro Rabštejn je to letos již šestá sezóna promítání, fantastické atmosféry, fajn lidí, sledování radaru a adrenalinu z počasí.
V zelené oáze v centru města Kostelec nad Orlicí budeme promítat jak české
ﬁlmy, tak i zahraniční. Zařazeny jsou ﬁlmy, které mají největší divácký ohlas.
Promítat budeme tradičně v pátky a soboty. Pozor! Letos bude první ﬁlm
letního kina již v pátek 28. 6. – v den vysvědčení. A čím jiným začít léto než
novou českou pohádkou s názvem Čertí brko. Věříme, že to bude krásné zahájení prázdnin a hezký rodinný zážitek. Tento příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle, kde všechny nepravosti kontroluje
místní pekelná pobočka. Když však Lucifer pověří úkolem doručit do Pytlova nové „čertí brko“ mladého čerta Bonifáce, začnou se dít věci… Brko mu
ukradnou a Pytlov ovládnou lenoši a podvodníci. Nyní je jen na Bonifácovi,
aby vše napravil.
Každým rokem se postupně snažíme zpříjemňovat stále více prostředí na zahradě pro naše diváky. Stejně je tomu i letos. Je pravda, že si přejeme v den
konání letního kina počasí s oblohou bez mráčků a plnou hvězd. Pro zajištění
většího komfortu návštěvníků jsme zakoupili další party stan a dalších několik zahradních křesel.
Můžete těšit na příjemné osvěžující posezení v „zelené oáze“ uprostřed
města (vstup průchodem vedle Rabštejna), na točené pivo Staropramen 12o,
velmi chutnou a voňavou grilovanou klobásku a jiné dobroty. Jste všichni
srdečně zváni!

Koncert Michala Prokopa se uskuteční v pátek 18. 10. od 20:00 na Rabštejně. Vstupné od 290–590 Kč.

Klubový pořad s Janem Přeučilem

Kdo je Jan Přeučil?
Český ﬁlmový a divadelní herec, dabér s výrazným, zvučným hlasem. Vysokoškolský pedagog specializující se zejména na rétoriku. Vystudoval Divadelní fakultu Akademie Múzických umění v Praze (absolvoval roku 1960).
K jeho profesorům patřili mj. Radovan Lukavský nebo František Salzer. Stálé
angažmá měl v Divadle na Vinohradech, kde nějakou dobu působil i jako šéf
činohry. Od roku 1963 působil pedagogicky na své „alma mater“ DAMU jako
docent.
Rodina Jana Přeučila
Jan Přeučil byl manželem Štěpánky Haničincové. Po její smrti se oženil s herečkou Evou Hruškovou. S ní také připravuje pořady pro děti.
Zajímavosti
Mezi hereckými kolegy má přezdívku „Johny Sprej“ pro velké množství (krásně srovnaných) líčících přípravků na stole v šatně. Autorem této přezdívky je
(snad) Jiří Bartoška.
Jan Přeučil patří mezi osobnosti, které dbají na správnou mluvu. A to jak
po stránce češtiny, tak i výslovnosti a rétoriky. Semináře, které vyučuje se
nazývají „rétorické laboratoře“.
Klubový pořad s Janem Přeučilem uvedeme na Rabštejně ve středu 12. 6.
od 20:00.

Rabštejnská divadelní sezóna
Dopolední biograf
Rok se sešel s rokem a můžeme konstatovat, že Dopolední biograf se těší
velké přízni diváků. Promítáme ﬁlmy, které jsou aktuálně v distribuci a vhodné pro publikum, které nemá možnost navštěvovat večerní ﬁlmová představení. Pro Dopolední biograf mají diváci nižší vstupné.
Pro tento měsíc jsme připravili ﬁlm Zlatý podraz o vášnivé lásce, basketbalu
a životě ve stínu politiky.
Dopolední biograf promítáme ve čtvrtek 20. 6. od 10:00.
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Dlouho očekávané představení se Simonou Stašovou v hlavní roli, Drobečky z perníku, je za námi. Již teď můžeme říci, že sezona se vydařila. Téměř
všechna divadla byla naprosto vyprodána a sál zaplněn do posledního místa.
Velice si toho vážíme.
Pro malou připomínku sezony 2018/19…
Skvělý úvod do divadelní sezony patřil koncertu Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.
Prvním abonentním divadlem byla DS Háta s vydařenou komedií Zamilovaný
sukničkář, ve které Lukáš Vaculík hrál záletného velvyslance. One man show
Caveman je slavným představením o vztazích mezi muži a ženami. Představení mělo ohromný úspěch a leckdo se v něm našel. Dále se nám představil
na Rabštejně Martin Trnavský se svým představením Rapper, ve kterém se
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

jako stárnoucí učitel naučil rapovat. Martin Trnavský byl v Kostelci na Rabštejně poprvé a mimo jiné nás zaujal krásným zpěvem.
Únorovým představením na rabštejnských prknech, co znamenají svět, byl
Art s Karlem Heřmánkem, Josefem Cardou a Zdeňkem Žákem. Zde si jen
dovolím napsat, že druhý den po představení mi volal Karel Heřmánek, že
děkuje za skvělé ohlasy k představení a že se mu u nás výborně hrálo!
Skvělé rozechvění bránice smíchem jsme zažili u francouzské komedie
Chlap na zabití s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem v hlavních rolích.
A v květnu jsme zhlédli vynikající představení Drobečky z perníku se Simonou Stašovou v hlavní roli.

skvělých hudebníků: Martin Kumžák - piano, Peter Binder elektrická kytara,
Jan Jakubec - basa, Tomáš Brožek - bicí, Pavel Plánka - perkuse. Vstupenky
zakoupíte buď online na hps://www.ticketportal.cz/event/DASHA-A-Pajky-Pajk-Quintet, v pokladně zámku nebo v informačním centru RTIC Kostelec nad Orlicí (tel.: +420 494 373 261).
Ivona Jasníková

Fotograﬁe z „děkovačky“ na Rabštejně – absolutně vyprodané představení
Drobečky z perníku. (Simona Stašová, Filip Cíl, Čestmír Gebouský a další).
A co příští divadelní sezona?
Přípravy nadcházející divadelní sezony jsou momentálně v plném proudu.
Už teď mohu slíbit, že začneme tradičně – a to Divadelní společností Háta
Praha.
Pro příští sezonu budeme opět vydávat abonentní vstupné. Zakoupením
divadelního předplatného si zajistíte Vaše místo v hledišti (neboť některá
představení jsou beznadějně vyprodána již dlouho dopředu), cenově výhodnější vstupné na jednotlivá divadelní představení a dárek v podobně slevy
ze vstupenky na zábavný pořad, kterým divadelní sezónu uzavíráme. Bližší informace o struktuře divadelní sezony Rabštejna na rok 2019/20 budou
v prázdninovém vydání zpravodaje.
SRě£G£

Za SK Rabštejn ředitelka Ing. Marta Klimešová

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: hps://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 hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

1. 6.
30. 6.2019
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
PdF UHK a její pedagogové vystavují:
0£ULD+URPDGRY£=X]DQD+URPDGRY£0£ULD)XONRY£
0DULH9DĊNRY£9ÝUD3U£ģLORY£$OLFH5DWKRXVN£
9ODVWLPLO9RG£N

DASHA & PAJKY PAJK QUINTET:
charismatická, osobitá a nezaměnitelná
DASHA, držitelka Thálie za rok 2010, zazpívá pod širým nebem v areálu parku
Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Svůj nový koncertní program od popu
přes funky, soul až k muzikálovým písním představí publiku za doprovodu
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

Galerie Kinský, 1RY¿]£PHN.RVWHOHFQDG2UOLF¯
=£PHNMHSě¯VWXSQ¿¼WHU¿QHGÝOHRGGRKRGLQ
www.zamekkostelecno.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatek uzavřeli

Jubilea v červnu
75 let oslaví

85 let oslaví Archmanová Zdeňka
Kubánková Eliška

Zima Ivan

80 let oslaví Rojek Evžen

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

Z našich řad odešli

Hana Horáková a Robert Lošťák
Pavla Šimčáková a Otakar Pešava

Lenka Smolíková a Miroslav Sychra

Iveta Skupien a Jan Kopecký

Petra Kapitolová a Vladislav Bulant

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Vítání občánků

Miluše Kováříčková * 1964

Marie Štěpařová

* 1934

Vzpomínáme na své blízké

Ve spolupráci Města Kostelec nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti se
dne 18. 5. uskutečnilo vítání nových občánků našeho města. Slavnost proběhla v Obřadní síni Městského úřadu. Nové občánky přivítala MUDr. Renata Skuhrovcová, členka zastupitelstva města, a příjemnou atmosféru, jako
tradičně, navodili i žáčci mateřské školy. Město obdarovalo dětičky malým
dárkem a maminky obdržely květinu.

Miroslav Vorlík

Milada Musilová

* 1923

„Láska neumírá“

Byli přivítáni tito občánci:

* 1954

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

9. 6. tomu bude již 9 let,
co mi do nenávratna odešla moje láska
Jiřinka PEREMSKÁ.
Krásné vzpomínky na Tebe jsou a budou stále živé.
Manžel

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za projevenou soustrast,
květinové dary a účast na posledním rozloučení
s panem Miroslavem VORLÍKEM.
Zarmoucená rodina

Vanesa Bečvářová, Stella Krčmářová, Marie Nováková, Valerie Venclová

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

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

Hradec Králové
Gočárova 504
Tel.: 495 537 4951

Jáchym Faltys, Martin Fiala, Markéta Honzejková, Michaela Nagyová

(vpravo před podjezdem
do Kuklen – bývalá
budova Sudopu)

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

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

například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo:
zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.
25. 6. (úterý) 8:15, 10:00 POŘAD PRO ŠKOLY
Promítání ﬁlmové pohádky – pořad určený pro MŠ a I. a II. stupeň ZŠ.
26. 6. (středa) 8:15, 10:00 POŘAD PRO ŠKOLY
Promítání ﬁlmové pohádky – pořad určený pro MŠ a I. a II. stupeň ZŠ.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

18. 10. (pátek) ve 20:00
KONCERT MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE
Koncert blues-rockové legendy. Předprodej vstupenek zahájen 1. 6. (také
ON-LINE na stránkách www.skrabstejn.cz)

SK Rabštejn – program červen–červenec

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA

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

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.

3. 6. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
7. 6. (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.
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. Vstupné:
50 Kč.
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. Vstupné:
50 Kč.

20. 6. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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 k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství
Evropy v basketbalu v Ženevě. Hrají: Filip Březina, Ondřej Malý, Alena Mihulová a další. Drama/romantický/sportovní, Česko 2018. Vstupné zlevněné 50 Kč.

LETNÍ KINO – ZAHRADA ZA RABŠTEJNEM
28. 6. (pátek) 21:00
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. Vstupné letní kino „Čertí
brko“ 80 Kč.

22. 6. (sobota) 18:00

13. 7. (sobota) 21:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný ﬁlm je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem
myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších
umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny
prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní a vrcholí nezapomenutelným koncertem Live Aid ve Wembley 1985. Nevhodné mládeži
do 12 let. Vstupné letní kino „Bohemian Rhapsody“ 120 Kč.

21. 6. (pátek) 19:00
RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Dvě a půl hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit

19. 7. (pátek) 21:00
ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch
více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich však dosud neuběhla ani metr. Komedie Česko 2019. Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková,
Ondřej Vetchý a další. Vstupné letní kino „Ženy v běhu“ 120 Kč.

17. 6. (pondělí) 16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

19. 6. (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.
0. LEKCE KURZU SPOLEČENSKÉHO TANCE
A CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ
Úvodní lekce pro budoucí frekventanty tanečního kurzu Podzim 2019. Seznámí se s tanečními mistry a rozpisem lekcí, uvidí ukázky vhodného (i nevhodného) oblečení, a dozví se další důležité informace o tanečních.Vstupné:
po předložení průkazky frekventanta zdarma včetně doprovodu.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019
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3. 8. (sobota) 21:00
TERORISTKA
Hlavní hrdinkou této černé komedie je Marie, učitelka na penzi. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň
a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku
rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je
nesnadná i prakticky. Komedie ČR 2019. Hrají: Iva Janžurová, Pavel Liška, Martin
Hofmann, Tatiana Vilhelmová a další. Vstupné letní kino „Teroristka“ 120 Kč.

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

Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Čtvrtek od 16:00 – Masáže miminek (lektorka Iva Voráčková)
Čtvrtek od 17:30 – Cvičení těhotných, předporodní příprava
(lektorka Iva Voráčková)
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 červen
6. 6. (čtvrtek) 10:00 EXPEDICE YNIMAM
Velký výlet s nocováním na horách) Více informací a přihlášky ve Cvrčku.
12. 6. (středa) 10:00 VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY DO ČASTOLOVIC
Sraz v 10:00 u Glorietu.
19. 6. (středa) 10:00 ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Podle počasí bude místo upřesněno.
19. 6. (středa) 16:00
JAK SE PŘIPRAVIT NA NÁSTUP DO ŠKOLY
Přednáší Mgr. H. Zakouřilová.
Programy vznikly za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí. Děkujeme!

5. 6. (středa) 17:00–19:00
TRAMPSKÉ PÍSNIČKY S KYTAROU
Hraní na kytaru a zpívání u ohýnku v Autokempu Orlice. Vedoucí: I. Minaříková.
8. 6. (sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, les, sport pro celou rodinu. Závod východočeského poháru v OB.
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 hodin. Startovné: 30 Kč/žák. Přihlášky do 1. 6. na e-mail:
blazek.t@seznam.cz (jméno, oddíl, datum narození, ELO).

ZUŠ F. I. Tůmy

9. 6. (neděle) 8:15–15:00

Tábory 2019
Většina táborů je již obsazena. Poslední místa na těchto táborech:
1. 7.–5. 7. (5 dní)

SPORTOVNÍ TÁBOR 2.–4. třída – Př. tábor.

15. 7.–19. 7. (5 dní)

SPORTOVNÍ TÁBOR
pro předškoláky a 1. třídu – Příměstský tábor.

5. 8.–9. 8. (5 dní)

SPORTOVNĚ-OUTDOROVÝ
TÁBOR od 5. třídy – Příměstský tábor.

19. 8.–23. 8. (5 dní)

TANEČNÍ TÁBOR II – Příměstský tábor.

26. 8.–30. 8. (5 dní)

SOFTBALOVÝ TÁBOR – Příměstský tábor.

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
7. 6. (pátek) 18:00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Nový zámek Kostelec nad Orlicí.
14. 6. (pátek) 18:00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Nový zámek Kostelec nad Orlicí.
14. 6. (pátek) 18:00
BALET COPPELIE
Sdružený klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
16. 6. (neděle) 15:00 BALET COPPELIE
Sdružený klub Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
18. 6. (úterý) 18:00
KONCERT RODIN
Sál U Hubálků Kostelecká Lhota.

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

Turistika
T-Mobile Olympijský běh
středa 19. 6. od 14:00 Koupaliště Kostelec nad Orlicí
Kostelecký závod proběhne na již známé 5,7 km trase,
kdy start i cíl budou v areálu koupaliště. Po dohodě s provozovatelem
a v případě příznivého počasí zajistíme možnost osvěžení v bazénu
všem účastníkům běhu. Trasa závodu vede převáženě podél řeky Divoké Orlice. Povrch je jak asfalt, tak i louka a lesní cesta.
Registrace probíhají online do 12. 6. (při platbě převodem do 5. 6.).
Registrace na místě v den akce nebudou možné.
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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.
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15. 6. (sobota)
TŘEBECHOVICE HRADEC KRÁLOVÉ
Sraz účastníků: 7:00 na zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15
do Třebechovic. Pěší trasa: Krňovice – Skanzen, Mlýnský rybník, rybník
Výskyt, Hrádečníce, Lesní hřbitov, restaurace Zděná bouda. Návrat MHD
a vlakem. Délka trasy: 12,5 km. Vedoucí akce: Ivana Lorencová.
29. 6. (sobota)
KAPLE MATKY BOLESTNÉ V POLSKU
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15 do Náchodu (8:38) a autobusem (9:18) do České Čermné. Pěší trasa: Č. Čermná, Brzozowie, Kaple Matky Bolestné, Slone, Běloves, Náchod.
Návrat vlakem. Délka trasy: 11 km. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.

Nový zámek

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí
Čarodějnické dopoledne
30. 4. patří dle lidových zvyků a tradic k čarodějnický oslavám. Jinak tomu
nebylo ani v tento den u nás v mateřské škole. V úterý 30. 4. se v dopoledních hodinách sletěli do všech tříd malí čarodějové a čarodějky. Školičkou se
nesly vůně lektvarů a mumlání zaklínadel. Pro děti byly připraveny soutěže.
Jak už to tak bývá, tak nesměla chybět ani disciplína v létání na koštěti, kterou čarodějové a čarodějky musí hravě zvládnout. Nechyběla ani čarodějnická přehlídka doprovázená tancem, u které se všichni velice bavili.

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: hps://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 hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Akce v Novém zámku
7. 9. (sobota)
21. 9. (sobota)
26. 10. (sobota)
13.–15. 12.

SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU
FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU
SVATEBNÍ VELETRH
VÁNOCE NA ZÁMKU

VÝSTAVY
6. 7.–20. 10.

USMÍVÁNÍ PAVLA MATUŠKY

KONCERTY
13. 6. (čtvrtek)
9. 8. (pátek)
15. 9. (neděle)
19. 10. (sobota)

22.–23. 12. (neděle)

KLASIKA A JAZZ JIŘÍHO STIVÍNA
DASHA A PAJKY PAJK QUINTET
FESTIVAL F. I. TŮMY
KONCERT VÍTĚZŮ 61. ROČNÍKU
KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
A 25. ROČNÍKU HERANOVY
VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Sklenářka
30. 5.–2. 6.
14.–16. 6.
16. 6.
19.–23. 6.

Fota: archiv MŠ Krupkova

Centrum meditace a přírodního učení

VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ S JÓGOU
CESTA BUBNU Výroba šamanského bubnu
SVATOJÁNSKÁ OČISTNÁ POTNÍ CHÝŠE
SACRED DANCE GATHERINGTaneční festival.

Podrobné informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.

Různé
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.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

A že stát se čarodějnicí není jen tak, o tom se už děti v naší čarovné školce
přesvědčily vařením kouzelných lektvarů, hledáním ztracených předmětů
a formulováním zaklínadel.
A jak jsme náš čarodějnický den zakončili? Jak jinak než opékáním buřtů. Děti
byly na závěr odměněny medailemi a čarodějnickým vysvědčením. Čarodějnické dopoledne nám přineslo do tváře radost a plno úsměvu, což je to největší kouzlo přátelství na světě.
Za MŠ Krupkova Veronika Polednová, učitelka
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MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv MŠ Mánesova

Návštěva Městské knihovny
v Kostelci nad Orlicí
16. 4. děti z Myšičkové třídy MŠ Mánesova navštívily městskou knihovnu.
Paní Simona Kňourková si pro děti připravila výchovně vzdělávací program
O krtečkovi. Děti se hravou formou naučily představovat celým jménem. Seznámily se s různými knížkami o krtkovi, procvičily se v běhu a v letu, zkusily
poručit sluníčku, zavolat záchrannou službu, ošetřit a obvázat zraněné zvířátko, konejšit ho a taky pomazlit. Měly možnost si prohlédnout vystavené
obrazy v místní galerii. Paní knihovnice je také provedla dětským oddělením a ukázala jim koutek s knížkami pro nejmenší. Děti si mohly knížky prohlédnout, listovat v nich a vyzkoušet různé pohybující se obrázky. Návštěva
knihovny byla velice příjemná. Paní Simoně mnohokrát děkujeme za krásný
program a velmi příjemnou atmosféru.
Bc. Helena Štěpánková

ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Opět jsme hledali „talent“
Ve středu 17. 4. se na naší škole konal druhý ročník soutěže „Škola hledá
talent“. Celkem se přihlásilo 31 opravdu velmi talentovaných dětí a diváci
zhlédli 21 vystoupení.
Viděli mažoretky, gymnastiku, scénický tanec, break dance či parkur, slyšeli recitaci, zpěv, hru na ﬂétnu nebo akordeon, děti malovaly a kreslily a tak
dále…
Všichni se moc snažili, do svých výkonů dávali maximum a diváci si mohli
ruce utleskat.
Porota, kterou tvořily paní učitelky Jana Havlová a Eva Voborníková a za žáky
Tereza Plašilová z 8.B, to neměla vůbec lehké! Jak vybrat mezi výbornými
toho nejlepšího? Nakonec bylo deﬁnitivně rozhodnuto a dopadlo to takto:
Zvláštní cena poroty:
- Zuzana a Michaela Sajdlovy – zpěv
- Tereza Sára Doležalová – zpěv
- Eliška Zemanová – malba

Vítězové:
1. místo – Denisa Plocková - gymnastika
2. místo – Eliška Borůvková, Ela Janáčková – scénický tanec
3. místo – Tenzig Thizanishvili - zpěv
Všem vítězům blahopřejeme, všem
soutěžícím děkujeme za účast a držíme palce, aby
svůj talent nadále
rozvíjeli a nebáli
se ho předvést.
Stojí to za to!
A.S.

Fota: archiv
ZŠ Gutha-Jarkovského
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5. A a 5. B v Praze
I když jarní počasí aktivitám mimo školu moc nepřálo, 7. května měly děti z 5. A a 5. B štěstí. Téměř po celou dobu exkurze do Prahy je na cestě po památkách
spjatých s naší historií provázelo příjemné počasí a chvílemi i sluníčko. Pár kapek deště nebránilo užaslým pohledům na katedrálu sv. Víta a stověžatou Prahu
pod námi. Děti trasu dopředu neznaly, k jednotlivým stanovištím se dostávaly podle indicií. Po Praze se orientovaly velmi dobře. Díky exkurzi si upevnily své
znalosti z vlastivědy.
Mgr. N. Kovandová, Mgr. M. Šlajová

Memoriál Gutha-Jarkovského 2019
Ve čtvrtek 2. 5. proběhl na Městském stadionu v Kostelci nad
Orlicí již 7. ročník Memoriálu Gutha-Jarkovského. Jedná se
o atletické závody, které se pořádají pro žáky 2. stupně kostelecké základní školy. V rámci závodů jsou jednotlivé disciplíny
rozděleny do dvou kategorií podle ročníků. V těchto disciplínách pak závodí vybraní žáci sami za sebe. V úplném závěru
memoriálu se navíc za tyto nejlepší výkony odměňují tři nejúspěšnější třídy sladkou odměnou. Letos si na ní pochutnali
kluci a holky ze třídy 9. A. Druhá a třetí pozice pak připadla
pro třídy 7. C a 7. B.
Součástí tohoto mítinku bývá i předání plakety Gutha-Jarkovského sportovci, který v daném roce vynikal svými sportovními
výkony. Letos bylo toto ocenění předáno Ivetě Miculyčové ze
třídy 7. C, a to za mimořádný sportovní výkon v běhu na 60 m.
Ústřední myšlenkou této akce je, aby si mohl zasportovat každý žák naší školy. A to se díky všem zúčastněným žákům, učitelům a přizvaným pomocníkům podařilo.
A tak příští rok na shledanou!
Mgr. Hana Drozdíková

Školní družina
Velikonoční soutěžení
Velikonoce – svátky jara jsou symbolem
radosti a veselí. K nim proto také patří
zábavné hry, u kterých se děti pobaví. Také ve školní družině jsme v úterý
odpoledne věnovali hře Honba za velikonočním zajíčkem. A než takového
zajíčka s pokladem děti najdou, musí
splnit netradiční úkoly. Hod vajíčkem
do koše, běh s vejcem na lžíci nebo
překážková dráha zajíčka. Znáte hru
Foukání vajíček? K této hře potřebujete
vyfouknutá vajíčka a brčka. Úkolem je
pomocí foukání do brčka dostat vejce
Fota: archiv Školní družina
od startu až k cíli. Možná se to zdá jednoduché, ale děti u toho zažily opravdu vtipné momenty. Zasoutěžily si a na závěr byla tradiční přetahovaná lanem. Úplný závěr byl ve znamení hledání
velikonočního pokladu. Po úspěšném nalezení byly děti po zásluze odměněny.
Mgr. Jitka Šveidlerová
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019
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Čarodějnické dopoledne

Školní družina Erbenova

V úterý 30. 4. přišly děti z 1. stupně pracoviště Komenského i Drtinova
do školy v čarodějnickém kostýmu, aby si užily dopoledne plné aktivit, které
si pro ně připravili kamarádi z pátých tříd. Sešlo se velké množství čarodějek a čarodějů v nádherných kostýmech. Čekalo je několik opravdu čarodějných úkolů. Uvařit lektvar, proletět se na koštěti nebo překonat čarovný les
plný nástrah nebyl pro nikoho velký problém. Všem dětem, které se podílely
na přípravě a realizaci samotného programu, patří velké poděkování za čarokrásné a zábavné dopoledne.
Mgr. M. Šlajová

Lumpík ve školní družině
V pondělí 6. 5. přivítaly děti ze školní družiny
Erbenova Lumpíka, na kterého se již od února
těšily.
A kdo je vlastně ten Lumpík? Lumpík je plyšový medvídek, který již od února putuje napříč družinami celé České republiky. Lumpík
pochází z ostravské družiny, odkud byl poslán
do Chebu a postupně se přes další družiny
vrací domů. Každá družina, která se zapojila
do tohoto putování, má medvídka u sebe maximálně 2 dny.
Děti ze družiny nejprve Lumpíkovi ukázaly
naše krásné město, poté s ním vyráběly přáníčka ke Dni matek a taktéž ho vzaly na hřiště. Taktéž se s ním pomazlily a namalovaly mu
na památku obrázek a přidaly placku s nápisem I love Kostelec.

Divadlo ve školní družině
V pátek 10. 5. přijelo
naše děti obveselit
Divadélko pro školy z Hradce Králové
s pohádkou Poklad
kapitána Baltazara,
aneb Kdo se bojí,
nesmí na moře!
Kombinované loutkoherecké představení o námořnících
a pirátech, o kouzelné mušli, ztraceném
pokladu, upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku bylo plné komických dialogů, gagů a písniček.
Herci s osobitým nadhledem a humorem vysvětlili dětem rozdílnost lidských
charakterů a taktéž, že chytrost a důvtip je silnější a účinnější než zbraně,
svaly a bambitka.

Fota: archiv ŠD Erbenova

Lumpíkovi se u nás moc líbilo, ale čekala ho dlouhá cesta, takže musel být
zabalen a odnesen na poštu, odkud putoval do Nového Města na Moravě.
A my Lumpíkovi přejeme šťastnou cestu a brzký návrat domů.
Jitka Bezdíčková, vedoucí vychovatelka ŠD

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!!!

Představení se dětem moc líbilo a již se těší na další.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD
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Kontakt: kravín Záměl
tel.: 494 546 215, mobil: 603 112 690

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

ZUŠ F. I. Tůmy
Hurá za Rusalkou
V sobotu 13. 4. jsme se zúčastnily spolu s žáky Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí zájezdu
do Národního divadla v Brně na operu Rusalka.
Doprovázely nás paní učitelka Ichová, Neubauerová a v Brně se k nám připojila paní učitelka Čepelková. Poprvé s námi výlet absolvovali i rodiče.
Všichni jsme se sešli v 16:00 v budově ZUŠ v Kostelci nad Orlicí. Po krátké
prezenci jsme vyrazili na místo příjezdu autobusu. Vyjeli jsme v 16:15 a s krátkou pauzou v Černé hoře jsme dorazili do Brna okolo půl sedmé. Během
cesty nám paní učitelka Ichová představila děj opery, hlavní postavy, nejznámější árie a upřesnila pár organizačních dodatků.
Na místě všichni dostali vstupenky, odnesli si věci do šatny a šli hledat
svoje místa. Seděli jsme na druhém balkóně uprostřed, odkud byl krásný
výhled na jeviště a text árií, který se zobrazoval nad jevištěm. Divadlo bylo
vyprodané.

Opera byla rozdělena na tři jednání, kdy po každém následovala patnáctiminutová přestávka. V prvním jednání se Rusalka zamilovala do prince a toužila
se stát člověkem, aby mohla být s ním. Šla proto za čarodějnicí, aby jí v tom
pomohla. Ta jí vyhověla, ale za cenu Rusalčina hlasu. Poté Rusalka odjela
s princem na jeho zámek. V druhém jednání si chce princ Rusalku vzít, ale
nakonec se zamiluje do cizí kněžny. Ve třetím jednání musí Rusalka prolít
princovu krev, aby se mohla vrátit do jezera jako dcera vodníka. Princ se vrátí
k jezeru a hledá Rusalku, ze které se mezitím stala bludička. Rusalka ho varuje, že její polibek mu přinese smrt, ale on bez ní nechce dál žít. Princ umírá,
ale Rusalka zůstává bludičkou, protože neprolila jeho krev.
Při první přestávce bylo hromadné focení celého zájezdu. Po představení,
které skončilo v deset hodin, si všichni vyzvedli oblečení a sešli se u šaten.
V autobuse jsme se uvelebili a plni příjemných zážitků mohli jít spát. V Ústí
nad Orlicí nás paní učitelky vzbudily, abychom zavolali rodičům, kde jsme.
Domů jsme dorazili chvíli po půlnoci.
Představení se nám moc líbilo a už teď se těšíme na další poznávání umění
se ZUŠ.
Michaela a Pavlína Hlávkovy, žákyně ZUŠ F. I. Tůmy
Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

S Národním dechovým orchestrem na mezinárodní soutěži Flicorno d'Oro
Ve dnech 11. až 14. 4. jsme se (Adéla Přibylová, Ondřej Fiala, Jan Polnický Štěpán Přibyl a Majda Koubová) s Národním dechovým orchestrem zúčastnili zájezdu na XXI. ročník Mezinárodní soutěže symfonických dechových orchestrů
Flicorno d'Oro, která se konala v italském městečku Riva del Garda u jezera
Lago del Garda. Na úvod jsme zahráli Slovanský tanec číslo 8 od Antonína
Dvořáka a následně soutěžní repertoár: Symphonic Movement od Václava
Nelhýbela a povinnou skladbu Old folk song from Iceland od Luciana Feli-
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cianiho pod taktovkou šéfdirigenta Václava Blahunka. V 1. kategorii jsme se
z 9 orchestrů umístili na 2. místě a ze všech 36 zúčastněných orchestrů jsme
získali 4. nejvyššího počtu bodů. V rámci zájezdu jsme si také zahráli s místním orchestrem v kulturním centru Locca ve Valle di Ledro. Repertoár jsme
doplnili o italského skladatele Verdiho a jeho Triumfální pochod z opery Aida.
Tento zájezd byl pro nás nejen ohromná zkušenost, ale také několik dnů
strávených se skvělou hudební partou uprostřed nádherné alpské přírody.
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Osobně mě potěšilo to, jak jsme se jako orchestr za ty tři roky sehráli a jak
jsme zahráli, než to, kolik bodů jsme za to dostali. Jak říká maďarský skladatel Béla Bartók, soutěžení je pro koně, ne pro hudebníky. Avšak i tak mají
soutěže něco do sebe, nějaké své kouzlo.
11. 5. vystoupil Národní dechový orchestr na nádvoří Pražského hradu společně s dalšími orchestry v rámci zahájení letní turistické sezóny Pražského
hradu.
Adéla Přibylová, žákyně ZUŠ F. I. Tůmy

1. místo z Litvínovského dřevohraní
Ve dnech 11.–13. 4. se
v ZUŠ Litvínov konala soutěž Litvínovské
dřevohraní. Z naší ZUŠ
F. I. Tůmy se jí zúčastnila Anežka Polnická,
žákyně paní učitelky
Jarmily Čechové Krečmerové. V sólové hře
na příčnou ﬂétnu dosáhla krásného úspěchu, získala 1. místo
a zahrála si na koncertu vítězů.
Blahopřejeme a děkujeme!
ZUŠ F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Erasmus + obchodka v Portsmouthu
Obchodní akademie z Kostelce nad Orlicí dostala možnost od programu
Erasmus + vycestovat do Anglie, zapojit se do výukového ekonomického plánu a uspořádat výměnný pobyt s polskými studenty. A tak se vydala
na dobrodružství do města Portsmouth ve Spojeném Království.
Všechno to začalo na letišti v Pardubicích, kde nečekaně vznikly první problémy. Naše zavazadla totiž byla jen příruční a my měli v kufrech hygienické
potřeby nad 100ml, se kterými nás nemohli pustit na palubu. Potíže jsme ale
s přehledem vyřešili a za deset minut devět hodin večer jsme úspěšně vzlétli.
Fota: archiv OA TGM
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Chvíli před půlnocí místního času jsme přistáli na letišti v Londýně, kde
na nás již čekali řidiči, kteří nás všechny rozvezli do předem určených anglických rodin. Nikdo z nás si na ubytování nemohl stěžovat, protože na nás
čekaly velmi krásné pokoje s příjemnými majiteli.
Druhý den ráno, po dlouhém a vydatném spánku, jsme se všichni sešli
u Southsea Castle a procházkou pokračovali do městského muzea Portsmouth. Tam jsme se hned stihli zapsat jako historicky první skupina, jejichž
učitel spustil alarm dvakrát během pěti minut. Když už nebylo zábavné muzeum, staral se o zábavu aspoň náš pan učitel Dosedla.
V pondělí dopoledne jsme shlédli i s polskou skupinou studentů na celé
krásné město ze 170 m vysoké Spinnaker tower. Odpoledne nás čekala výuka
s Dr. Taiwo Ayodele, který nás naučil tři důležité věci: Jak být více INTELIGENTNÍ, KREATIVNÍ A INOVATIVNÍ. S výukou jsme pokračovali další dvě odpoledne
a naučili se spoustu nového. Ve čtvrtek jsme obdrželi certiﬁkáty, které se nám
jednou mohou hodit třeba k přijímacím zkouškám na vysokou školu.
Z Portsmouth jsme se také vydali lodí na Isle of Wight, ze kterého jsme se
autobusem dopravili do Shanklinu na písečnou pláž, kde jsme si dali zmrzlinu, prošli se a znovu se vrátili lodí zpět.
Celý týden jsme večery trávili pospolu u jezera Canoe lake, sledovali romantické panorama s labutěmi, užívali si volného času a trochu načerpali chuť
blížících se prázdnin při příjemném slaném větru.
Jsme moc rádi, že nám škola a učitelé umožnili tento výlet, a už se těšíme na to,
až za námi studenti z Polska přijedou, abychom jim ukázali naše malé město.
Samozřejmě jsme ale mnohem víc natěšení na cestu do polského Elblag.
Karolína Kupková 3. A, Lucie Vondráčková 3. B

SZeŠ a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí
Jak se dělá kniha – beseda pro děti
Studenti oborů Agropodnikání a Zemědělec–farmář ze zdejší zemědělky připravili pro žáky I. stupně ZŠ literární besedu spojenou s tvůrčí dílnou. Sál
na Rabštejně se ve dnech 2. a 9. 5. podařilo zaplnit celkem čtyřikrát.
Základem se stala knížka pohádek nazvaná Vyprávění starého sekerníka, která vychází z regionálních pověstí Orlických hor a Podorlicka. Ilustrace jsou doplněny tzv. Domalovánkami, a právě s nimi děti 1. až 4. ročníku ZŠ pracovaly.
Fota: archiv SZeŠ a SOU CHKT
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Rej čarodějnic
Besedu zahájilo vyprávění o tom, co vše bylo třeba udělat, aby vznikla knížka
pohádek. Mile nás překvapilo, jak aktivně se děti do besedy zapojily. Většina
z nich věděla, kde je v Kostelci tiskárna, dokonce se podařilo odhadnout počet zaměstnanců. Jen stále nebylo jasné, proč si děti měly přinést pastelky.
Dále už vše probíhalo v režii pohádkových postav, měli jsme tu vodníka Filipa, včelku Veroniku a srnku Natálku. Každá z těchto postav přečetla krátkou ukázku ze své pohádky a následovalo plnění výtvarných úkolů, přičemž
jsme si stále o pohádkách povídali. Řeč byla o vodnících, dracích, čertech,
ale i o lesnících a pytlácích. Do práce s Domalovánkami se zapojili téměř
všichni. A bylo to místy tuze zajímavé.
Na závěr došlo na vyhodnocení výtvarných prací a předání cen vítězům
jednotlivých tematických kategorií (drak v jeskyni, lesní zákoutí, ozdobení
vrbiček u rybníka). Vítězové dostali drobnou cenu a vyfotografovali se v připravené kulise. Fotku si s sebou odnesli – naše včelka Veronika totiž vlastní
přístroj Polaroid, a navíc je skvělá fotograa.
Pohádkové kulisy vznikly ve společenské místnosti zemědělské školy. Autory
vidíte na fotograﬁi, jsou ubytováni v domově mládeže a po celý týden trávili
večery výtvarnou činností. Kulisy jsme uložili na bezpečném místě, aby byly
v budoucnu připravené k dalšímu využití. Co ještě dodat? Program jsme připravili jen tak pro radost a bez nároku na odměnu, tj. zdarma. A radost? Tu
nám daly děti, odcházely z Rabštejna spokojené a s úsměvem.
PaedDr. Ladislav Miček, Učitel SZeŠ a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí

V letošním roce DDM připravil již tradiční Rej čarodějnic ve spolupráci
s Rabštejnem. Soutěžilo se v nejrůznějších čarodějnických disciplínách,
jako je poznávání havěti po hmatu, míchání lektvarů, let na koštěti, hod
na čarodějnici, aj. Nechyběl ani hudební doprovod žáků ZUŠ pod vedením pana učitele Klecandra, zdobení májky, pálení čarodějnice, opékání
vuřtů, volba MISS čarodějnice a NEJ čaroděje a občerstvení zajišťované SK
Rabštejn.
Fota: archiv DDM

Děkujeme Hasičskému sboru Kostelec nad Orlicí, muzikantům ze ZUŠ,
Městským lesům za dodání břízy na májku, Technickým službám, Cukrárně
Piccolo, Sdruženému klubu Rabštejn a všem organizátorům za spolupráci,
které si nesmírně vážíme!
Tým pracovníků DDM

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

Zlatý štětec 2019
Každý člověk má svůj sen. O čem sní děti? Co si představují? Svoji budoucnost, kouzelná dobrodružství, setkání s konkrétní osobou, návštěvu zajímavého místa? Co si přejí? Někdo prostě jen čtyřnohého kamaráda… Téma
letošního ročníku výtvarné soutěže pořádané DDM Kamarád bylo: MŮJ SEN.
Z vystavených prací děti opět samy zvolily ty, které se jim líbily nejvíce. Ocenění autoři dostali malou pozornost za to, že se s námi podělili o svůj sen…
A tady jsou výsledky:

Administrativu i dotaci vyřídíme
1. kategorie: 1.–3. třída ZŠ
1. místo Vendula Morávková, 3. A, ZŠ G. J. Kostelec
2. místo Tomáš Bon, 3. A, ZŠ G. J. Kostelec
3. místo Anna Uhrová, 3. A, ZŠ G. J. Kostelec
2. kategorie: 4.–9. třída ZŠ
1. místo Vendula Hovorková, 5. B, ZŠ G. J. Kostelec
2. místo Aneta Horáčková, 5. tř. ZŠ Olešnice
3. místo Karolína Motyčková, 5. A, ZŠ G. J. Kostelec
3. kategorie: kroužky DDM
1. místo Valerie Zemanová, Barevná paleta
2. místo Romana Horáková, Správňačky II
3. místo Kristýna Honzíková, Barevná paleta
Drahomíra Paulusová, DDM Kostelec
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019
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Závody v „Orienťáku“
Dne 14. 4. se 19 kosteleckých závodníků zúčastnilo závodu INOV-8 CUP-žebříček A na mapě Boháňka – Skála.
Na nejvyšších místech se umístil Dominik Čižinský v kategorii HDR na 1. místě a Radovan Hladký v kategorii H10C na 2. místě.
Dne 27. 4. se 24 kosteleckých závodníků zúčastnilo Mistrovství oblasti
na krátké trati na Andrlově Chlumu u Ústí nad Orlicí. Pěkné umístění získal
Jakub Langr a to 7. místo v kategorii H16C.
Dne 1. 5. se 28 kosteleckých závodníků zúčastnilo 7. kola závodu VČP v Mostku. Na stupních vítězů stála na 2. místě Kristýna Špačková v kategorii D10N.
Pěkně se umístila také Linda Hammová v kategorii D14C na 7. místě a Radovan Hladký v kategorii H10C na 5. místě.
Dne 4. 5. OB DDM Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s OB Vamberk pořádalo
Mistrovství oblasti na klasické trati v Kozodrách, kam přijelo 840 závodníků
Východočeské oblasti. Dospěláci a mládežníci pomáhali s organizací závodu, děti závodily. Nejlépe se umístila Kristýna Špačková v kategorii D10C
na 6. místě, Radovan Hladký v kategorii H10C na 5. místě a Bořivoj Marek
v kategorii H12D na 3. místě.

Kategorie středně pokročilí:
1. místo Elena Smisitelová
2. místo Linda Hammová
3. místo Adéla Mikysková
Kategorie pokročilí:
1. místo Jakub Langr
2. místo Filip Hladký
3. místo Ondřej Tichý
Mgr. Petra Hladká

JUDO na závodech
Dne 27. 4. se mladí judisté zúčastnili
závodů „Velké ceny České Skalice“.
Na stupních vítězů se umístili:
1. místo Jindřich Petera
1. místo Adam Holman
3. místo Ondřej Petera
Judistům gratulujeme!
Štefan Trebatický, trenér
Na fotce: trenéři Štefan Trebatický a Blanka Peterová a vítězové závodů v JUDU
Jindřich Petera, Adam Holman a Ondřej Petera

2. místo Radovan Hladký,
závody INOV-8CUP-žebříček A

3. místo Kristýna Špačková,
7. kolo VČP v Mostku

Víkend s atletikou
O víkendu 27. a 28. 4. proběhl víkend s atletikou. Děti si vyzkoušely různé atletické disciplíny jako sprint, skok do dálky hod raketkou a vytrvalostní běh.
Večer na ně čekala noční hra a druhý den ráno se děti zúčastnily atletických
závodů, které jsme pro ně připravili. Nejlepší tři děti v kategoriích děvčat
a chlapců si domů odnesly diplomy a krásné sportovní ceny.
Radovan Hladký a Kristýna Špačková, 7. kolo VČP v Mostku

Daniela Šafaříková, Radka Suchomelová

Soustředění v orientačním běhu
Od pátku 19. 4. do neděle 21. 4. se 31 kosteleckých mladých orienťáků sešlo v lesích a na tábořišti v Bělči nad Orlicí, aby procvičili teoreticky i prakticky práci s mapou a buzolou. Kromě 6 tréninkových etap intenzivního
běhání a mapování v lese se učili zakreslování OB postupů do notebooků
a rozbory jejich techniky mapování, mohli si vyzkoušet noční orienťák,
štafetový orienťák a samozřejmě i několik doprovodných teambuildingových her.
Výsledky závěrečného závodu TEORETICKY I PRAKTICKY S MAPOU
A BUZOLOU:
Kategorie lehce pokročilí:
1. místo Ema Bašová
2. místo Benedikt Sedláček
3. místo Viktor Vanický
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Kategorie mírně pokročilí:
1. místo Matěj Hladký
2. místo Radovan Hladký
3. místo Martin Krejčí
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

Patchworkové dílny
Úspěchy nezaznamenávají jenom naše děti. Šikovné ženy, účastnice patchworkových dílen, sklidily velký úspěch při vánoční výstavě v Klubu seniorů.
Neusnuly však na vavřínech, naopak, s chutí se pustily do dalšího šití. Tentokrát kromě ubrusů, polštářů, prostírání a tašek vznikly i velké prošívané deky.
Splnily jsme si tak přání a zároveň cíl, který jsme si daly.

V létě dáme šicímu stroji vale, abychom se vrátily zase na podzim a pokračovaly. Je tolik nádherných vzorů, které jsme ještě nezkusily. Patchwork je relax
a zároveň výzva. Pokud se budete chtít přidat, sledujte zářijový zpravodaj,
kde bude rozpis dalších dílen.
Drahomíra Paulusová a Eva Burdychová

Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Čtvrtek od 16:00 – Masáže miminek (lektorka Iva Voráčková)
Čtvrtek od 17:30 – Cvičení těhotných, předporodní příprava
(lektorka Iva Voráčková)
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Pak jsme uspořádali např. i Kurz sebeobrany s praktickými ukázkami a další
akce.
V květnu jsme pak měli dvě krásné akce o včelách s aktivitami pro děti i jejich
rodiče. První Medové povídání bylo v dopoledních hodinách a bylo zaměřeno na ty úplně nejmenší cvrčky. Mohli si prohlédnout makety vývojových
fází včel, poslechnout krátkou pohádku o včeličkách a vyzkoušet si naplnit
model plástve pylovými zrnky. Po těchto aktivitách si každé dítě mohlo vyrobit s maminkou svíčku z včelího vosku a maminky pak samy mohly vytvářet
rtěnky nebo balzámy na rty.
Druhá akce proběhla v odpoledních hodinách a byla určena i pro starší děti, které nosily pyl do plástve na nožičkách, kde měly přidělané suché zipy. To se dětem
moc líbilo. Starší děti a rodiče si pak ještě mohli vyplnit kvíz o včelách, který rozhodně nebyl vůbec jednoduchý, ale výsledků jsme se nakonec všichni dobrali.
Ty, které zajímá, jak to u nás teď vypadá, zveme k návštěvě našeho mateřského centra i jindy než na den otevřených dveří, a to kdykoliv ve dnech pondělí,
středa, čtvrtek dopoledne. Případně můžete navštívit i jakékoliv naše jiné
vzdělávací či kulturní akce, které pořádáme.
Přehled nejdůležitějších akcí je v tomto zpravodaji nebo nejaktuálnější nabídku všech našich činností a akcí najdete na facebooku (Mateřské centrum
Cvrček). Bližší informace pak poskytneme také na telefonu: 774 321 111.
Těšíme se na shledání ve staronovém Cvrčku.
Bc. Andrea Kocourková, jednatel

Skaut
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Květen ve Cvrčku
Naše mateřské centrum se pomalu
zabydluje v rekonstruovaných prostorách a začali jsme hned s pořádáním
různých akcí. Také jsme se zúčastnili
Dne otevřených dveří, při kterém si
mohli zájemci prohlédnout prostory
jednotlivých organizací, které v našem
Komunitním centru sídlí.
Zejména musím zmínit obnovení masáží kojenců a cvičení těhotných, které
jsme přes zimu z prostorových důvodů
byly nucené přerušit.
Fota: archiv MC Cvrček
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Myslivecký spolek Mírov
Kostelečtí myslivci opět sbírali odpad
Již čtvrtý rok po sobě se členové Mysliveckého spolku Mírov Kostelec nad
Orlicí vydali do lesů okolo našeho města, aby posbírali a uklidili vše, co do
přírody nepatří. Každý rok doufáme, že odpadu bude méně, ale opět jsme
sebrali zhruba 6-7 q jako v minulých letech. Děkuji všem členům, kteří odpad
svezli svými vozidly a přispěli tak k čistotě okolí Kostelce nad Orlicí.
Jindřich Hamm, předseda MS Mírov Kostelec nad Orlicí

Foto: archiv MS Mírov
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Zahráli nám a zazpívali

SPCCH

4. 4. jsme si mysleli, že už budeme v novém. Pozvali jsme si na zahájení harmonikáře s paní Marii Kudibalovou, ale nestalo se tak. Nic nám nezkazilo
náladu a zahráli nám a zazpívali v Klubu seniorů Pohoda. Všichni zpívali a byli
veselí. Moc všem účinkujícím děkujeme za krásné odpoledne.

Jarní koncert
Jarní koncert ke Dni matek se uskutečnil 6. 5. v kostelíku za Rabštejnem.
Účinkoval Pěvecký sbor Kvítek a Tůmy a Smíšený pěvecký sbor Orlice. Kostelík byl zaplněn do posledního místečka. Byli jsme všichni nadšeni krásným
zpěvem. Sonátou F dur na ﬂétnu, kterou zahrál Štěpán Svátek, a na violoncello zahrála Adéla Přibylová. Toto vystoupení dirigovala sbormistryně
Nikola Košťálová a za klavír usedla Táňa Pešková. Děkujeme jim za krásný
podvečer a těšíme se na další vystoupení.
Předsedkyně SPCCH: Blanka Matějusová

Fota: archiv SPCCH

Za SPCCH předsedkyně Blanka Matějusová.

Velikonoční jarmark
Začal v 8 hodin, výbor
se na něj dobře připravil. Napekli dobrůtky
a paní Limmlová uháčkovala zajíčky, které se
rozdávali školkám jako
dáreček. Tentokrát návštěvníků přišlo hodně, zakoupili výrobky,
které určitě na Velikonoce potěší. Před
vstupem do sálu se prodávaly květiny a bylinky. Každý se tam zastavil a něco
pěkného zakoupil. Děkujeme všem, kteří nám s touto akcí pomáhali (plakáty a rady). Zvlášť paní Klimešové za pomoc při uspořádání sálu na jarmark.
A všem zaměstnancům Rabštejna.
Za SPCCH předsedkyně Blanka Matějusová.

SPORT
Amatérský badminton v Kostelci nad Orlicí
Měsíc březen není jen prvním jarním měsícem, ale i měsícem, kdy se v Kostelci nad Orlicí koná tradiční Jarní badmintonový turnaj amatérů. V sobotu
30. 3. to byl již jeho 7. Ročník, a tak mi touto cestou dovolte poděkovat všem,
kteří se této akce pravidelně účastní a dávají nám tak sílu uspořádat zase další a další ročník. Letos to byl ročník, kdy se nás celkem sešlo 50 hráčů napříč
celým naším rychnovským okresem. Nakonec se bojovalo ve třech různých
kategoriích (čtyřhra muži, čtyřhra ženy a mix) i přesto, že byla nově otevřena kategorie Muži veteráni, do které se bohužel přihlásila pouze 1 dvojice.
Vzhledem k vysokému počtu týmů se turnaj hrál skupinovým systémem.
Vždy byly nasazeny první dvě dvojice podle umístění z minulého turnaje
a zbytek byl losován. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým, pak
si zahráli vítězové skupin o první místo, druzí ve skupinách o třetí místo, atd.
Všechny zápasy byly hrané na 2 sety do 21 bodů, v případě stavu 1:1 na sety

a stejného skóre se celkovým vítězem stal ten, kdo vyhrál druhý set. Velkou
výhodou tohoto hracího systému je to, že nemáte dlouhé čekací doby a zbytečné prostoje, protože můžete obsazovat všechny uvolněné kurty okamžitě.
Celkové pořadí letos vypadalo takto:
Kategorie MUŽI: 1. Bolehovský, Strnad; 2. Šimerda, Hlavsa; 3. Fajgl, Pišl
Kategorie ŽENY: 1. Dušková, Veselá; 2. Jaklová, Kostelejová; 3. Horáková, Holá
Kategorie MIX: 1. Strnad, Stará; 2. Hurych, Jaklová; 3. Došek, Juhasová
Velké poděkování nepatří pouze samotným hráčům, pořadatelům a sponzorům, ale hlavně Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí, která nám již 7
let umožňuje tento turnaj pořádat ve sportovní hale při bývalé zvláštní škole
v Kostelci nad Orlicí, pro znalé je to Gajlík a budeme moc rádi, pokud nám
tato naše skvělá spolupráce vydrží i nadále.
Zakouřil Martin, pořadatel

Foto: archiv M. Zakouřil
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Table tenis Kostelec nad Orlicí
Závěr sezony opět v medailové parádě
Závěr hlavní stolnětenisové sezony patřil nejenom posledním krajským bodovacím turnajům, ale i poslednímu turnaji republikovému a posledním letošním krajským přeborům jednotlivců, tentokrát ve starším žactvu. A ani
na konci sezony Kostelec nezůstal bez medailí.
Závěr série krajských boFoto: archiv Table tenis Kostelec nad Orlicí
dovacích turnajů nejlépe
zvládl náš nejmladší žák,
David Mejtský, který se
v Ústí nad Orlicí ve své
kategorii zmocnil bronzové medaile, čímž si v konečném pořadí pro sebe
zajistil celkové 5. místo
ve východních Čechách.
Medailové pokračování
zařídilo na krajských přeborech staršího žactva
naše doublové duo, Lipenský Jakub a Petr Lukáš,
když ve čtyřhře překvapili
favorizovaný pár z Jaroměře a ukořistili velmi cenný
bronzový kov a ukázali tak, že na nadarmo v celkovém pořadí nejlepších starších žáků ve Východočeském kraji společně uzavírají elitní dvanáctku.
Zcela speciální byla pro náš oddíl účast na posledním republikovém turnaji
v dalekých Valticích, neboť se jednalo o doposud nejvzdálenější místo, kam
kostelecký oddíl vyrazil hájit své barvy. Ale i tohoto úkolu se kluci zhostili odvážně a je na místě tvrdit, že právě tento turnaj konaný ani ne pět kilometrů
od rakouských hranic byl určujícím pro další sportovní vývoj naší mládeže.
Našemu mladšímu žákovi, Lukáši Petrovi, dovolil změřit síly s republikovou
špičkou, kdy po dechberoucích bojích Lukáš ukázal, že k ní neoddělitelně
patří, když mu nakonec jenom o vlásek uniklo umístění mezi 8 nejlepšími
v celé republice. Pro naše trio nejmladších žáků, David Mejtský, Radovan
Hladký a Matěj Zavacký, to byla zatím největší sportovní zkušenost jejich
krátké kariéry, která jim jistě pomůže k lepším výsledkům v další sezoně, kde
již budeme usilovat o to, abychom se i v této kategorii stali součástí širší
republikové špičky.
(na fotograﬁi: bronzové duo Lipenský–Petr na zdařilých krajských přeborech
v Josefově)
oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí

Dotazy na besedě, kterou taktně
a nenápadně vedla předsedkyně
klubu, dále směřovaly k tréninku,
ke kamarádům z branže, k dopingu,
k jeho současným aktivitám (m. j.
dnes pracuje jako komisař na brněnském motocyklovém okruhu),
k rodině a k současnému stavu cyklistického sportu.
Setkání se vydařilo, všichni účastníci posezení odcházeli spokojeni
s přáním, že by takových příjemných
chvil mohlo být více. K dobré atmosféře přispělo příjemné prostředí sálu Rabštejn a dobrá obsluha. Za všechno
srdečně děkujeme i paní vedoucí SK Rabštejn ing. Martě Klimešové.

Fota: archiv SK Rabštejn

Vedení S-C-S má ještě do prázdnin v plánu uskutečnit každoročně oblíbený
a žádaný výlet na kole na Vrbici. Bývá spojen se stolním tenisem, takže se
máme opět na co těšit.
Za účastníky besedy I. Dragounová

Kostelečtí softballisté v Japonsku
V pátek 26. 4. odletěla výprava juniorského národního týmu soballistů
na turné do Japonska. V zemi Vycházejícího slunce sehráli čeští reprezentanti
porci šestnácti zápasů a zpět do Česka se vrátili ve středu 8. 5.
V patnáctičlenné nominaci se objevila hned tři jména rodáků z Kostelce
nad Orlicí. Reprezentační zámořskou premiéru si odbyli Jan Voráček, Michal
Nepovím a Jan Semrád. V širším reprezentačním výběru, který se připravuje
na MS na Novém Zélandu v únoru příštího roku, je i další hráč z Kostelce nad
Orlicí, Vojta Láska.
Foto: archiv Hroši Havlíčkův Brod

Sport–Klub–Senior
Sport Club Senior
ve své činnosti neustává
23. 4. jsme se s našimi členy sešli už po sto šestasedmdesáté. Naše pozvání přijal jeden z nejlepších československých cyklistů
sedmdesátých let Jan Smolík vítěz Závodu míru.
Zdařilou besedu s ním absolvovalo téměř padesát příznivců cyklistiky z řad
členů S-C-S a široké kostelecké veřejnosti.
Jan Smolík, jemuž bylo o Vánocích 76 let a jemuž by tato léta nikdo zdaleka nehádal, se zpočátku rozpovídal o své sportovní kariéře a potom dal
prostor svým příznivcům, kteří ho bombardovali různými otázkami. Z jeho
odpovědí jsme se dozvěděli, že se narodil v Hradci Králové, kde absolvoval
stavební průmyslovku, že se věnoval různým druhům sportu a že ho nejvíc
bavilo jezdit na kole. Později se přestěhoval do Brna, kde měl v té době díky
cyklistickému velodromu nejlepší podmínky ke zlepšování své výkonnosti.
Tam zůstal a za Duklu Brno v sedmdesátých letech závodil. V roce 1974 vyhrál
Závod míru a od té doby ho široká veřejnost každoročně vnímá právě jako
vítěze Závodu míru. Tento všesvětově známý závod Praha-Berlín-Varšava byl
po válce největším amatérským cyklistickým závodem, z něhož se vysílaly
dlouhé hodiny rozhlasových i televizních přenosů.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2019

Všichni jmenovaní se připravují v extraligovém Havlíčkově Brodě a již několik sezon hájí barvy místních Hrochů v juniorské Extralize. V loňském roce
pomohli Hrochům vybojovat juniorský titul mistra republiky a vysloužili si
tak nominaci do národního týmu. Je jen otázkou času, kdy je hlavní trenér
Hrochů Australan Derrin Hebditch povolá do extraligového týmu mužů.
V rámci přípravy na MS světa čeká na hráče atraktivní program, v říjnu nejdříve turnaj v Izraeli a v listopadu turnaj v Guatemale.
Dušan Šnelly, generální manažer Hroši Havlíčkův Brod
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Kostelecké mažoretky stále na vrcholu

Foto: archiv mažoretky Marlen

O víkendu 12.–13. 5. vyvrcholil v Hradci Králové seriál mistrovství České republiky mažoretek asociace CMA za tradiční účasti mažoretkové skupiny Marlen
Kostelec nad Orlicí.
Celý mistrovský maraton pro kostelecká děvčata odstartoval 6. 4. kvaliﬁkačním kolem v Chrudimi, které předznamenalo další úspěšnou sezónu Marlenek.
Z této soutěže si přivezly tři tituly „Mistryně kola s náčiním pompon“, tedy zlaté medaile, Marlen I děti, Marlen III kadetky i Marlen V seniorky. Kromě těchto
skvělých výsledků skupin, získaly i několik velmi pěkných umístění v malých formacích a skladbách s hůlkou.
Jako přípravu na další kola mistrovských soutěží, si Marlen odskočily na nepostupové soutěže do České Lípy a Rychnova nad Kněžnou, kde Kostelec reprezentovaly více než důstojně. Jen na „Rychnovském pohárku“ získaly za čtyři vystoupení čtyři „Rychnovské pohárky“.
Semiﬁnálové boje zahájily nejmenší holčičky Marlen I v Nymburku, kde soutěžily se skladbou s hůlkou a vytančily si nádherné 2. místo a titul 1. vicemistryně
kola. Vzhledem k tomu, že náčiní hůlka není prioritou kosteleckých, úspěch to byl opravdu veliký.
Semiﬁnále MČR 2019 v Olomouci, kde startovaly všechny další formace a malé formace Marlen, znamenalo mírné rozčarování. Jiná porota, méně jisté výkony
a 1. místa z kvaliﬁkace a euforie z nich, se rázem proměnila v druhá, třetí, čtvrtá a zklamání …
Možná to tak bylo správně. Po této zkušenosti tréninky nabyly na intenzitě a fyzické náročnosti, motivace vyrovnat výsledky z kvaliﬁkace a také minulých let
byla velmi silná. Vyplatilo se.
Sobota 12. 5. bude patřit k slavným dnům kosteleckých Marlen. Dvě skupiny – Marlen I děti a Marlen III kadetky – se ozdobily stříbrem na MČR 2019 a tituly
1. vicemistryně ČR. Při velmi emotivním vyhlašování výsledků byly dekorovány stříbrnými medailemi a získaly pohár pro 1. vicemistryně 2019.
Pro úplnost je třeba dodat, že ani zbývající dvě skupiny nezaostaly a jejich umístění v těžké a vyrovnané konkurenci je skvělé. Marlen V seniorky – 4. místo
a Marlen IV juniorky – 5. místo.
Všechny 3 starší skupiny se opět probojovaly do reprezentace ČR pro Mistrovství Evropy 2019, které se uskuteční v chorvatském Záhřebu druhý červencový
víkend. Přejme dívkám hodně sil do tréninků a hodně štěstí v Chorvatsku.
MK

FOTOREPORTÁŽ Z PÁLENÍ ČARODĚJNIC V KOSTELECKÉ LHOTĚ

Foto: archiv TJ Sokol Kostelecká Lhota
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KOSTELEC PŘEDSTAVIL DŮM OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY OBYVATELE
Město nad Orlicí otevřelo nové
Komunitní centrum
Přestřižením pásky se oﬁciálně otevřelo nové Komunitní centrum města Kostelec nad Orlicí. Skončila tak roční práce na rekonstrukci budovy
v ulici Na Příkopech, která tak od 15. 5. slouží pro celou řadu organizací
působících na Kostelecku. Svým otevřeným charakterem navíc místo
přispívá ke zlepšení soudržnosti společnosti.



„Našim cílem bylo zlepšit občanům Kostelce nad Orlicí zázemí pro poskytování sociálních služeb a výsledkem je naše nové Komunitní centrum, které dnes slavnostně otevíráme. Jedná se o dům otevřený všem
skupinám obyvatel města,“ řekl před slavnostním přestřižením pásky
starosta města nad Orlicí František Kinský.
Dříve v budově sídlila mateřská škola, aby byl objekt následně využíván
různými spolky, které se nyní do budovy vrací. Samotná rekonstrukce
byla možná díky dotaci z Evropské unie, což připomněl na místě také
přítomný náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner, který je odpovědný za sociální oblast.
„Největší přínos rekonstrukce budovy vidím v rozmanitosti využití objektu a v možnosti využívat ho napříč všemi generacemi. Vznikl nám tu
veřejný prostor, který bude umožňovat občanům města a jednotlivým
spolkům scházet se v příjemném prostředí, pořádat nejrůznější společenské akce, diskuze, přednášky či dětské oslavy,“ prozradil Radek
Zima, vedoucí Odboru správy majetku města.
Součástí akce konané ve středu 15. 5. byla také prezentace Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí, Centra denních služeb Domovinka
a celé řady dalších navazujících služeb města a blízkého okolí. Návštěvníci opravených prostor viděli také ukázky Oblastního spolku Českého
červeného kříže z Rychnova nad Kněžnou nebo celou řadu přednášek
a seminářů.
Rekonstrukce domu, který budou jistě hojně využívat i studenti kosteleckých středních a základních škol stála 26 717 315 Kč vč. DPH a byla
spoluﬁnancována ze zdrojů EU – Evropský fond pro regionální rozvoj,
Integrovaný regionální operační program (č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_0
52/0002411). Celková výše dotace byla necelých 18 mil Kč.
Převzato z Orlického týdeníku

Zpravodaj
města
Orlicí | Orlice – červen 2019
Foto:
Z. Fabiánek,
H. Kostelec
Růžičková, nad
Š. Slezáková
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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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