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Vážení spoluobčané,
přišlo léto a s ním čas zaslouženého odpočinku. Čeká Vás doba dovolených,
naši milí školáci a studenti se dočkali vysněných dvou měsíců prázdnin.
Při této příležitosti bych rád poděkoval pedagogům všech kosteleckých škol i
všem ostatním z Vás, pro které tzv. školní rok znamená deset měsíců, v nichž
jste se věnovali vzdělání našich nejmladších občanů v nejrůznějších oblastech. Děkuji Vám za Vaše nasazení, trpělivost, toleranci a energii, kterou vkládáte do mladé generace, vyrůstající v Kostelci nad Orlicí.
Velké díky patří i Vám, rodičům a prarodičům, kteří se svým ratolestem po celý
školní rok pečlivě věnujete a podporujete je i v řadě mimoškolních aktivit.
Děkuji všem dětem a studentům, kteří ve školním roce 2018–2019 jakkoli
úspěšně a důstojně reprezentovali naše město.
V neposlední řadě bych rád vyjádřil osobní poděkování panu Daliboru Voborníkovi z Kostelce nad Orlicí. Tento dvaatřicetiletý muž dne 21. 4. tohoto roku
zachránil život svému pětaosmdesátiletému spoluobčanovi Jiřímu Duškovi.
Díky jeho statečnosti a obětavosti pan Dušek unikl smrti pod koly vlaku na
železničním přejezdu v Kostelci nad Orlicí. Ředitelství krajské policie Královéhradeckého kraje uspořádalo setkání obou mužů, během něhož Dalibor
Voborník převzal medaili za záchranu života. Ještě jednou děkuji tomuto vzácnému mladíkovi za jeho nezapomenutelný lidský čin.

Fota: kroužek fotografování DDM Kostelec nad Orlicí

Dalibor Voborník byl ve správné chvíli na správném místě. Ne každý má tolik
odvahy, ne každý má to štěstí. Přeji Vám, aby prázdniny byly pro každého z Vás
časem skutečného odpočinku, abyste se ze všech svých cest v pořádku vrátili
domů: do Kostelce nad Orlicí.
František Kinský, starosta města

Dobrovolní dárci krve
Rok se s rokem sešel a opět měl pan starosta František Kinský tu čest se ve středu 5. 6. osobně setkat s dárci krve z Kostelce nad Orlicí, poděkovat
a předat ﬁnanční dary. Oceněno bylo 22 dárců, mezi kterými byla i paní Alena Dohnalová s neuvěřitelnými 250 odběry. Nejen paní Dohnalové,
ale i všem ostatním za úžasných 120 odběrů až po začínající dárce od 10 odběrů pan starosta Kinský poděkoval za jejich nezištnou ochotu udělat
pro druhé – neznámé příkladnou pomoc.
Ivana Hrabinová, asistentka vedení

Foto: archiv MěÚ Kostelec nad Orlicí
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•
•

ze dne 13.5.2019
schvaluje
opakované vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem Revitalizace Domu dětí
a mládeže Kostelec nad Orlicí-1.etapa.
smlouvu na umělecké vystoupení skupiny Lollipopz v rámci Kosteleckého multižánrového
hudebního festivalu F. I. Tůmy se společností Kawaii Production s.r.o., se sídlem 190 00
Praha 9, Ocelářská 1354/35, IČ: 04527976.
poskytnutí příspěvku účinkujícím na 28. Setkání Kostelců u Jihlavy, konaném dne
22.6.2019, ve výši 300 Kč/osobu.
poskytnutí příspěvku organizátorovi 28. Setkání Kostelců, obci Kostelci u Jihlavy, částku
ve výši 24.140 Kč (4 Kč/obyvatel), konaném
22.6.2019.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí ve výši
20.000 Kč s Římskokatolickou farností - děkanstvím Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 71,
IČ: 46456538 na dokončení oprav ostění okenic věží hřbitovního kostela sv. Anny v Kostelci nad Orlicí.
roční účetní závěrku MŠ Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411 za rok 2018.
převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 11.262,33 Kč, a to do rezervního fondu

•
•
•

•

•

•
•

•

ve výši 6.462,33 Kč, do fondu odměn ve výši
4.800 Kč.
roční účetní závěrku MŠ Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987 za rok 2018.
převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 3.954,46 Kč do rezervního fondu.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 11.
souhlasí
se zveřejněním První výzvy roku 2019 ve výši
50.000 Kč pro předkládání žádostí o poskytnutí ﬁnančních darů dle darovací smlouvy se
společností Federal-Mogul Friction Products
a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233.
s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši 12.000 Kč
na činnost spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem
181 02 Praha 8, Ústavní 95, IČ: 61383198.
ze dne 27.5.2019
schvaluje
variantu A na provoz a obsluhu Sběrného
dvora v Kostelci nad Orlicí.
výsledek poptávkové řízení na provozovatele/obsluhu sběrného dvora v Kostelci nad Orlicí na základě poptávkového řízení a výběru
nejvhodnější nabídky dle předlohy.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

•

•
•

•

•

s názvem: Rozšíření městského kamerového systému Kostelec nad Orlicí a schvaluje
vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním režimu.
smlouvu o poskytování služeb se společností
Urbicus s.r.o., se sídlem 612 00 Brno, Edisonova 2979/7, IČ: 01971140.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 12.
v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační
směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vystavit objednávku na společnost PEKASS a.s., se sídlem 104 00 Praha 22
- Uhříněves, Přátelství 987, IČ: 41693426.
souhlasí
se záměrem na využití pozemků parc. č. 367
a parc. č. 368 (bývalá školní zahrada) Základní
školou Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí na vybudování učebny v přírodě.
pověřuje
hodnotící komisi k veřejné zakázce Rozšíření městského kamerového systému Kostelec nad Orlicí ve složení: Petr Černohorský,
Ing. Lenka Forchová, Tomáš Alt, Eva Novotná, Pavel Barvínek - technický poradce a náhradníci: Eva Fabiánková, Ing. Radek Zima,
Bc. Petra Zakouřilová, Ing. Tomáš Langr a Pavel Rzehák.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ČERVENEC–SRPEN 2019. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
5. 7. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694

21. 7. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno, 494 621 665

6. 7. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 494 323 958

27. 7. MUDr. Pokorná Jaroslava
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 697

7. 7. MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí, 734 324 600

28. 7. MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí, 734 324 600

13. 7. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955

3. 8. MUDr. Miřejovská Dagmar - Bahník Dent s.r.o.
Třebízského 799, Kostelec na Orlicí, 494 323 152

14. 7. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou, 494 532 330

4. 8. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 775 224 093

20. 7. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí, 494 383 417
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10. 8. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška, 494 623 775
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11. 8. MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244

25. 8. MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno, 494 667 628

17. 8. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou, 494 534 841

31. 8. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice, 494 322 706

18.8. MUDr. Podolská Jana
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783

1. 9. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696

24. 8. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 24. 5.–25. 5.
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Královéhradecký kraj, okres: Rychnov nad Kněžnou, obec: Kostelec nad Orlicí
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Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu od 1. 6. do 29. 9. a budou jezdit každou sobotu a neděli a navíc také v páteční svátek 5. července. Po roce se vracíme k tradičnímu formátu propagačního materiálu s mapou. V rámci vlastních cyklobusových spojů došlo u některých linek ke změně
dopravců, aktualizovány jsou také časy odjezdů, u některých linek dochází k posunu časů odjezdů z hor na pozdní odpolední hodiny. Autobusy v Rychnově
nad Kněžnou budou opět vyjíždět pouze ze zastávky Rychnov nad Kněžnou, železniční stanice. Tato změna jízdního řádu proběhla díky plánovanému přesunu autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou k vlakové zastávce. Také v letošním roce se na našem území opět hodně staví. Z důvodu rekonstrukce
komunikace Říčky v Orlických horách – Orlické Záhoří nebudou spoje zajíždět na výstupové místo na Mezivrší a autobusy budou odkláněny přes Bartošovice
v Orlických horách. V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu
Vám bude nově sloužit mobilní aplikace IREDO, která od letošního roku funguje na všech informačních systémech. I nadále můžete využít internetové stránky
hp://tabule.oredo.cz, QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO.
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem. Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platných Smluvních a přepravních
podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší
chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty naleznete v letáku. Zároveň si Vám dovolujeme v materiálu
představit několik turistických novinek, které můžete při cestách s cyklobusy navštívit.
Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor další své projekty se zaměřením na přeshraniční spolupráci. Jedná se o výstavbu rozhleden a investice
v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi
Pro letošní cykloturistickou sezonu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
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Upozornění!
Vzhledem k organizačním změnám došlo v jarních měsících v některých našich lokalitách ke změně v osobě odečítače vodoměrů.
Každý náš pracovník provádějící odečty vodoměrů se na požádání
prokáže průkazem s fotograﬁí a logem společnosti,
v případě dalších pochybností občanským průkazem a také na telefonním čísle naší společnosti 494 539 111.
Dále Vás chceme upozornit na skutečnosti, že odečítači budou
v letních měsících vzhledem k čerpání řádné dovolené zastupováni brigádníky.
I u nich si můžete ověřit jejich totožnost stejným způsobem jako
u našich zaměstnanců odečítačů.
Děkujeme Vám za pochopení
AQUA SERVIS, a.s.

Vyhlášení dotačních programů
Na svém jednání Rada města dne 24. 6. 2019
vyhlásila dotační programy:
a) Jednorázové akce pro děti a mládež,
alokovaná částka 50 000 Kč;
b) Sport – jednorázové akce, alokovaná částka 150 000 Kč;
c) Kultura mládeže i dospělých, alokovaná částka 150 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí: od 10. 09. 2019 do 25. 10. 2019.
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KLUB SENIORŮ POHODA
Malé ohlédnutí neuškodí
Komponovaný program, který byl připraven na tradiční
májové setkání „pohodářů“ už se uskutečnil. Přinesl radost přítomným seniorům, pro které byl připraven, ale lze
i tvrdit, snad nám to prominou, že i účinkujícím. Bylo jich
i s doprovodem 45, a to je úctyhodné číslo. V hledišti zasedlo svátečně naladěných 82 seniorů a na tentokrát poprvé byl obsazen i balkon a to rodiči
a prostě „doprovodem“ dětí z MŠ Mánesova. Po celou dobu odpoledního
programu vládla ve Sdruženém klubu Rabštejn pohoda, došlo i na slzy radosti a štěstí. Domů jsme navečer odcházeli s tím, „že se to zase podařilo. “
Komu tedy patří dík? Všem, kteří měli podíl na jednotlivých vystoupeních a také personálu Sdruženého klubu Rabštejn v čele s paní ředitelkou
Ing. Martou Klimešovou. Sál byl totiž dokonale připraven bez jediné chybičky a připomínky. Také o občerstvení účinkujících ale i pohodářů, jsme
se vůbec nemuseli starat. Vše obstarali pracovníci kulturního domu. Dík
za ochotu a vstřícnost!
Jako první nastoupily děti z MŠ Mánesova z Kuřátkové a Sluničkové třídy
v doprovodu svých paní učitelek. Při jejich vystoupení bylo těžké zadržet slzy,
bylo to totiž doslova pohlazení na duši. Osobně bych přála všem už jen být
na dopolední zkoušce na Rabštejně. Děti objevovaly nový svět, poznaly, co to
znamená stát poprvé na jevišti, byly poprvé v prostorách kulturního stánku
města a věřte, že nejvíc jsme obdivovali jejich doprovod, tři paní učitelky. Jejich cit pro sestavení programu a také laskavý a pohodový přístup k dětem.
Vládla pohoda, žádné příkazy a přitom děti byly ukázněné a sálem se nesl
zpěv za doprovodu kytary a klavíru. Hned jsme se také dohodli na průběhu
vystoupení dětí, jejich občerstvení a taky na tom, že rodiče a další doprovod
dětí bude sledovat vystoupení z balkonu. Je také pravda, že jsme v sále ani
nepostřehli odchod dětí domů a už vůbec ne odchod rodičů z balkonu. Paráda! Velký potlesk byl odměnou za skvělé a hlavně milé vystoupení dětí z obou
tříd a věřte, že bylo i zážitkem sledovat ze zákulisí soustředěnost učitelek a jejich „zapojení“ do programu. Kdo umí, umí! Tleskáme a děkujeme. Fandíme
všem dětem i skvělým paním učitelkám, a to nejen z Kuřátkové a Sluníčkové
třídy! Prostě všem tam ze školičky na kopci zvaném kdysi „Věžička“.
Ještě v nás doznívalo milé vystoupení dětí a už se na podiu objevilo šest
manekýnek, které nechaly nahlédnout do dílny krajkářek z vamberecké krajkářské školy. Představily totiž modely, které vytvořily zručné ruce a um krajkářek doslova „pod taktovkou“ paní ředitelky školy Mirky Šustrové. Takové
malé zasnění pro nás, které jsme si vybíraly v duchu modely, které by se nám
třeba hodily na návštěvu divadla nebo koncertu, na promoci či svatbu vnoučat. Samozřejmě že měly přistavené uprostřed „rampy“ schody, a tak jsme
manekýnky mohli sledovat i v hledišti. Skvělé modely předváděla například
studentka, programátorka a také osobně paní ředitelka Šustrová. Letní modely jako by lákaly přímo k pobytu u moře. Děkujeme moc za ochotu a to,
že z klubu jely přímo do vamberecké krajkářské školy, asi nikoho nepřekvapí.
Stojí i za zmínku, že my v klubu seniorů máme ve svém středu tři skvělé krajkářky, které svoje výrobky prezentovaly už několikrát. Mají obdiv nás všech
a doslova úctu k jejich umění!
O skvělou „tečku“ v programu se především zasloužil vždy dobře naladěný,
skvělý kostelecký hudebník a pedagog pan Václav Klecandr. Byl to právě on,
kdo nabídl vystoupení oblíbených Hrdobců ze ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad
Orlicí, a to v době, kdy jsme jejich vystoupení domlouvali, ani netušil, že čtyři skvělí muzikanti doslova „sbalí nástroje“ a budou pokračovat do Nového
zámku na další koncert. Bravo, jejich vystoupení bylo lahůdkové pro milovníky
swingu, muzikálových a ﬁlmových melodií, ale i pro „neznalce“ těchto žánrů.
Pohoda, kterou tito mladí muzikanti svým hudebním projevem nám vrchovatě
předali, byla doslova nakažlivá a pěkně rozparádila přítomné diváky. A to ještě
přítomní netušili, že na úplný závěr programu vystoupí panem učitelem Klecandrem vybrané tři žačky ZUŠ, které jsou prvňáčky mezi žáky kostelecké ZUŠ,
protože školu navštěvují teprve od loňského září. Ty malé ﬂétnistky určitě svou
pílí a talentem se budou snažit „dohnat“ své starší a zkušené spolužáky.
Všem žákům ZUŠ přejeme hodně spokojené diváky, posluchače, jako jsme
byli my, a Hrdobcům, kteří získali v těchto dnech vysoké ocenění na celostátní soutěži (ale to je jiná kapitola dění) přejeme, aby jejich talent, elán
a um, stejně jako radost ze hry je provázely celým jejich hudebním životem!
Fandíme Vám a tleskáme!
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A ještě malý dodatek... v proutěném košíku byla připravena keramická srdíčka s malou kytičkou z dílny skvělé paní učitelky Dráži Paulusové z DDM
a jejich dětských svěřenců. Určena byla jako dárek všem pohodářům, kteří se
21.5.na Rabštejně sešli k tradiční klubové akci. Srdce na dlani jim předali dva
kamarádi a spolužáci z 5. B kostelecké ZŠ naše sousedka Adélka Hanušová
bydlící v domě za kostelem, kde sídlí klub, a usměvavý mladý hasič, strojník a záchranář dohromady Martínek Vodička, na jehož vystoupení s celým
kolektivem dětí, předškoláků vedených paní učitelkou Janou Královou ještě
z doby, kdy navštěvovaly MŠ Mánesova... rádi vzpomínáme. Od té doby totiž
u nás děti nevystupovaly a nám to moc chybělo. Návrat jejich vystoupení byl
pro nás lahůdkou a hlavně odměnou! Děkujeme!
V neposlední řadě se sluší poznamenat, že naše slavnostní setkání navštívil
i pan starosta František Kinský, který pozdravil přítomné a popřál jim hodně
zdraví, pohody a elánu do dalších let. Z hostů jsme ještě přivítali obětavou
vždy pomoci klubu s propagací Šárku Slezákovou z MěÚ a také paní vedoucí Pečovatelské služby Pavlínu Blažkovou. Na chvíli, protože musela jít učit
do DDM, se také přišla podívat Dráža Paulusová.
Bylo to milé setkání s malým občerstvením a srdíčkem pro potěchu, s programem, který byl připraven s láskou k pohodářům. Nevěříte?
M. Nováková

Pohodáři na Moravě
Blíží se vytoužená doba prázdnin a dovolených, a tak program našeho červnového zájezdu na Jesenicko můžete brát třeba jako návod či doporučení,
kam vycestovat. Pokud vám vyhovuje jednodenní zájezd, který jsme absolvovali my 6. 6. s odjezdem v 6:00, ručíme za to, že budete spokojeni. Jsme
přesvědčeni, že základem úspěchu je správný výběr místa, spolehlivý a kamarádský řidič a v neposlední řadě příznivé počasí. To naše bylo doslova vymodlené, stálých 23°C bylo pro nás ideální. Vyplatilo se nepodcenit přípravu
programu, poslat s předstihem panu řidiči, v našem případě Petru Matějíčkovi z AUDIS BUSU s.r.o. RK, návrh trasy, dohodnout s restauračním zařízením doporučenou nabídku tří jídel včetně dietního a především včas zajistit
objednávku dopravy.
Zájezd byl už na začátku května okamžitě vyprodán, takže bylo stanoveno,
že pojede 51 lidí. Pestrý program byl připraven na trasu Lázně Jeseník, Vrbno
pod Pradědem a Karlova Studánka. Řidič skvěle vybral trasu jako „okruh“,
takže tam i zpět se jelo vždy jinou cestou, zvládnout jednu cestu lze něco
málo přes dvě hodiny.

Fota: Š. Slezáková
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ny i restaurace. Využili jsme všeho, co nám čas určený k procházce po lázních
dovolil. Na závěr jsme si uspořádali neorganizovanou „tiskovku“, abychom
společně zhodnotili úroveň prostředí, čistého, upraveného s lavičkami, které
lze libovolně natočit. Určitě se tam rádi vrátíme, byli jsme nadmíru spokojeni
i vlídností návštěvníků lázní, kteří se zajímali, odkud že jsme přijeli. Najednou jsme nespěchali a vychutnávali si každý okamžik pobytu v lázních, pohodu i dobrou kávu a zákusky v lázeňské kavárně. Bylo nám skvěle. Však to
byl také záměr zájezdu vychutnat si chvilku klidu a pohody s přáteli. Podařilo
se vrchovatě.
Na doporučení paní Slavkovské z malé soukromé sklárny ve Vrbě pod Pradědem jsme nejdříve zamířili na oběd do restaurace Koliba (i s hotelem stejného jména) a pak na exkurzi právě do soukromé sklárny Jakub. Příjemné
prostředí, rychlá obsluha a hlavně skvělé jídlo a tentokrát včetně polévky,
neprotestoval nikdo, ale chválili všichni. A to jsme jako bonus ještě získali
skvělý přehled služeb (dostali ho písemně všichni účastníci zájezdu), které
poskytuje zejména seniorům, oddílům turistů, ale i dalším zájemcům místní
hotel Koliba. Všude panovala příznačná moravská ochota, vstřícnost a pohostinnost. Prostě, kdo umí, umí!
V malé sklárně s nádherně upravenou soukromou zahradou, to byla další
lahůdka. Mistr sklář nejen že předvedl svoje umění, ale dovolil pár lidem si
vyzkoušet, jaké to je foukat sklo. Také jsme měli možnost si zakoupit hotové
výrobky, především historické repliky z lesního zeleného skla, a mnozí z nás
toho bohatě využili.
Poslední zastávkou byla Karlova Studánka, vzdálená necelých 5 km od městečka Vrbno pod Pradědem. Zavítali jsme k vodopádu, navštívili opět kavárnu, nechyběla ochutnávka zákusků ani nákup lázeňských oplatek. Nádherně
upravené prostory tohoto lázeňského městečka s nejčistším ovzduším v Evropě nás přímo vybízely posadit se na lavičku a jen tak se dívat do zeleně,
obdivovat tu malebnost okolní přírody, a tak opravdu dost často zaznělo
od účastníků zájezdu: „tak tady prožít víc dnů, to by byla paráda!“ Není
všem dnům konec a nelze se vůbec divit jedné z našich členek, že Jeseníky
s manželem navštívili už 16x. Skoro jim závidím, je tu opravdu nádherně, pohádkové kopce, na dosah Praděd, pátá nejvyšší hora v republice a nejvyšší
na Moravě. S televizním vysílačem a rozhlednou měří 1 638 m. Dominanta
celých Jeseníků nabízí pohled do širokého okolí a za dobré viditelnosti jsou
prý „na dohled“ i Tatry. Jeďte se přesvědčit, nebudete litovat! Tvrdí za všechny pohodáře vedoucí zájezdu Míša Nováková.
M. Nováková

Léto, budiž pochváleno
Ať se Vám letní dny nejen doma, třeba v kruhu rodiny
vydaří! Přejeme Vám příjemně prožité chvíle v přírodě, na horách nebo u moře. A pokud zvolíte pro svůj
odpočinek destinaci nedalekou, tak věřte, všude je
pohodově, pokud máte kolem sebe přátele. Nemusíte
jezdit daleko, protože i okolí našeho města je krásné a zajímavé.
Užívejte si chvilky volna, prázdniny i dovolenou a návrat domů ať je pro Vás
tím nejkrásnějším zážitkem.
Z celého srdce Vám za všechny klubové pohodáře přeje
Míša Nováková, vedoucí Klubu seniorů POHODA.
Poklidné lázeňské městečko Jeseník nás nadchlo čistotou ulic a prostranství,
květenou například i na pouličních lampách, dokonce i pestrou nabídkou
sortimentu zmrzlin, množstvím zajímavých kaváren a cukráren i prodejny
ručně vyráběných pralinek. Když jste ale v lázeňském městě, tak je předpoklad, že zařadíte do programu návštěvu lázeňských prostor. Ne jinak tomu
bylo u nás. Zakladatel Priessnitzových lázní (založeny byly v roce 1822 jako
první vodoléčebný ústav na světě) geniální vodní doktor Vicent Priessnitz
má ve městě v jeho rodném domě svoje muzeum. Měl by z nás určitě radost,
protože naše první cesta vedla do česko–polského informačního centra,
speciálního obslužného místa, které poskytuje služby a informace návštěvníkům města o jesenickém a niském regionu. Měli jsme příležitost díky
ochotnému personálu si prohlédnout zajímavou expozici, zakoupit nebo
získat celou řadu skvělých propagačních materiálů o městě a okolí a také vyslechnout informace o Katovně, což je název budovy, pozdně barokní architektury, kde právě informační centrum sídlí. Naše kroky ale směřovaly hlavně
do lázeňských prostor, kde je pestrá nabídka rozmanité možnosti trávení volného času. Unikátní venkovní balneopark, lázeňské procedury, cyklostezky
a pěší trasy po lázeňských pramenech, romantická lesní promenáda a kavár8

Foto: archiv Klubu seniorů Pohoda
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální sítě aneb rizika nezodpovědného chování na internetu
Trávíme víc času u počítačů, v práci i doma. Děti to mají podobně.
Dřív jsme se seznamovali venku, teď je naprosto běžné seznámit se přes sociální síť. Internet se stal nedílnou
součástí jejich komunikace a života, požádat o přátelství kamarádku kamaráda, i když ji neznám, je přirozené.
Už není třeba seznamek, vše mají na jednom místě.
Děti a mladí mívají velký přehled v možnostech sociálních sítí, znají nejrůznější nové platformy, aplikace a funkce. Často ale zapomínají nebo si ani neuvědomují rizika. Ačkoli jako rodič neznáte všechny aplikace, můžete se svými dětmi probrat základní bezpečnostní opatření, které je nutné dodržovat. Měli by
mít svůj proﬁl soukromý a obecně by měli šetřit osobními údaji i fotograﬁemi. Vysvětlete jim, že internet je obrovský prostor, ve kterém jsou i lidé, kteří jejich
obsah mohou zneužít. A děje se to denně, není to jen planá hrozba.
Čím dál větší oblibě se těší Instagram, Snapchat nebo v Čechách nová sociální síť Tik Tok (dříve Musical.ly). U poslední zmíněné tvoří obsah především krátká
videa, kde mnohdy i polonahé děti tančí na hudbu nebo nabízí návody na sebepoškozování, sebevraždu, videa obsahují násilí nebo žádosti o „lajky“ za to,
že riskovali vlastní život.
Jaká hrozí rizika?
• Kybernetické agrese a kyberšikana (agrese a šikana v online prostředí)
• Obtěžování, vydírání, posměch a ponižování
• Úniky či cílené nahrávání sexuálně laděného (či přímo pornograﬁckého) obsahu (zdroj: e-bezpečí.cz).
Nejsou bohužel ojedinělé případy, kdy se dospělí vydávají za vrstevníky, vylákají z dítěte intimní fotograﬁe a pak je s nimi vydírají a požadují další, či se chtějí
domluvit na reálné schůzce.
Jak se chovat na sociálních sítích?
• Pokud hodláte sdílet fotky a informace o svém životě, zvažte založení speciální emailové adresy, kterou běžně nepoužíváte, a neobsahuje vaše jméno.
• Nekomunikujte s nikým, koho neznáte, a pokud přesto chcete, chtějte fotky z konkrétní akce, z rodinné události nebo fotku s přáteli. Pomůže vám to
ujistit se, že na druhé straně komunikace není někdo jiný, než tvrdí. Ačkoli ani to není záruka, fotky mohou být kradené.
• Opravdu nikdy nesdělujte žádné osobní údaje, telefon ani adresu. Na to je vždycky dost času – můžete je prozradit až po tom, co se uvidíte osobně a budete si jisti, že spolu chcete trávit víc času.
• Byli jste vyzvání k osobnímu setkání a znáte se jen z internetu? Je to riziko, proto k tomu tak i přistupujte. Setkejte se s ní/ním ve dne jen na veřejných
a hodně zalidněných místech. Někomu blízkému o schůzce řekněte a domluvte se na kontrolním telefonu, zda je vše v pořádku.
Ačkoliv jsme se pokusili předat vám pár důležitých rad a zásad, které by měl, pro své vlastní dobro, dodržovat každý uživatel internetu, rozhodně to není 100%
jistota zabezpečení. V naší době je pro nás všechny těžké držet krok s aktuálními trendy v kyberprostoru a orientovat se v nově vznikajícím prostředí aplikací
a jejich (nikde)nekončících možnostech. Dnešní technologie jsou schopny reagovat na všechny tzv. díry na trhu a vždy si najdou cestu do našeho soukromí
a je jen na nás, jakou moc jim nad námi umožníme. Ještě více to platí pro děti, pro něž je tento svět plný objevování velmi lákavý.
Jaká je tedy naše rada na úplný závěr?
Využijte té nejlepší prevence, kterou máte v rukou. Lze ji nenásilně použít v každém případě – komunikace, komunikace a ještě jednou komunikace. Nebojte
se s dětmi mluvit o možných rizikách kyberprostoru, nebojte se sdílet zkušenosti a obavy, varujte je před nástrahami a hlavně jim dejte záruku toho, že se
na vás v každém případě mohou obrátit.
PROSTOR PRO o.p.s. je nezisková nestátní organizace působící v Hradci Králové a okolí. Poskytuje odbornou pomoc a podporu dětem a mladým lidem při
řešení obtížných situací. Realizuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné programy. Pořádá zajímavé akce a aktivity pro veřejnost.
Bc. Marta Bergmanová, Komunikace a vztahy s veřejností, PROSTOR PRO, o.p.s., Tel: 732 807 428

10 rad, jak začít efektivně komunikovat se svými dětmi
Komunikace s vlastními dětmi nemusí být vždy jednoduchá, zejména když přijde puberta a dítě komunikaci
s rodičem omezuje na minimum. Znáte to? Důvodem bývá stud, pokles autority rodiče i větší touha sdílet své
myšlenky, radosti i trápení s kamarády a vrstevníky.
„Tak co, jak bylo ve škole?; Jak ses dneska měl?” Znáte odpovědi jako: „Dobrý“; „V pohodě“; „To neřeš“; „Nic se neděje“; „Jako vždycky“ a podobně? Často tato
odpověď stačí, ujistí o tom, že je asi všechno v pořádku. Ale opravdu tomu tak je? Za jednoduchými a rychlými odpověďmi se může skrývat i strach, nejistota,
obava z vysvětlování či nepochopení. Ne vždy je to jen nechuť s Vámi právě teď mluvit.
Co udělat pro to, aby vás dítě takto „neodbývalo“? Mluvte se svým dítětem. Stačí k tomu patnácti minutová nenucená každodenní komunikace. Aby se
dítě dokázalo svěřit, potřebuje mít s rodičem vybudovaný kvalitní vztah. Jeho udržování a prohlubování chce čas a trpělivost, nenechte se odradit prvními neúspěchy, když dítě není hned sdílné.
Každý vztah potřebuje péči. Je pro Vás těžké povídat si s puberťákem, když má zájmy, kterým nerozumíte? Nejste v tom sami. Řekněte mu to, nechte ho, ať
Vám o svém světě povídá.
Jak na komunikaci:
• Komunikujte opravdově. Projevte opravdový zájem o samotné dítě, o téma, které s vámi dítě sdílí, o jeho zájmy, kamarády, úspěchy i neúspěchy. Udělejte
si na rozhovor čas a prostor – správné načasování je zásadní. Mluvte klidně a bez rušivých podnětů. Mluvte s ním o svých pocitech (např. „Jsem rozzlobená, když tohle slyším...; Mrzí mě, když...; Jsem smutná z toho, co ...; Udělalo mi radost, když…“).
• Aktivně naslouchejte. Doptejte se na to, co říká (např. “to zní zajímavě, co říkáš, a jak to konkrétně vypadalo?; co jste dělali?; rozumím tomu dobře, že
jste…“). Nehodnoťte vše, co říká, neskákejte mu do řeči.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec – srpen 2019
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Důvěřujte. To neznamená věřit slepě všemu, co říká, ale je důležité jeho sdělení nijak neshazovat. Důvěra znamená víru v to, že i přes bouřlivé dětství
a dospívání je dítě v jádru dobré a že může dospět v dobrého člověka.
Podporujte a oceňujte. Podpořte ho ve sdílení (např. „Ráda si poslechnu, co jste dnes s Kubou podnikali; zajímá mě, jak ses měl.“). Můžete mu sdělovat
i své příběhy (např. „Já jsem dnes v práci/ s kamarádem zažil/a...“). Vyjádřete ocenění, že s vámi mluví, za to, co vám říká (např. „Jsem ráda, že mi to říkáš.“).
Vyhýbejte se ironii.
Vzájemně se respektujte. Nechte jeden druhého otevřeně vyjádřit svá přesvědčení a pocity bez obavy z odmítnutí - přijímejte to, co vám dítě říká. Nemusíte s dítětem vždy souhlasit, ale dávejte mu najevo, že berete na vědomí jeho pocity (např. „V tomhle s tebou nesouhlasím, ale chápu, že jsi jednal
v rozrušení, příště bys to mohl zkusit třeba udělat jinak.“).
Nebojte se mluvit i o náročných věcech. Dítě tak zjistí, že i vás se týkají nepříjemné věci a umíte o nich hovořit. Ukážete, že i ono může s důvěrou přijít,
až se mu bude dít. (Pozor ale na zahrnování problémy, vaše dítě není ten, na koho byste měli „sypat“ všechny problémy, a už vůbec ne, chtít po nich
nějaké řešení).
Sdílejte od útlého věku. Mluvte s dětmi o zážitcích od útlého věku. Nedovolte, aby si vaše dítě schovávalo pocity pro sebe. Otevřenost dítěte podpoříte
mluvením o vlastních zážitcích a prožitcích (např. „Dnes jsem zažil/a v práci…, zítra mě v práci čeká…, zítra se moc těším na…“).
Pokládejte otevřené otázky. Vyhýbejte se uzavřeným a obecným otázkám, u kterých dítěti stačí odpovědět jedním slovem. Zkuste položit otázku jinak,
aby dítě muselo svou odpověď více rozvést (např. „Co jste dnes dělali ve škole?, Co se ti dnešní den nejvíce povedlo?, Čím tě rozzlobil ten spolužák?,
Čemu v tom předmětu nerozumíš?, Jak vypadá to, že si ve třídě nerozumíte?, A co že jste se dnes po škole rozhodli jít do parku?”).
Učte ho asertivním dovednostem. Naučte ho říkat: „NE“, protože je důležité umět odmítnout dělat nebo říkat něco, když opravdu nechci. Vysvětlete
mu, že je v pořádku říkat: „JÁ NEVÍM.“; „JÁ TOMU NEROZUMÍM.“ Ubezpečte jej, že je v pořádku udělat chybu, ale je třeba přijmout zodpovědnost. Vysvětlete mu, že je v pořádku změnit názor. Důrazně mu opakujte, že NIKDO NEMÁ PRÁVO MU JAKKOLIV UBLIŽOVAT a že říct si o pomoc není slabost.

Komunikace s vaším dítětem by neměla být monologem, ale společným dialogem. Dítě toho má na srdci spoustu, jen potřebuje důvěrný prostor, aby chtělo
věci sdílet.
PROSTOR PRO o.p.s. je nezisková nestátní organizace působící v Hradci Králové a okolí. Poskytuje odbornou pomoc a podporu dětem a mladým lidem při
řešení obtížných situací. Realizuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné programy. Pořádá zajímavé akce a aktivity pro veřejnost.
Bc. Marta Bergmanová, Komunikace a vztahy s veřejností, PROSTOR PRO, o.p.s., Tel: 732 807 428

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
10. 6. Dopravní nehoda osobního vozidla v řece
Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho
osobního vozidla, které přerazilo zábradlí, převrátilo
se na střechu a spadlo do koryta řeky. Po našem příjezdu k události byl řidič
v péči zdravotnické záchranné služby KHK. Ve spolupráci s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou jsme položili na vodní hladinu sorbčního hada
z důvodu případného úniku provozních kapalin. Po zadokumentování nehody
Policií ČR, byla z preventivních důvodů vypnuta elektřina ve vedení ke sloupu
nad místem dopravní nehody. Za pomocí AV 14 z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou se vozidlo vytáhnulo z koryta řeky a odtlačilo mimo komunikaci.
Na závěr byly uniklé provozní kapaliny zasypány sorbentem a uklizeny. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR,
Pohotovostní službou energetiků a zástupci životního prostředí.
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8. 6. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření zabouchnutých dveří do bytu
v bytovém domě, kde byl uvnitř hrnec s jídlem na sporáku. Za asistence Policie ČR jsme dveře otevřeli speciálním nářadím a jídlo sundali ze sporáku.
Poté byl byt předán majiteli. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
7. 6.

Odstranění spadlého stromu z komunikace
Suchá Rybná směr Vrbice
Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu z komunikace po vydatném dešti a silném větru. Strom byl rozřezán pomocí motorové řetězové
pily a uklizen mimo komunikaci. Po odklizení stromu byla vozovka zprůjezdněna. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
5. 6. Dopravní nehoda kamionu s osobním vozidlem Libel
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které se čelně
střetlo s kamionem. Po našem příjezdu k události jsme začali pomocí vyprošťovacího hydraulického nářadí vyprošťovat zaklíněného řidiče z osobního
vozidla ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
Po vyproštění zraněné osoby z vozidla byla předána do péče letecké záchranné služby a zdravotnické záchranné služby. Poté jsme pomohli s jejím
transportem do vrtulníku LZS. Dále bylo osobní vozidlo zajištěno proti požáru. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme asistovali s naložením obou
vozidel na odtahovou službu. Na závěr byla komunikace uklizena od trosek
z dopravních prostředků a provozních
kapalin. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji
základnu. Komunikace byla po celou dobu
zásahu uzavřena. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
LZS a zdravotnickou
záchrannou službou,
Policií ČR.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec – srpen 2019

4. 6.

Odstranění spadlé větve z komunikace
Kostelec nad Orlicí směr Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k odstranění spadlé větve z komunikace. Po příjezdu
na místo události byla vozovka neprůjezdná v jednom jízdním pruhu. Dopravu jsme začali řídit do příjezdu Městské policie Kostelec nad Orlicí, která
si řízení provozu převzala. Větev jsme rozřezali za pomocí motorové řetězové pily a vozovku uklidili. Poté jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce
s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
29. 5. Nalezení osoby bez známek života Vamberk
Jednotka byla povolána k nálezu osoby bez známek života pod viaduktem
u železniční tratě. Po našem příjezdu k události byla na místě hlídka Policie
ČR. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme
zajistili místo události. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a Policií ČR.
26. 5. Únik ropných látek na pozemní komunikaci Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku ropných látek na pozemní komunikaci.
Po našem příjezdu k události byla na místě hlídka Policie ČR. Po provedeném
průzkumu bylo zjištěno, že došlo k úniku motorového oleje na komunikaci z nezjištěného dopravního prostředku v rozsahu cca 200x0,5 m. Ropnou
látku jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
zasypali pomocí sorbentu a vozovku zametli. Na místo byla povolána ještě
SÚS. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

16. 5. Vytažení zapadlého nákladního vozidla Suchá Rybná
Jednotka byla povolána k vytažení zapadlého nákladního vozidla, které při
sečení trávy částečně sjelo do příkopu a hrozilo jeho převrácení. Na místě
události jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou za pomocí tažného ocelového lana a navijáku z cisternové automobilové stříkačky vozidlo vyprostili z příkopu na komunikaci. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu.
12. 5. Dopravní nehoda motocyklu Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu, který narazil do betonových sloupků na kruhovém objezdu. Po našem příjezdu k události již
na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba KHK a jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou. Začali jsme spolupracovat se složkami IZS
s resuscitací řidiče motocyklu. Dále jsme zajistili místo pro přistání letecké
záchranné služby a dopravní prostředek proti požáru. Zraněná osoba byla
potom transportována do vrtulníku LZS. Po zadokumentování nehody Policií ČR byl motocykl odtlačen mimo komunikaci, vozovka uklizena od trosek
z motocyklu a provozních kapalin pomocí sorbentu. Svědkům nehody jsme
v našem vozidle zajistili tepelný komfort z důvodu nepříznivého počasí. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, LZS a zdravotnickou záchrannou službou KHK,
Policií ČR.

21. 5.

Únik ropných látek na pozemní komunikaci
Doudleby nad Orlicí směr Vamberk
Jednotka byla povolána k úniku ropných látek na pozemní komunikaci
na kruhovém objezdu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno drobné znečištění komunikace od ropné látky. Takové
množství jsme nebyli schopni zlikvidovat sorbentem. Na místo byla povolána SÚS. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
17. 5. Dopravní nehoda tří vozidel Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě tří vozidel. Po příjezdu k události
na místě již zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
Ve spolupráci s nimi jsme zasypali unikající provozní kapaliny z vozidla a zajistili dopravní prostředky proti požáru. Po zadokumentování nehody Policií
ČR jsme provedli závěrečný úklid vozovky. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
a Policií ČR.
17. 5. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Záměl
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo události jsme jedno vozidlo zajistili proti požáru. Provozní
kapaliny ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
zasypali sorbentem. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo jedno z havarovaných vozidel odtaženo ke krajnici a komunikace uklizena. Nehoda se
obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a Policií ČR.

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

11. 5. Transport zraněné osoby z lesa Potštejn
Jednotka se zúčastnila stáže na požární stanici HZS v RK, odkud vyjížděla
s profesionální jednotkou k snesení zraněné osoby ze špatně přístupného
terénu v lese. Po příjezdu na místo události byla již na místě zdravotnická záchranná služba KHK. Osobu jsme transportovali ve vakuové matraci na nosítkách do sanitního vozu a předali do péče záchranné služby. Poté jsme se
vrátili zpět na požární stanici v Rychnově nad Kněžnou z důvodu pokračování stáže. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
JSDH Potštejn a zdravotnickou záchrannou službou KHK.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

0JU9HURQLND.ODãNRYiDGYRNiWND
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Ohlédnutí za hasičským kroužkem
v Kostelci nad Orlicí
Hasičský kroužek v Kostelci nad Orlicí zahájil svou činnost hned 10. 9. 2018,
kde jsme se po letních prázdninách sešli v novém školním roce 2018/2019 téměř ve stejném složení malých hasičů jako v roce předešlém. Tradičně první
společnou akcí kroužku byla podzimní soutěž v Kostelecké Lhotě, kde jsme
v sobotu 29. 9. 2018 s ostatními mládežnickými hasiči poměřili síly v požárním útoku na elektronické nástřikové terče. Naše družstvo se ve starších
umístilo na krásném 3. místě. Byl to velký úspěch, protože to pro děti v této
kategorii byla premiéra. Během podzimu a dlouhé zimy jsme se na pravidelných pondělních setkáních věnovali topograﬁckým a hasičským značkám,
zdravovědě, uzlování a učení jsme si zpestřili dvouměsíčním projektem
NAŠE MĚSTO. V rámci této akce si děti tvořily všechny pondělky po dobu
dvou měsíců, papírové modely svého města, kde se nechaly vést svou dětskou fantazií a svým přáním. Překvapením nebylo, že se při výrobě soustředily především na výrobu modelu komplexu nové hasičské zbrojnice, ale
v našem městě vznikalo také náměstí s kašnou, nádraží, letiště nebo nákupní
a zábavné centrum. Tento projekt nám pomohl nejen přečkat dlouhou zimu,
ale v rámci výroby modelu města byly děti rozděleny do dvou skupin, kde se
učily společnému projektování plánování a důležité vzájemné komunikaci
mezi vrstevníky. A na závěr nemohlo chybět ani městečko oživit zelení, lidmi,
auty, vrtulníky a letadly, které si děti přinesly z Lego kostek. Vyrábělo se ze
všech možných a dostupných materiálů a někdy se nechtělo z kroužku ani
domů, protože bylo nutné dokončit rozdělanou práci, a hodina utekla jako
voda. A tak se kroužek prodlužoval i v době zimního období z hodiny alespoň
na hodinu a půl nebo někdy i dvě, aby městečko bylo hotové a dokonalé.
Na základě předběžného jednání s Bc. Miloslavem Šreibrem, operačním
důstojníkem krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, naplánovali hasiči výjezdové jednotky
sboru společně se členy hasičského kroužku dětí exkurzi na hasičskou stanici v Kuklenách. V rámci pravidelného pondělního kroužku se tedy odpoledne
25. 3. 2019 vydali mladí hasiči se svými kolegy z VJ na prohlídku techniky
a operačního střediska HZS HK. A byl to výlet povedený – děti poslouchaly,
hltaly všechny informace, rovněž kladly pracovníkům otázky a na závěr se
chlubily vlastními zkušenostmi malých záchranářů. Velké díky patří všem
pracovníkům stanice, kteří se nám v pondělí 25. 3. v Hradci Králové věnovali
a umožnili dětem nahlédnout pod pokličku práce záchranářů. Tato akce se
konala za ﬁnančního přispění Města Kostelec nad Orlicí.

Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí – mladší hasiči
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Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí – starší hasiči

Jakmile nám počasí dovolilo, vrhli jsme se v jarních měsících s mladším
i starším družstvem na tréninky venku. V měsíci květnu jsme se přihlásili na oblíbenou soutěž v Kostelecké Lhotě O LHOTECKÉHO SOPTÍKA, a to
v obou kategoriích. A tady nám ve sváteční den 8. 5. na Penaltě štěstí opravdu přálo! Ze soutěže v Kostelecké Lhotě jsme si přivezli v kategorii mladších
1. a 7. místo a v kategorii starších 2. místo. Hned o pár dnů později nás čekala
v sobotu 11. 5. tentokrát Okrsková soutěž, která se konala opět v Kostelecké
Lhotě, ale u koupaliště. Výsledky obou družstev požárního útoku byly výborné. Velkou radost jsme ale ve Lhotě měli hlavně z nové posily týmu mladších
žáků, kde měl svou premiéru Tomášek Kubec, který svým výkonem dokázal,
že mezi hasiče opravdu patří. Vždy máme radost, když získáme do týmu nového člena. Do dění kroužku se zapojují i rodiče a někteří opravdu pravidelně
jezdí podpořit své dětičky na všechny soutěže. Za hlasité fandění, napečené
dobroty a zajištění pitného režimu během závodů patří rodičům velký dík!
Hned po těchto soutěžích jsme se každé pondělí vrhli na přípravu oblíbené
štafety 4x60 m s překážkami. Trénovali jsme opravdu poctivě na městském
stadionu, kde jsme až na běh po kladině měli možnost si vyzkoušet, který
úkol bude závodníkům nejlépe vyhovovat. Nejedná se totiž jen o odběhnutí
60 m, ale o zdárné splnění úkolu – především přeběhnutí kladiny, zdolání bariéry, přemístění přenosného hasícího přístroje či zapojení požárních hadic.
A tak před námi byla sobota 8. 6. a soutěž v Jílovicích, kde nás čekala právě
zmíněná štafeta společně s požárním útokem. Sestava jednotlivých družstev
byla úplná, 8 dětí mladších a 8 dětí starších. Podařilo se nám v průběhu trénování oslovit a získat do našeho hasičského týmu další posilu – zkušenou
běžkyni Natálku Sršňovou. V plném počtu dětí i dospělých se ráno vyrazilo
v dobré náladě směr Jílovice. Mladí hasiči se sešli opravdu v hojném počtu
18 družstev starších a 15 družstev mladších. Vzhledem k nepřízni počasí byla
v průběhu prvních odběhnutých družstev štafeta bohužel zrušena, protože
dětem hrozilo nebezpečí úrazu na překážkách. Děti se smířily s tím, že toto
rozhodnutí pořadatelů bylo jak správné, tak i nutné, a těšily se, že je čeká
ještě požární útok. A jaké bylo naše umístění? Více než dobré. Mladšímu
družstvu se útok povedl dokončit a nastříkat do terčů bez chybičky, teď jen
budeme trénovat rychlost a zlepšovat tak svá umístění. Třinácté místo jsme
vzali jako šťastné a byli jsme pyšní, že se dětičky s útokem popraly opravdu
s velkým úsilím a chutí zvládnout útok na jedničku. Staršímu družstvu se
podařilo splnit přání trenérů zkusit provést útok a nastříkat do 30 sekund.
Naše startovní číslo bylo 18, tedy poslední soutěžní družstvo na startu. A výZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec – srpen 2019

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.
S létem do íčka přichází změna otevírací doby: ČERVENEC–SRPEN
pondělí–pátek 8:00–17:00
sobota 8:30–11:30
neděle zavřeno

Foto: archiv SDH Kostelec nad Orlicí – zakončení kroužku

sledek staršího družstva? Starším vše perfektně padlo do ruky! Velké nadšení
a splnění přání všech a k tomu suprový čas 28,22 sekund a umístění bylo velmi dobré 5. místo z celkového počtu 18 přítomných družstev. Krásná soutěž
v Jílovicích, kde hasiči mají každý rok perfektně připravený tým pořadatelů,
kteří hasičskou soutěž zajišťují včetně občerstvení, které rovněž nemá chybu. Školní rok jsme zakončili společným posezením v altánku za hasičárnou,
které jsme si zpestřili opékáním buřtíků, a jak jinak ukončit činnost hasičského kroužku než s vodními hrátkami ve slunečném pondělním podvečeru. Skončil další školní rok a my jsme moc rádi, že se našim dětem dařilo.
Všem dětem, nejen těm hasičským, přejeme krásné prožití letních prázdnin
a spoustu zážitků prožitých s kamarády a rodinou! Těšíme se, že se budeme
potkávat zase od září v novém školním roce každé pondělí. Kdo by měl zájem
rozšířit naši členskou základnu hasičského kroužku, začínáme v pondělí 9. 9.
od 17:00 v hasičské zbrojnici v Kostelci nad Orlicí.
Míša Vodičková, za kolektiv vedoucích hasičského kroužku

SDH Kostelecká Lhota

Nezapomeňte sledovat náš facebook, kde každý týden naleznete souhrn akcí
v našem městě i v okolí a aktuální tipy na výstavy, programy kin a mnoho
dalšího.
Přejeme všem ty nejkrásnější letní dny.
Vaše íčko

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

„Lhotecké vodní hrátky“
Úřední hodiny: pondělí

15:00–16:00

středa

15:00–16:00

Poz vá n k a k n e t ra d i č n í h as i č s ké s o u tě ž i

„Lhotecké vodní hrátky“
konané v sobotu 13. 7.
Místo konání: Nádrž pod lesem v Kostelecké Lhotě
Zahájení soutěže: 12:00
Opět nás čeká zpestřený požární útok a „vodní hrátky“.
Občerstvení zajištěno.
Když by chtěl s námi někdo stanovat
a pomoci s přípravou, jste vítáni již v pátek.

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

c

Vladimír Komárek

Výpůjční doba knihovny o letních prázdninách:
dospělé oddělení

dětské oddělení

středa
čtvrtek

středa

7:00–17:30
8:00–17:00

7:00–17:30

Vracení knih do boxu na knihy
V případě nepříznivého počasí se soutěž konat nebude!
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O prázdninách, v době dovolených a výletů, kdy nebudete moci vrátit knihy
ve stanoveném termínu a přímo u pultu na oddělení, využijte možnosti vracení knih do našeho boxu na knihy, který je přístupný v kteroukoliv hodinu
denní i noční.
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Knihy na koupališti
Všem návštěvníkům kosteleckého koupaliště nabízí městská knihovna možnost půjčit si knihu nebo časopis v připraveném koši u vstupu do areálu koupaliště. Po přečtení knihu do koše zase vraťte. Více informací naleznete na
lístku nalepeném přímo na knize. Přejeme příjemné čtení.

Pozor!
Knihy, které jste si zapůjčili přímo u pultu na oddělení
v městské knihovně na svůj čtenářský průkaz, musíte vrátit zase
zde nebo do boxu na knihy, který stojí před budovou knihovny.

Virtuální Univerzita třetího věku
PŘIHLASTE SE DO VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
První přednáška zimního semestrálního kurzu
Klenoty barokního umění v českých zemích
začíná v úterý 1. 10. v 9:00
v konzultačním středisku v městské knihovně
zájemci volejte knihovnu 724 329 557 nebo 724 733 940
Více informací: hps://e-senior.czu.cz
Harmonogram přednášek:
1. 10. (úterý) 9:00
15. 10. (úterý) 9:00
29. 10. (úterý) 9:00

Foto: Ing. Gustav Gráf
Pan Ing. Vladimír Hulman při přebírání pamětních listů pro konzultační středisko
Kostelec nad Orlicí a konzultační středisko Rychnov nad Kněžnou

Předávání pamětních listů
Předávání pamětních listů studentům Virtuální Univerzity třetího věku
za zimní semestr České dějiny a jejich souvislosti a letní semestr České
dějiny a jejich souvislosti II jsme zakončili společnou procházkou po historických památkách Kostelce nad Orlicí. Přednášel nám pan Ing. Jiří Slavík.
Děkujeme mu. A všem studentům blahopřejeme.

12. 11. (úterý) 9:00
26. 11. (úterý) 9:00
10. 12. (úterý) 9:00

KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
•
•
•
•
•
•
•

Květná zahrada v Kroměříži (1666–1675) – sochařská galerie allantica
a barokní Řím
Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686–1695)
– proměny přírody v umění
Vidění sv. Luitgardy a sv. František Xaverský na Karlově mostě
(1710–1711) skvostné pomníky barokní slávy svatých
Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714–1716)
– evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718–1720) – s Herkulem na cestě
mezi dobrem a zlem
Betlém u Kuksu (1723–1731) – les poustevníků a Kristových zjevení
Přednáší doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

PROMOCE
Promoce našich studentek Virtuální Univerzity třetího věku paní Ing. Mileny
Gráfové, paní Evy Mrázové a paní Jany Jirešové v aule Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
Blahopřejeme.

Foto: archiv knihovny
Předávání pamětních listů s procházkou

Pozvánka na výstavu
100 LET KOSTELECKÉHO SKAUTINGU
Výstava se z prostor Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí
naa ččervenec až září 2019 přesouvá do galerie a sálku
u
městské knihovny.
CO VŠE MŮŽETE NA VÝSTAVĚ VIDĚT?
Fotograﬁe z letních skautských táborů
Fotograﬁe z akcí střediska
Dopisnice, známky, odznaky ze setkání skautských sběratelů
v Kostelci nad Orlicí, skautské kroje a skautský stan
Současný Skauting má jinou tvář, než měl na počátku, kterým je pro
naše země rok 1912. Největší zásluhu mají ti, kteří počátkem dvacátého století vytvořili skauting. Ernest Thompson Seton, americký
spisovatel, malíř, velký znalec přírody a hlasatel lesní moudrosti. Angličan Robert Baden-Powell, zakladatel světového skautského hnutí.
Antonín Benjamin Svojsík, který spojil Setonovy i Baden–Powellovy
myšlenky, přidal k nim své vychovatelské zkušenosti a položil základy českého skautingu. Základy tak pevné, že odolaly všem bouřím
zloby a nenávisti, které se přehnaly naší zemí – nedokázaly je zničit
dvě světové války ani nacistická a komunistická diktatura. Podmínky se změnily a mění, ale skautský ideál trvá. Píše se na webových
stránkách kosteleckých skautů. hp://old.junakkostelec.org/strediskoold/. Více z historie kosteleckého střediska se dozvíte právě
zde nebo na výstavě u nás v knihovně. Jste srdečně zváni.
Simona Kňourková

Foto: Ing. Gustav Gráf. Paní Ing. Milena Gráfová a paní Eva Mrázová
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

POBYTOVÉ STŘEDISKO

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

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

Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Náboženská obec Církve československé
husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka: Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833,
telefon: 739 071 416, e-mail: naina@seznam.cz
Pastorační asistentka: Petra Šenková, bytem Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e-mail: senkovap@seznam.cz
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI
V 8:30 V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).
BOHOSLUŽBY V ČERVENCI:
7. 7. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA SE VZPOMÍNKOU NA M. J. HUSA
21. 7. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA
BOHOSLUŽBY V SRPNU:
4. 8. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA
18. 8. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

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
OD ZÁŘÍ SE BOHOSLUŽBY KONAJÍ KAŽDOU NEDĚLI OD 11:00 HODIN.
Každou třetí neděli v měsíci se koná Nedělní školička
ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

Děti dětem aneb
mezinárodní den dětí
v PoS Kostelec nad Orlicí
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. A protože
tento den je mezinárodní a slaví se na celém světě, bylo naším cílem uspořádat setkání dětí z různých zemí s dětmi českými a oslavit tak tento významný
den pospolu. Pozvali jsme proto děti ze třetí třídy Základní školy v Rychnově nad Kněžnou v čele s panem učitelem Lukášem Dušánkem na návštěvu
do Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.

Další informace na vývěsce u kostelíku.

Foto: archiv PoS Kostelec nad Orlicí
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Náš den začal prohlídkou místní školy, kde se děti učí hlavně českému jazyku. Paní učitelky Jana Nováková a Vladimíra Nováková si s dětmi pro
rychnovské žáky připravily malé vystoupení, kde se krátce představily a zazpívaly několik českých lidových písní. Po prohlídce této části areálu jsme
se odebrali směrem k dětskému centru, kde se děti z PoS pochlubily svojí
nově zbudovanou zahrádkou a hmyzím hotelem a prohlédly si výtvarnou
dílnu. Po příchodu do dětského centra mohly děti zhlédnout galerii obrázků
ze sedmi zastupujících zemí, ze kterých nejčastěji pocházejí naše děti. V následující debatě měly rychnovské děti plno zvídavých otázek, na které naše

děti s nadšením odpovídaly. Po vyčerpávající diskuzi následovala výtvarná
činnost, tzv. komunikační kresba. Děti si vyzkoušely, že jazyková bariéra není
vždy překážkou ve vzájemném porozumění. Následovala ochutnávka tradičních sladkých jídel ze čtyř zemí světa, gaty z Arménie, pirožků z Ruska, baklavy z Ázerbajdžánu a lady z Indie. Na závěr setkání si děti navzájem předaly
drobné dárky a nastal čas loučení. Rychnovským dětem se u nás moc líbilo
a jejich poděkování a radost v očích byly pro nás tou největší odměnou.
Zuzana Dušánková a Silvie Dytrtová vychovatelky DC

NEUNIKLO NÁM
Kostelečačka ve finále České Miss!
Kostelec nad Orlicí má ﬁnalistku
České Miss! Gratulujeme a jsme
hrdí na naši rodačku Kláru Vavruškovou.
ROZHOVOR / Klára Vavrušková,
rodačka z Kostelce nad Orlicí, je
jedou ze šesti dívek postupujících do ﬁnále České Miss.
Již patnáctý ročník Národní soutěže krásy Česká Miss zná své
ﬁnalistky. V neděli 2. 6. proběhlo
semiﬁnále v pražském hotelu
Augustin. Šest nejkrásnějších
dívek Česka vybírala porota velmi vážně, což potvrdila i amasadorka letošního ročníku Česká
Miss 2015 Nikol Švantnerová.
V roli porotkyně je i stylistka
Šárka Štursová, která se v průběhu soutěže též stará o to, aby
byly dívky na oﬁciálních akcích
vždy perfektní, ale zároveň aby
si každá z nich našla svůj osobní
styl a osvojila si základy stylingu.
Jak vás napadlo se do soutěže krásy přihlásit?
Soutěže krásy jsem sledovala již jako malá. Dá se říct, že to byl takový můj
sen a chtěla jsem si to vždy zkusit. Od čtrnácti let absolvuji módní přehlídky
a tak jsem vždy k modelingu měla velmi blízko.
Co všechno jste už v soutěži absolvovala?
V květnu proběhly castingy po celé České republice. Já se zúčastnila castingu
v Praze. Bylo nás tam 90 a do semiﬁnále vybrali 10 z nás.
2. 6. 2019 se konalo semiﬁnále, kde se vybíralo 6 dívek. Čekalo nás několik
promenád, samozřejmě i v plavkách a pohovory. Poté, co porota vybrala ﬁnálovou šestku, jsme absolvovaly svá první focení, představení pro média
a rozhovory. Celý semiﬁnálový den byl velmi náročný, ale stálo to za to.
Jak se připravujete na ﬁnálový večer? Těšíte se?
Na ﬁnálový večer se velmi těším! Bude to skvělý zážitek, ať už to dopadne
jakkoliv. Zároveň to pro mě bude výzva, a protože je to živý přenos, nebude
prostor na chyby. Jsem sama zvědavá, jak to celé bude probíhat. Co se přípravy týče, všechny ﬁnalistky máme před sebou perné, ale zároveň skvělé
léto, za což jsme velmi rády. Čeká nás v nejbližší době soustředění v Řecku
a na Slovensku. Samozřejmě je potřeba na sobě ještě zapracovat nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Ne každý nás bude chválit a podporovat, ale
Česká Miss má skvělý tým a věřím, že nás připraví co možná nejlépe.
Finále se uskuteční 25. 8. v Hudebním divadle Karlín v Praze, kde se dívky
utkají o titul České Miss 2019 a zároveň o titul první novodobé Československé Miss.
Další dění kolem této soutěže sledujte na www.ceskamiss.cz
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Na závěr chci moc poděkovat všem, kteří mi fandí a podporují mě. Je to hezké a jsem za to ráda.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí ve ﬁnále.
Š. Slezáková
Zdroje fotek: R. Souček/Česká Miss

Šlo o sekundy. Motocyklista díky zachránci
unikl smrti pod koly vlaku
Cesta na nákup se málem stala osudnou pětaosmdesátiletému motocyklistovi, který v Kostelci nad Orlicí kvůli slunci přehlédl spuštěné závory na železničním přejezdu, narazil do nich a spadl na koleje. Těsně před přijíždějícím
vlakem seniora zachránil obětavý mladý muž.
Jiří Duška vyrazil 21. 4. ze svého domu v Kostelci nad Orlicí do nedalekého
obchodu na malý odpolední nákup. Jako vždycky si na cestu po městě vzal
motocykl Simson, který má z roku 1985.
„Pamatuji si, že jsem měl v tašce cibuli. Jinak cesta, po které jsem jel, je rovná.
Nejdříve jedete kolem vysokých budov, kde na vás vůbec nesvítí sluníčko.
Pak je část na kopci, kde to hodně svítí do očí,“ říká senior.
Právě slunce se mu málem stalo osudným. Okolo půl druhé odpoledne, kdy
jel z nákupu domů, ho paprsky oslnily natolik, že nestihl zareagovat na spuštěné závory železničního přejezdu a narazil do nich.
Dramatické okamžiky zachytila kamera u přejezdu. Několik desítek sekund
před příjezdem seniora padají závory. Motocykl však přijíždí ve velké rychlosti a šofér bez jakékoliv reakce naráží do překážky.
Padá přímo na koleje, kde by měl za malou chvíli projet vlak směrem na Hradec Králové. V tu dobu na peronu postává asi deset cestujících a před přejezdem čeká i několik aut.
Pádu motocyklisty si však všímá jako jediný dvaatřicetiletý Dalibor Voborník,
který ihned odhazuje batoh a běží na pomoc. Hraje o sekundy.
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Zachránce rychle z kolejí stahuje lehce zraněného seniora a v posledních
okamžicích odklidí i motocykl. Hned nato přijíždí vlak, který by nestihl před
seniorem zastavit. Ten je však již mimo nebezpečí.
Až v tomto okamžiku se ke dvojici sbíhají další kolemjdoucí, kteří pomáhají
seniorovi vstát. Ten v šoku, ale při vědomí pomalu vstává a po svých se jde
posadit.
„Moc si toho nepamatuji. Jen vím, že mě oslnilo slunce, pak už nestíhám
zabrzdit a náraz. Od té doby mám okno,“ říká pan Jiří, který má z nehody jen
pár škrábanců. „Byl jsem jeden den na pozorování v nemocnici, jinak nic,“
podotýká.
Ředitelství policie Královéhradeckého kraje dnes uspořádalo první setkání
obou mužů, kteří se neznají, ač bydlí ve stejném městě. Až nyní oba poprvé
viděli celou událost na videozáznamu.
„Jel jsem do práce o dvě hodiny později, než jindy jezdím. Jindy nosím
sluchátka a koukám do blba a hlavně stojím až na konci peronu, teď jsem
shodou náhod stál vepředu. Opravdu všechno byla souhra náhod a štěstí,“
vypráví zachránce Dalibor Voborník.
Ten si událost pamatuje jako záležitost několika sekund. „Slyšel jsem obrovskou ránu. Byla to skutečně rána jako blázen. V tu chvíli to začalo běžet.
Rychle jsem zahodil batoh a běžel za pánem. Ještě jsem přemýšlel, jestli mám
odtahovat i tu motorku, abych to stihl. Nakonec jsem odtáhl i ji,“ popisuje
Voborník.
Když běžel na pomoc motocyklistovi, nad ničím nepřemýšlel. „Došlo mi to
až potom. To jsem si říkal, že to bylo vážně o vteřinu. Když jsem pána tahal,
tak jsem je hlídal: vlak, pán, vlak, pán. Viděl jsem jen, jak ten vlak přijíždí. To
jsem dostal strach, jestli to skutečně stihnu. Když vidíte ten vlak, jak proti
vám jede, tak si nejste vůbec jistý, jak rychle jede,“ vzpomíná.
Ostatní neviděli, neslyšeli. Před vlak se vrhl sám
Během chvíle přijeli k nehodě policisté. Zachránce nasedl do vlaku, který ho
málem přejel, a odjel do práce. „Viděl jsem, že ten pán je v pořádku. Normálně se zvedl na nohy, tak jsem to neřešil. Bylo o něho postaráno, přišla
tam i paní od Českých drah a přinesla mu židli,“ říká dva měsíce od události.
Dnes se poprvé mohl na celou událost podívat v klidu a s dobrým pocitem.
„Video je pro mě strašně těžké komentovat. Když tam ten člověk leží, tak ho
tam samozřejmě nenechám. To je snad jasný,“ dodává.
Jedním dechem s úsměvem připomíná: „Jsem rád , že jsem to znovu viděl,
protože takhle si to nepamatuji.“

Jediné, co ho však mrzí, byli ostatní cestující, kteří situaci jen přihlíželi. „Byla
tam spousta lidí. Když se to stalo, nikdo nic neudělal. Všichni tam stáli a nic.
To je snad jediné, co mě zamrzelo. Ale kdyby tam stálo třeba deset lidí jako
jsem já, tak zareagují všichni. To je těžká otázka, já nikoho neodsuzuji. Třeba
to neviděli nebo neslyšeli,“ dodává Voborník.
Dostávám rady, ale motorky jsem se nevzdal, říká senior
Velkou radost ze setkání projevil i zachráněný senior. „Je to ohromný pocit
se s ním setkat. Těžko hledám slova, kterými bych to mohl vyjádřit. Jsem
šťastný, že se tam takový člověk vyskytl,“ říká s velkým úsměvem na tváři Jiří
Duška, který pohled na video nese těžce.
„Plánuji, že na motorce budu jezdit dál. Po nehodě jsem se na ten přejezd
trochu bál jezdit, to připouštím. Trvalo to asi týden nebo dva. To jsem si nebyl
jistý. Už jsem si tolik nevěřil,“ říká senior.
Slibuje si, že už bude jezdit opatrně: „Doma mi samozřejmě dávají rady všeho druhu. Motorku mi nezakazují, ale moc se to manželce nelíbí, že stále
jezdím.“
Autor texu: Kateřina Vaníčková, MF DNES a iDNES.cz,
autor fotograﬁe: Martin Veselý, MAFRA

Kostelecký multižánrový festival F. I. Tůmy
Hudební festival přináší svému publiku širokou paletu hudebních stylů i druhů, propojuje zdánlivě nespojitelné a bourá hranice mezi žánry. Jednotícím
prvkem a cílem celého festivalu však je dosažení maximální možné kvality
a autenticity ve všech koncertech i inscenacích. Každý ročník se vyznačuje sevřenou dramaturgií. V jednotném duchu se nesou všechny koncerty
i ostatní doprovodné akce.
Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy je věnován významnému kosteleckému rodákovi a hudebnímu skladateli Františkovi Tůmovi, který byl
dvorním skladatelem a kapelníkem císařovny Alžběty ve Vídni. Dvoudenní
multižánrový festival se bude konat ve dnech 13.–14. 9. 2019. Festival je tvořen dvěma projekty, a to XVI. Hudebním festivalem F. I. Tůmy a 17. Kosteleckým posvícením.
První den festivalu bude patřit k připomenutí dvou výročí, a to právě již zmiňovaného hudebního skladatele F. I. A. Tůmy, který by v letošním roce oslavil
315 let, a též si připomeneme 245 let od jeho úmrtí. V chrámu sv. Jiří od 19:00
hodin vystoupí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera a se sólistou panem Martinem Bártou (baryton). Na programu
budou skladby od Antonína Dvořáka: Biblické písně, cyklus písní pro nižší
hlas a orchestr na texty žalmů z Bible Kralické op. 99 B 189, Symfonie č. 8 G
dur op. 88 B 163.
V sobotu pak bude program pokračovat na Palackého náměstí, kdy se Kostelec nad Orlicí promění na jeden den v město plné trhovců, řemeslníků,
kejklířů, pouličních divadelníků, tanečníků a muzikantů. Vystoupí Mažoretky
Marlen, dětská dívčí skupina Lollipopz, In4mation, Like-It, imitátor Václav
Faltus, Holki, Divadlo Pegas s pohádkou a písničkami na motivy pohádky
Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna a další... Celým dnem se budou prolínat dětská divadla, workshopy, hudební pořady a další aktivity určené nejen pro děti: Kids food festivalu (dětský gastrofestival, kuchařské dílničky).
Do Pákistánu, Ukrajiny a Indie se vydají na zkušenou malí kuchtíci na prvním Dětském gastrofesitvalu v Kostelci nad Orlicí. Na návštěvníky bude
čekat kulinární hravá show s putováním zeměmi a jak jinak než s vařečkou
v ruce. Rytmy sběrného dvora pod vedením pana Davida Andrše a Ascarya
– žonglérská skupina z Hradce Králové nás přesvědčí o tom, že hrát se dá
na všechno (sudy, hrnce, plechovky, tělo atd.). Ve vestibulu městského úřadu
bude ke zhlédnutí výstava „S čím si hráli naši (pra) rodiče“. Do připravovaného koutku dětských dílniček nás pozve Mateřské centrum Cvrček. Děti
si budou moci vyrobit svíčky, motýlky z vlny apod. Na zahradě městského
úřadu budou různé dovednostní soutěže, které připravil Junák – český skaut,
středisko Kostelec nad Orlicí. Na náměstí budou moci děti využít dětské
atrakce – houpací lodičky, řetízkový kolotoč a kolotoč Madagaskar. Doprovodným programem bude v sobotu a v neděli Výstava železničních modelů,
kterou bude možno zhlédnout v tělocvičně a učebnách v ulici Havlíčkova
(bývalá „Chlaďárna“).
Spolupořadatelé:
Farní úřad - děkanství Kostelec nad Orlicí, Základní umělecká škola F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí, Mateřské centrum Cvrček Kostelec nad Orlicí a Junák
– český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, Dům dětí a mládeže Kamarád
Kostelec nad Orlicí.
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Víte že,
absolutním vítězem devátého mezinárodního mistrovství evropských policejních sborů v orientačním běhu se stal nprap.
Libor Netopil z obvodního policejního oddělení Kostelec
nad Orlicí. V kategorii veteránů nad 45 let neměl konkurenta
a na všech třech tratích – krátké, klasické i sprintu – získal zlato. Úspěšný je tento sportovec každoročně rovněž na policejních přeborech v běhu na lyžích v Harrachově.
Foto českého týmu ve složení:
Michal Kober, Miroslav Mechl, Zdeněk Blabla, Libor Netopil,
Jiří Chvátil, Tomáš Kamarýt, Pavel Trejtnar, absolvovali závody
na klasické trati a krátké trati
Š. Slezáková

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – červenec–srpen
•

•
•

•

•

•

•

Příznivci společenského tance v pravidelných tančírnách mají přes léto
zasloužený odpočinek. Věříme, že neztratíte přes prázdniny fyzickou
kondici a budeme se těšit při dalších tančírnách v září. Termín první tančírny v nové sezóně – sobota 21. 9. od 19:00.
Michal Prokop, který u nás na Rabštejně bude vystupovat v říjnu, byl
uveden do bigbeatové Síně slávy.
S letošní divadelní sezónou jsme se rozloučili fantastickým divadelním
představením Drobečky z perníku. Ve hře excelovala Simona Stašová
v roli ženy středních let, která se vyrovnává se svým vyléčením z alkoholové závislosti. Před vyprodaným hledištěm diváci odměnili všechny
vystupující herce dlouhými ovacemi.
Příprava letního kina je v plném proudu. Letos začínáme promítat již
v poslední den školy a to novou pohádku Čertí brko. Letošní letní kino
Rabštejn má podtitul „České léto“. Těšit se můžete také na Ženy v běhu
se Zlatou Adamovskou (tu také uvidíte v divadle Rabštejn!), ﬁlm Teroristka, a další. Těšíme se na setkání s Vámi v zelené oáze v centru města
Kostelce!
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí prezentovala na Rabštejně tradičně
svou činnost pro nejmenší diváky pohádkovým příběhem, ve které účinkovali jak učitelé ZUŠ, tak i vybraní žáci. Pohádka měla u dětí z mateřských škol úspěch.
Taneční kroužek ET Dance (HIP HOP pro nejmenší) vystoupil v mateřských školách v Kostelci nad Orlicí formou workshopů. Dále předvedli
své naučené taneční kroky na akci „Roztančený Rabštejn a EGO“ a sklidili
velký úspěh. V červnu a v září je možné podat přihlášku na Rabštejně.
Kurz vede Eliška Klimešová (T-Bass HK) a je vhodný pro děti od 4 do 10 let.
Pravidelné akce na Rabštejně (Pilates, ET Dance – hip hop pro nejmenší, jóga, …) mají přes léto také prázdniny. Vrátí se na Rabštejn během
září. Obdobně tančírna a muzikoterapie Tibetské mísy bude zařazena
na pravidelný program v září. Informace přineseme v příštím vydání
zpravodaje.

Divadelní sezóna 2019/20
Pohlazením po duši byl závěrečný klubový pořad s Janem Přeučilem a Evou
Hruškovou. Příjemný červnový večer vyplnilo povídání o divadle, ﬁlmu, hereckých zážitcích a i trocha poezie a písniček. Mnoho diváků nám děkovalo
za krásně strávený večer.
Divadelní představení Drobečky z perníku bylo hereckým koncertem Simony
Stašové (v doprovodu dalších vynikajících herců). Simona Stašová se představila v roli vyléčené alkoholičky, která se snaží vrátit do normálního života.
Ani o vtipné momenty nebyla nouze a vyprodaný sál Rabštejna herce odměnil vynikajícími reakcemi.
Příprava na sezónu příští je v plném proudu a zde Vám přináším první informace o představeních a divadelním abonmá.
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Od června probíhá na Rabštejně prodej předplatného pro příští sezónu. Zvýhodněná cena zahrnuje šest večerních představení včetně možnosti využití
bonusů.
Zakoupením předplatného si zajistíte:
• Vaše oblíbené místo v hledišti
• Cenově výhodnější vstupné na představení
• Nezapomenutelné večery v hledišti divadla
Stávající předplatitelé mohou své abonentky vyměnit nejpozději do 31. července 2019, poté budou jejich místa nabídnuta novým zájemcům. Ti se už
nyní mohou hlásit v kavárně SK Rabštejn.
Abonenti mají slevu 25% ve srovnání s plnou cenou vstupného. Úhrada abonentky je možná v hotovosti nebo bezhotovostní platbou přes účet (více
informací můžete získat v Divadelní kavárně na Rabštejně). Abonentka je
přenosná!
NA CO SE MŮŽETE V PŘÍŠTÍ DIVADELNÍ SEZÓNĚ TĚŠIT?
Při výběru představení se snažíme vybrat ta nejlepší soudobá divadelní představení s kvalitními herci. Naší hlavní myšlenkou je, aby byl rabštejnský divák
zejména dobře pobaven a na chvíli zapomněl na své běžné starosti a strasti
při neopakovatelných zážitcích v divadle.
Velké lásky v malém hotelu (DS Háta Praha)
Komedie, která vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl nic začínat s
vdanou sekretářkou... A když si k záletům vybere hotel, kde je i jeho manželka, čínská obsluha mu nerozumí, k tomu přijíždí i podváděný manžel, tak v
hotelu vypukne hotové peklo.
Hrají: Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová/Olga „Háta“ Želenská,
Adéla Gondíková/Betka Stanková, Marcel Vašinka, Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček a další.
Bosé nohy v parku (Ag. Harlekýn)
Romantická komedie - I to nejšťastnější manželství prochází občas zkouškou ohněm. Komedie o tom, jak důležité je procházet se bosýma
nohama v parku, když chceme s tím druhým
projít celým životem.
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský,
Anna Kameníková, Radúz Mácha.
Vzpomínky zůstanou (Studio DVA Praha)
Neobvyklá love story – Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen. Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných,
ale i vážnějších momentů. Herecký koncert Zlaty Adamovské a Petra Štěpánka.
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková/Jana Stryková, Vilém
Udatný.
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Ani za milión (NordProduction)
Komedie s detektivní zápletkou – Jacqueline, byť provdaná za anglického
velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Co je na majáku
spojuje?
Hrají: Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer.

Abonentka do letního kina?
V loňském roce jsme při promítání letního kina byli několika návštěvníky dotázáni: „Chodíme na všechna letní kina, nemohli bychom mít nějakou výhodu?“
Pro ně jsme letos zavedli novinku – „Letní abonentku“, tedy vstup na všechna promítání letního kina.

Pro tebe cokoliv (Divadlo Kalich Praha)
Komedie pro sedm herců a králíka – Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže
když si vaše milovaná dcera usmyslí, že
se chce stát humanitární pracovnicí v
Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z
kožešin převlečete do oblečení z biobavlny.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowská,
Ladislav Hampla a další.

Abonentka na letní kino má tyto výhody:
• levnější vstupné - sleva 25%!
• abonenti letního kina budou mít jistotu, že sedí na křesílkách
(budeme jim držet rezervace)
• abonentka je přenosná

Rodina je základ státu (Divadlo Palace Praha)
Komedie odehrávající se v londýnské nemocnici
pár dnů před Štědrým dnem. Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktorovi Davidovi jeho
bývalá milenka, že s ním má (nyní již dospělého)
syna. Zoufalý lékař přemluví svého přítele, aby se
vydával za otce (alespoň do konce přednášky). Co
nastane?
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina
Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a
další.

Kulturní dům Sdružený klub Rabštejn je z hlediska právní formy nezisková
organizace. Jeho snahou je přiblížit kulturu co nejširšímu okruhu občanů
především z Kostelce nad Orlicí, ale též blízkého i vzdálenějšího okolí. Svou
činností podporujeme místní spolky a organizace (ZUŠ F. I. Tůmy, DDM Kamarád, Český Rybářský Svaz, Klub seniorů Pohoda, Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub ﬁlatelistů a mnoho dalších).
Do kulturního domu Rabštejn v minulém roce zavítalo 28 260 návštěvníků
(z toho 3 290 dětí v rámci školních představení). Příjemným faktem je skutečnost, že spektrum návštěvníků z hlediska věku je velmi pestré. Jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od nejmenších dětí z mateřských škol až
po seniory. S ohledem na univerzální povahu hlavního sálu mohli zájemci dle
své volby na Rabštejně navštívit divadelní představení, kino, koncerty, přednášky a besedy, plesy, ﬁlmové festivaly, hudební festivaly, výstavy, jarmarky,
prodejní akce, schůze, workshopy, taneční kurzy společenského a moderního tance, tančírny, jógu, pilates, kurz muzikoterapie atd. Již druhým rokem
bylo do programu zařazeno úspěšné dopolední promítání pro seniory s názvem „Dopolední biograf“.
Během uplynulé sezóny u nás proběhlo mnoho zajímavých akcí. Dovolte,
abych vyzdvihla především ucelenou Divadelní sezonu, která se těší velmi vysoké oblibě a návštěvnosti. Divadelní sezona byla tradičně sestavena
tak, aby diváka zejména pobavila, ale chvílemi přivedla k zamyšlení. Téměř
všechna divadelní představení byla vyprodána (totéž se týkalo koncertů). Úvodním koncertem loni zahájilo divadelní sezónu vynikající hudební
uskupení HRADIŠŤAN se skvělým JIŘÍM PAVLICOU. Za své vystoupení sklidili ovace ve stoje. Zazněly jak známé písně (např. Modlitba za vodu), tak
i písně ve staroslověnštině nebo písně lidové, které si zazpíval s Hradišťanem
celý sál. Úžasný zážitek! Zmíním i velmi úspěšná divadelní představení, která měla spoustu kladných ohlasů, např. Caveman nebo Drobečky z perníku
(se Simonou Stašovou v hlavní roli vyléčené alkoholičky). Skutečně, je na co
vzpomínat.
K jakým vylepšením během uplynulé sezony došlo? Každým rokem upravujeme v rámci našich možností nejen vnitřní prostředí na Rabštejně s myšlenkou zpříjemnit divákům, hercům a všem zúčastněným pobyt v budově,
ale postupně zlepšujeme i kupříkladu prostředí letního kina. Velmi velkou
změnou, která byla přijata kladně, bylo zavedení elektronického systému
předprodeje vstupenek. V rámci tohoto systému se podařilo vstupenky nejen rezervovat on-line, ale také zaplatit bezhotovostní platbou přes
účet nebo platební kartou. Z toho máme všichni velkou radost. A co dále
se vylepšilo? Např. jsme vybudovali na hlavním sále v části přísálí posuvný
mechanismus výkrytu tak, aby vznikl pro diváky vzdušnější prostor na sále
a současně vznikla možnost skladovat mobilní nábytek za výkrytem. Též se
podařilo vylepšit zázemí přípravny Divadelní kavárny a zázemí pro zaměstnance kulturního domu. Dále jsme pokračovali v čalounění trojlavic kvalitní
červenou látkou a polstrováním pro příjemnější posezení diváků – podařilo se očalounit dvě celé řady na sále (umístěné na vyvýšených stupíncích
v zadní části hlediště), atd. Další informace přineseme v příštích vydáních
zpravodaje.

Zábavný pořad na závěr sezóny – připravujeme klubový pořad s Naďou
Konvalinkovou a Oldřichem Navrátilem.
Stávající předplatitelé mohou své abonentky vyměnit nejpozději do 31. 7.,
poté budou jejich místa nabídnuta novým zájemcům. Ti se už nyní mohou
hlásit v pokladně (v Divadelní kavárně SK Rabštejn). I letos nabídneme oblíbené levnější „Studentské abonmá“.
Zakoupením předplatného si zajistíte
Vaše oblíbené místo v hledišti, cenově výhodnější vstupné na divadelní
představení a dárek v podobě bonusů, resp. slev na:
• úvodní koncert divadelní sezóny
• zábavný – klubový pořad na konci sezóny.
Již se stalo tradicí, že naši divadelní sezonu zahajuje výjimečný koncert. V minulých letech
jsme se setkali se Štěpánem
Rakem, Čechomorem, Fleretem
se Zuzanou Šulákovou nebo
Hradišťanem s Jiřím Pavlicou.
V nadcházející sezóně pozvání
přijala legenda české bigbeatové scény, vynikající zpěvák
a hudebník Michal Prokop se
skupinou Framus Five. Koncert
je zařazen do programu v pátek
18. 10.

Fota: archiv SK Rabštejn

Dopolední biograf
V minulém měsíci jsme „oslavili“ rok fungování dopoledního biografu. Jsme
moc rádi, že si našel své pravidelné příznivce. Přes léto dopolední biograf
promítat nebude, jelikož veškerá promítací technika bude přesunuta na Letní kino (na zahradě za Rabštejnem).
Ale již nyní Vám můžeme slíbit, že se sejdeme ve čtvrtek 19. 9. dopoledne
u hezkého ﬁlmu.
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Cena abonentky bude 390 Kč a můžete ji získat v Divadelní kavárně Rabštejn
nebo ONLINE.

Pár slov … po sezoně

Na závěr bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, kteří mají svůj Rabštejn rádi, a všem, kteří se snaží podporovat naši činnost!
Za SK Rabštejn ředitelka Ing. Marta Klimešová
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NOVÝ ZÁMEK
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: 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

Usmívání Pavla Matušky v Galerii Kinský
Letošní hlavní výstava v Galerii Kinský bude,
jak věříme, mít spoustu návštěvníků. Kdo by
se nerad alespoň jednou denně upřímně nezasmál. Během návštěvy výstavy Usmívání
budete mít více než sto důvodů k úsměvu.
„Rozhodně neuděláte chybu, když do svých
letních (nebo podzimních) plánů zařadíte návštěvu půvabného Nového zámku v Kostelci
nad Orlicí. Měl jsem tu čest, u příležitosti
mého životního jubilea, uspořádat v tamní
zámecké Galerii Kinský samostatnou výstavu mé humorné tvorby. Vás si nyní dovoluji
pozvat k jejímu zhlédnutí, a to by v tom byl
čert, aby vám některá má, ve 13 komnatách
vystavená dílka, nevyvolala úsměv na tváři...
Děkuji za vaši přízeň a těším se na vaši návštěvu mé výstavy. "

Dasha & Pajky Pajk Quintet

Pavel Matuška
www.pavelmatuska.cz
Pavel Matuška se narodil v roce 1944 v Třebechovicích pod Orebem. V roce
1962 maturoval na SPŠ strojnické v Rychnově n. Kn. Jako výtvarník propagace začal pracovat v roce 1967 ve Fotochemě v Hradci Králové. Následně
pak v několika dalších podnicích až do roku 1984, kdy se stal výtvarníkem
na volné noze, především v oboru reklamní graﬁky a kresleného humoru.
V letech 1977–79 absolvoval Studium graﬁcké úpravy novin, časopisů při Fakultě žurnalistiky UK v Praze.
Svůj kreslený humor publikoval od roku 1980 v domácích novinách a časopisech a brzy se zařadil mezi naše přední ﬁlozofující kreslíře humoru po bok
Borna, Jiránka, Renčína, Bartáka, Slívy, Hrubého, Pálky, Linka a dalších. Své
kresby po dlouhá léta publikoval ve švýcarském humoristickém časopisu
Nebelspalter. Jeho kresby jsou zastoupeny ve sbírkových fondech pořadatelů desítek mezinárodních soutěží a festivalů kresleného humoru po celém
světě i v tuzemsku, na kterých také získal od roku 1980 až do letošního roku
celou řadu cen.
V roce 1990 vydal útlou knížku kresleného humoru Žiju, povolení mám,
v roce 2006 velkou monograﬁi Pavel Matuška USMÍVÁNÍ kresba / malba /
řezba a v roce 2015 druhou, na ni navazující publikaci USMÍVÁNÍ 2. Uspořádal ke stovce samostatných výstav kresleného, malovaného a řezbovaného
humoru a účastnil se mnoha výstav kolektivních. Jeho zálibou je turistika,
cestování a fotografování, uskutečnil mnoho poznávacích cest po celém
světě.

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
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).

Pavel Matuška je členem Unie výtvarných umělců v Hradci Králové a držitelem titulu HUDr – doctor humoris causa, který neužívá. Žije a pracuje v Třebechovicích p. Orebem.
Ivona Jasníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v červenci
Pácha Miloň

75 let oslaví

80 let oslaví Tillová Hana

Jubilea v srpnu

Vzpomínáme na své blízké

70 let oslaví Hampl Zdeněk

Libuše BENEŠOVÁ + 5. 7. 1989

75 let oslaví

85 let oslaví Svatoš Otakar
Špalek Viktor

Bouška Milan
Kotásková Jana
Kotásek Ivo

92 let oslaví Kantová Anna

80 let oslaví Čestický Karel
Kašparová Zdeňka
Zemanová Emilie

99 let oslaví Císařová Bohuslava

85 let oslaví Tomášková Božena

90 let oslaví Vilímková Jarmila

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

Sňatek uzavřeli

Vzpomínáme už 30 let!
rodina…
Mors ultima linea rerum est.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
V červenci uplyne dlouhých a smutných 25 roků,
co nás navždy opustil náš manžel a tatínek
pan Zdeněk SLAVÍK.
7. 7. vzpomeneme jeho nedožité 70. narozeniny.
S láskou na Tebe vzpomínají manželka Marcela a děti.

Klára Jirásková a Martin Stacho
Lucie Jedličková a Zdeněk Kubíček

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Tebe krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale obraz zůstává v nás.

Kristýna Dastichová a Jaroslav Toušek
Stanislava Klapalová a Vojtěch Šourek
Lucie Martinková a Jaroslav Kacálek

Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 11. 7. uplynuly 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Pavel ŠINDELEK.

Veronika Vávrová a Lubomír Frydrych
Alena Schromová a Rostislav Kchop
Kateřina Pauková a Bohumil Průša
Veronika Vavřínová a Radek Malý

Nikdy nezapomeneme. Manželka a dcera s rodinou.

Kristýna Nucová a Lukáš Rousek
Vendula Kaplanová a Luděk Maroušek
Simona Bubníková a Tomáš Števko

Milovala a byla milována, a to se nezapomíná.

Iveta Wagnerová a Petr Kubový

Dne 24. 7. si připomeneme 15. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milá manželka, maminka a babička,
paní Jarmila VANICKÁ z Kostelce nad Orlicí.
Kdo jste ji měli rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.

Lucie Zatloukalová a Tomáš Marčiš
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Manžel a synové s rodinami a vnoučata.

Z našich řad odešli
Bohumír Zeman

* 1958

Jana Hamerská

* 1938

Svatoslav Jeník

* 1942

Alena Zemanová

*1944

Radomír Martinec

* 1946

Anna Danková

* 1945

Karel Mikyska

* 1943

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Přejeme k narozeninám
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září a když se srdce umí
pousmát,
tak ten věk není znát.
Dne 18. 7. oslaví své krásné 85. narozeniny
naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Drahoslava PETRÁKOVÁ
z Kostelce nad Orlicí.
Za její lásku, obětavost a péči jí děkují
a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let
přejí dcery Irena, Jarka a Zdeňka s rodinami.
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Kdo Tě znal – vzpomene.
Kdo Tě měl rád – nikdy nezapomene.
Dne 30. 8. uplyne smutných 10 let,
co nás navždy opustil
pan Josef CABALKA.
Stále vzpomíná sestra s rodinou.

Vzpomínka na kamaráda
Vzpomínka na Akademického sochaře Ladislava
Faltejska (narozeného 2. 8. v Dolní Čermné, 20. 7.
1989 v Kostelci nad Orlicí). Byl v letech 1929–34
žákem vynikajícího českého sochaře prof. Josefa
Mařatky. Široké rozpětí sochařského vyjádření
Ladislav Faltejska lze rozdělit jednotlivá autorská
díla do tří základních skupin, jež jsou zároveň
i jeho třemi tvůrčími polohami.
Sochařské portréty umělec vytvářel buď podle
živého modelu, anebo podle věrohodných fotograﬁckých materiálů. Za zmínku stojí jmenovat
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alespoň portrét otce, Boženy Němcové, Petra Jilemnického a portrét Vnučky.
Svými sochařskými realizacemi monumentálního charakteru se Faltejsek
snažil vystihnout dobu, ve které ztvárněná osobnost žila. Jeho nejoblíbenější
ženskou postavou byla bezesporu Božena Němcová, kterou ztvárnil v několika velikostech.
Faltejskovou třetí uměleckou polohou byly drobné plastiky, pamětní desky
a ﬁgurální pomníková tvorba. Uveďme alespoň díla s názvy Ruka, Ptáci nebo
Horácká matka. Tato díla jsou nejenom upřímnou Faltejskovou výpovědí
o nastřádaných životních zkušenostech, ale i o vzácných událostech v jeho
životě a soukromí. Kamenná socha sv. Václava s praporcem před častolovickým kostelem sv. Víta ve východočeském kraji z roku 1939 byla jeho diplomová práce na akademický titulu.
daw

Město Opočno vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

ŘEDITEL/ŘEDITELKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPOČNO,
okres Rychnov nad Kněžnou
s termínem nástupu od 1. 9. 2019 nebo dle dohody.

Termín odevzdání přihlášek je do 31. 7. 2019 do 10:00.
Více informací naleznete na webu Opočna www.opocno.cz.

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

7. 12. (sobota) 19:00
VĚNEČEK TANEČNÍCH
Večer plný hudby a tance, slavnostní uvedení nových frekventantů do společenského života, hraje vynikající hudební skupina EGO RETRO MUSIC HOŘICE.
15. 12. (neděle) 19:30

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE
Tradiční slavnostní Vánoční koncert pana Václava Hybše se svým orchestrem
včetně pozvaných hostů. Hlavním hostem je Kateřina Brožová, významná
česká herečka a zpěvačka, následována čtveřicí mladých talentovaných zpěváků. Sál.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn – program červenec–prosinec
7. 7. (neděle) 8:30
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
31. 8. (sobota) 19:00
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež. První lekce – zahájení. Taneční mistři (Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z Taneční školy Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné - sál.
18. 10. (pátek) 20:00
KONCERT MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE
Koncert jedinečného zpěváka, blues-rockové legendy Michala Prokopa a jedné z nejvýznamnějších skupin české bigbeatové historie, hudební
skupiny Framus Five. Předprodej vstupenek zahájen 1. 6. (také ON-LINE
na stránkách www.skrabstejn.cz)
25. 10. (pátek)19:00
DIVADLO: VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
První divadelní představení nové sezóny. Bláznivá komedie Raye Cooneyho
vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská
obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. Hrají: Lukáš Vaculík, Filip
Tomsa, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček/Pavel Nečas, Adéla Gondíková/
Betka Stanková, Mahulena Bočanová/Olga „Háta“ Želenská a další.
24. 11. (neděle)19:00
DIVADLO: BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce. Mladí novomanželé Corrie a Paul se po líbánkách vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny. Musí přežít
první společnou noc v nezařízeném bytě, setkají se s podivínským sousedem a čeká je i společný večer s matkou Corrie … Hrají: Veronika Freimanová,
Radúz Mácha, Anna Kameníková/Karolína Vágnerová a Rudolf Hrušínský.
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LETNÍ KINO – ZAHRADA ZA RABŠTEJNEM
12. 7. (pátek) 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.
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.
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.
10. 8. (sobota) 21:00 LOVEní
Hlavní postava ﬁlmu Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto
svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená
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Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama
střídá kluky jako ponožky, a proto hned založí Elišce proﬁl na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale vrhá se do randění naslepo..... Komedie/romantický, Česko 2019. Hrají: Ester Geislerová, Jakub Prachař, Jaroslav
Plesl, Evelyn Kramerová, Martin Písařík, Ondřej Malý, Veronika Žilková, Jana
Švandová a další. Vstupné letní kino „LOVEní“ 80 Kč.

10. 8. (sobota) 6:00
Z JESENNÉHO DO SEMIL
Sraz účastníků: 6:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město odjezd
6:15 do Jesenného přes Železný Brod. Pěší trasa: Jesenný, Bohuňovsko, exkurze (podle nároku na dobu prohlídky), Podspálov, Riegrova stezka, Semily.
Délka trasy: 11 km, stoupání 260 m. Návrat: vlakem 15:07, v Kostelci nad Orlicí
17:44. Vedoucí akce: Radka Krtičková.

Změna programu vyhrazena.
Letní kino začíná promítat po setmění na zahradě za Rabštejnem.

24. 8. (sobota)
ČESKÝ RÁJ II SKALNÍ HRADY.
Sraz účastníků: 6:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město odjezd
6:16 do Březiny (u Mnichova Hradiště, 9:39) přes Železný Brod a Turnov. Pěší
trasa: Březina, Drábské světničky, (Kramolna), Příhrazskými skalami, Valečov,
Boseň, Mnichovo Hradiště. Délka trasy: 12 km, převýšení 255 m, náročnější.
Návrat: vlakem 16:10, v Kostelci nad Orlicí 19:44 (bez občerstvení přes Nymburk 14:58, v Kostelci nad Orlicí 17:44). Vedoucí akce: Oo Šabart.

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

Upozornění: Časy odjezdů je nutné kontrolovat! Může dojít ke změnám.

Nový zámek

Akce v DDM
14. 9. –15. 9. (sobota, neděle) VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ
10:00–16:00
Výstava je pořádána v tělocvičně a učebnách v ulici Havlíčkova (bývalá Chlaďárna) u příležitosti kosteleckého posvícení. Těšit se můžete na ukázku kolejišť
a železničních modelů, zmenšené nádraží v Potštejně, cyklostezku v Grundě,
starou kosteleckou zastávku a další. Vstupné dospělí 40 Kč, děti 30 Kč.

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

Turistika

7. 9. (sobota)

SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU

21. 9. (sobota)

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU

26. 10. (sobota)

SVATEBNÍ VELETRH

13.–15. 12.

VÁNOCE NA ZÁMKU

VÝSTAVY
6. 7.–20. 10.

USMÍVÁNÍ PAVLA MATUŠKY

KONCERTY
9. 8. (pátek)

DASHA A PAJKY PAJK QUINTET

19. 10. (sobota)

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

16. 11. (sobota)

JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ
Koncert k 30. výročí Dne boje za svobodu
a demokracii. Účinkují: Jiří Bárta – violoncello,
Terezie Fialová – klavír.

6. 12. (pátek)

PAVEL ŠPORCL A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Barokní Vánoce. Účinkují: Pavel Šporcl – housle,
Barocco sempre giovane.

22.–23. 12. (neděle)

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

6. 1. (pondělí)

IVO KAHÁNEK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Mozart gala (Tříkrálový koncert).
Účinkují: Ivo Kahánek – klavír,
Barocco sempre giovane.

Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
13. 7. (sobota)
OBŘÍ DŮL V KRKONOŠÍCH
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd
7:15 do Trutnova přes Václavice a Starkoč, dále do Svobody nad Úpou a autobusem do Pece pod Sněžkou.
Pěší trasa: Pec pod Sněžkou, Obří důl, Modrý důl, Richtrovy boudy, Zelený
důl, Pec pod Sněžkou.
Délka pěší trasy: 12 km. Náročná, stoupání 378 m. Návrat: autobusem (15:37)
do Svobody nad Úpou a vlakem přes Trutnov Starkoč a Václavice, Kostelec
nad Orlicí 18:48. Vedoucí akce: Oo Šabart.
27. 7. (sobota)
OKOLO HRONOVA
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd
7:15 do Velkého Poříčí. Pěší trasa: V. Poříčí, Žďárky, Sedmákovice, Vysoká Srbská, Zličko, Hronov. Délka pěší trasy: 12 km, stoupání 182 m. Vedoucí akce:
Jitka Kružíková.
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Sklenářka

Centrum meditace a přírodního učení

22.–28. 7.
JÓGA-VÉDÁNTA ÁŠRAM
Jóga a meditace, vhodné i pro začátečníky. Lze se zúčastnit i jednotlivých dnů.
29. 7.–4. 8.
FESTIVAL SOBĚSTA(TE)ČNOSTI
2. ročník festivalu, který nabízí platformu pro všechny, kteří cítí zodpovědnost za stav životního prostředí i vlastní život, chtějí žít vědomě a s otevřeným srdcem a sdílet své zkušenosti. Přinese poznatky a praktické návody a
workshopy z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. Vhodné pro rodiny s dětmi.
9.–18. 8.

LESNÍ RODINNÝ TÁBOR
PŘÍRODNÍHO UČENÍ A DOVEDNOSTÍ
"Chcete-li se připojit k již tradičnímu rodinnému Kmeni, neváhejte – zbývámísto pro jednu až dvě rodiny. Letošní rok je rámován učením Pěti dohod
(Don Miguel Ruiz).
CELOROČNÍ
POBYT VE TMĚ
Celoroční možnost strávit u nás pár dní ve tmě, nebo za světla v meditačním
ústraní, v maringotce rekonstruované pro tento účel.
Podrobné informace a přihlášky na www.sklenarka.cz
a www.festivalsobestatecnosti.cz.

Různé
13. 7. (sobota) 19:30
VOODOO KARNEVAL 2019
Nová generace legendárního karnevalu v Kostelci nad Orlicí na Koupališti.
Masky, kapely, DJs, koupálko. Mask or die.
27. 7. (sobota) 12:00
PAROHY 2019
6. ročník turnaje v legendární hře „Na Roha“ v Kostelci nad Orlicí na Koupališti.
DJs & live bands.

Bez názvu-6 1

plakát PAROHY 2019.indd 1

24

18.06.2018 13:00:05

19.06.2019 13:29:14

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec – srpen 2019

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí
Maminkám k svátku

Záhadné pokusy Smíška a Šikulky

Měsíc květen probíhal v mateřské škole Krupkova v duchu oslav svátku všech
maminek. Ve dnech 6. 5., 7. 5. a 9. 5. byl v odpoledních hodinách na jednotlivých třídách program pro všechny maminky. Každá třída pojala tuto událost jiným způsobem. Děti zazpívaly písničky a básničky, které se za celý rok
naučily, nebo společně se svými maminkami vytvořily výtvory ze sádrových
obvazů a slaného těsta. Maminky v mateřské škole strávily se svými dětmi
hezké a příjemné odpoledne a mohly zde ukázat i svoji kreativitu. V každé
třídě si děti pro maminky připravily malé dárečky a přáníčka. Maminky nás
odměnily velkým potleskem, úsměvem na tváři a některé i slzami dojetí.

Ve středu 5. 6. se v překrásné zahradě Mateřské školy Mánesova konala
již tradiční zahradní slavnost. V letošním roce byla akce pojata netradičně. Zahrada se proměnila v chemickou laboratoř, ve které se pohybovaly
osoby v bílých pláštích s brýlemi i bez. V zahradě bylo umístěno 6 stanovišť, u kterých si mohly děti se svými rodiči vyzkoušet různé, samozřejmě bezpečné, chemické pokusy. Například prapodivnou kapalinu. Děti
pracovaly s bramborovým škrobem, vodou a barvivem, kladívkem, sto let
starými lékovkami k odměřování tekutin, vařečkou a lžičkou. Během pokusu dolévaly vodu, dosypávaly škrob, barvivo a stále míchaly a míchaly,
dokud nedocílily správné tuhosti. Výsledkem byla zvláštní hmota, která se
chovala jako kapalina i jako pevná látka. Starší děti kombinovaly i barviva,
takže vznikaly hmoty růžové, zelené, modré, ﬁalové, hnědé, světlé i tmavé odstíny, podle toho, kolik zvolily barviva. U jiného stanoviště si děti
vyrobily lávovou lampičku z vody, šumivé tablety, oleje a barviva, kterou
si mohly odnést domů. Vyzkoušely si vyrobit vybuchující sopku, mizející
vodu a barvy, které utíkaly. Pro rodiče i děti bylo připraveno občerstvení,
na kterém se podílely paní učitelky s dětmi. Sluníčka připravila mini pizzy,
Stromečkové děti polévaly banánky čokoládou, Myšičky chystaly jednohubky s pomazánkou a zeleninou. Pan Šuta obstaral oheň, aby se mohlo
opékat. Na závěr si děti odnesly balíčky s ovocem. Celá akce se moc vydařila, i když jsme ji museli o den posunout kvůli silnému dešti. Děkujeme
všem rodičům, dětem i zaměstnancům za účast i pomoc s přípravami. Přejeme všem krásné prázdniny.
Kolektiv MŠ Mánesova

uč. Kateřina Krejčíková, Dis.

Fota: archiv MŠ Mánesova

Fota: archiv MŠ Krupkova
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ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Cyklovýlet 5. C
Pátá třída = náš pátý výlet na kolách
Trasa: Sklenářka – Zdelov – Světlá – Borohrádek – Čermná – Světlá – Lípa –
Čestice – Kostelec
Od 1. třídy jezdíme na kolách na výlety. Proto tomu tak bylo i letos. Trasu
takřka 40 km jsme zvládli suprově, počasí nám opět přálo, a tak si odnášíme
další vzpomínky z našich společných akcí, hlavně sportovních, kterých bylo
za 5 let opravdu hodně.
tř. učitelka

Mezinárodní den dětí každoročně slavíme 1. června.
Letos naše škola připravila pro žáky 1. stupně na obou
pracovištích společný program s názvem Veselý chodník. Počasí nám přálo a nic
nebránilo tomu, aby děti
barevnými křídami vyzdobily chodníky kolem
školy, které se okamžitě
rozzářily nejen množstvím
veselých dětských obrázků, ale i dobrou náladou
malujících dětí. Děkujeme
za spolupráci panu Černohorskému, veliteli Městské
policie v Kostelci nad Orlicí,
který dohlédl nejen na bezpečnost našich nejmenších
školáků, ale zároveň připomněl i zásady správného
chování na chodníku a při
přecházení cesty.
Mgr. M. Šlajová

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Naše Ivet vyhrála kraj a jede na republiku!

Fota: archiv
ZŠ Gutha-Jarkovského

Po celou dobu 1.–5. třídy jsem bedlivě sledovala, moji milí žáci, jak se z Vás
stávají šikovní a sportovně dobře vybavení človíčkové, kteří jsou pro každou
společnou legraci.
Nevadily Vám tyto odpolední akce po škole, vždy jste se na ně těšili a vzájemně jsme se při nich obohatili. A já Vám za to všechno moc děkuji.
Skalečtí páťáci a jejich třídní H. D.

Veselý chodník
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V úterý 14. 5. proběhlo v Hradci Králové krajské kolo soutěže OVOV, naši
školu reprezentovali dva sportovci. V kategorii chlapců Standa Fajgl, který ve velké konkurenci více jak třiceti žáků kraje obsadil pěkné 14. místo.
Z děvčat se do tohoto ﬁnále probojovala Iveta Miculyčová a její výkony byly
opravdu mimořádné. Díky obrovskému talentu, vůli a odhodlání se stala vítězkou s náskokem téměř 200 bodů před další závodnicí a postoupila
do celorepublikového ﬁnále. Každému se nepoštěstí setkat se s našimi olympioniky Romanem Šebrlem nebo Šárkou Kašpárkovou. Bylo moc pěkné, že
přišli podpořit závodníky na okresní a krajské kolo této soutěže. S kým se
Iveta setká na republikovém ﬁnále v Brně zatím nevíme, ale určitě budeme
držet palce, ať se jí závod vydaří.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Jedná se o soutěž, do které
se může zapojit prakticky každý, kdo si chce prověřit a třeba i vylepšit svou
fyzickou kondici. Tento desetiboj kromě atletických disciplín (60 m, 1000 m,
skok daleký, hod kriketovým míčkem) zahrnuje přeskok přes švihadlo, trojskok z místa, shyby, kliky, lehy - sedy a hod medicinbalem. Běh na 1000m je
možné nahradit driblinkem nebo plaváním. Vzhledem k rozmanitosti disciplín může každý využít svůj potenciál: rychlost, sílu, vytrvalost,… Odměnou
pro nejzdatnější jsou diplomy a odznaky ve čtyřech úrovních bronzový – stříbrný – zlatý a diamantový.
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Lehká atletika ASPV okresní kolo
V pondělí 20. 5. se konalo okresní kolo v lehké atletice ASPV. Naši školu reprezentovalo 27 žáků a vedli si úspěšně. 15 z nich postoupilo do krajského kola.
Tady jsou jejich výsledky:

Od loňského roku se snažíme v hodinách tělesné výchovy zapojit do plnění
odznaku co největší počet žáků druhého stupně, více než dvacet žáků již
doma svůj odznak má. Dvě žákyně dokonce zlatý (Eliška Šafránková a Míša
Sajdlová) a jedna diamantový (Iveta Miculyčová). V červnu uvidíme, jak se
sbírka odznaků rozroste po letošních výkonech.
ICH

Druháci v knihovně
Dne 25. 4. jsme byli pozváni do zdejší městské knihovny. Zde nás velmi mile
přivítala knihovnice paní S. Kňourková a paní S. Francová, autorka knihy ,,
Áďa spadla do kanálu, aneb putování dávnou Prahou“. V příjemné atmosféře
nás autorka seznámila s knihou, vyprávěla nám, jak kniha vzniká a kdo jí byl
inspirací. Děti se zaujetím poslouchaly a připravily si spoustu dotazů, na které autorka trpělivě odpovídala. Překvapením pro děti bylo, že si samy mohly
takovou knihu vyrobit. Tak pod odborným dohledem začaly vznikat různé
knihy s originálními názvy, či příběhy. Nakonec byla paní spisovatelka ochotná se s námi vyfotit. Moc děkujeme paní knihovnici S. Kňourkové za pozvání
a paní spisovatelce S. Francové za zajímavé povídání a tvoření. Těšíme se na
další návštěvu knihovny.
Za třídy 2. A, 2. B Jana Havlová

ml. žáci I.
Dohnal Dominik 1. místo
Mazánek Tomáš 2. místo
Archman David 10. místo
Barvínek Matěj 4. místo
Louda David 5. místo
Padrián Tomáš 11. místo

ml. žákyně I.
Turynková Sára 1. místo
Barvínková Jitka 2. místo
Hovorková Lucie 5. místo

ml. žáci II.
Juda Martin 2. místo
Fiedler Lukáš 3. místo
Čižinský David 8. místo
Mazánek František 7. místo
Bolehovský Lukáš 11. místo

ml. žákyně II.
Bašová Ema 3. místo
Šimonová Vendula 4. místo
Hanyková Adéla 5. místo
Myšáková Monika 6. místo
Sajdlová Zuzana 8. místo
Kundrátová Soﬁe 11. místo

st. žáci I.
Řehák Ondřej 1. místo
Páleník Ondřej 3. místo

st. žákyně I.
Hartmanová Nikola 1. místo
Svatošová Aneta 6. místo

st. žáci II.
Solar Ondřej 1. místo
Kroupa Matěj 2. místo
Jeřábek Daniel 4. místo
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A je tu „hattrick“

Všem velká gratulace a 1. 4. místo čeká v neděli krajské kolo v Týništi nad
Orlicí.
H. Dosedlová

Atletika ASPV krajské kolo
Týniště nad Orlicí
V neděli 26. 5. proběhlo krajské kolo lehké atletiky ASPV. Našich 14 zástupců
si vedlo víc než dobře, a tak na bedně jich stálo hned několik.
Výsledky:

Letošní 53. ročník Celostátní přehlídky ARS POETICA Puškinův památník se uskutečnil ve čtvrtek 6. 6.
v den 220. výročí narození slavného
ruského básníka. Do Prahy jsme vyjeli společně se žákem 9. A Filipem
Dubským. Ten se věnuje recitaci
ruských textů již 3 roky a potřetí se
úspěšně probojoval přes krajské
kolo do kola celostátního.
Letos se Filip poprvé rozhodl pro
prozaický text. Vybrali jsme povídku Viktora Dragunského Světluška.
Ve velmi slušné konkurenci recitátorů ze základních, středních, ale i vysokých škol si náš deváťák potřetí
přivezl mimořádné ocenění poroty
za svůj skvělý výkon.
Filipovi bych chtěla moc poděkovat
za jeho přístup k nácviku přednesu textu a popřát mu hodně štěstí a úspěchů
na jeho novém působišti na Obchodní akademii TGM v Kostelci nad Orlicí.
PaedDr. Eva Voborníková

Lehká atletika ASPV
republikové kolo – třebíč
V sobotu 8. 6. se konalo v Třebíči republikové kolo atletických závodů ASPV.
Vynikajícího výsledku dosáhli naši benjamínci. Za mladší žákyně I. obsadila
krásné 3. místo Sára Turynková a za mladší žáky I. také 3. místo Dominik Dohnal. Ve starších žácích IV. Ondřej Solar obsadil 20. místo.

ml. žáci I.
Dohnal Dominik 2. místo, Barvínek Matěj 6. místo
ml. žákyně I.
Turynková Sára 4. místo, Barvínková Jitka 7. místo
ml. žáci II.
Juda Marek 3. místo, Fiedler Lukáš 5. místo
ml. žákyně II.
Bašová Ema 11. místo, Simonová Vendula 9. místo
st. žáci I.
Páleník Ondra 8. místo
st. žákyně I.
Hartmanová Nikol 4. místo
st. žáci II.
Solar Ondra 2. místo, Kroupa Matěj 1. místo, Jeřábek Daniel 4. místo
st. žákyně II.
Sajdlová Michaela 2. místo
Všem velká gratulace a postupujícím do republikového kola přeji hodně štěstí!
H. Dosedlová

Fota: archiv
ZŠ Gutha-Jarkovského

Všem patří velká gratulace.
H. Dosedlová
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ZUŠ F. I. Tůmy
21. 5. Slavnostní koncert ZUŠ

Zájezd tanečního oboru
do Národního divadla v Praze
Dne 18. 5. se TO ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí vydal na baletní představení Marná Opatrnost do Národního divadla v Praze. Hudbu k tomuto baletu složil L. J. F. Hérold a choreograﬁi vytvořil F. Ashton. V hlavních rolích se
představili Olga Bogoliubskaia, Giovanni Rotolo, Daniel Camargo a Alexandre Katsapov.
Veselý balet se nám líbil až tak, že jsme výkony tanečníků ocenili potleskem
ve stoje. Obzvláště se nám líbil tanec Lisy se stuhami, matčin tanec ve dřevácích, komický tanec kohouta a slepic a živý poník na jevišti.
Předzačátkem představení jsme si prohlédli celé divadlo od sklepa, kde jsou
zabudovány základní kameny, až po velkou terasu, kde jsme obdivovali dvě
nádherná trojspřěží.
Cesta nám rychle utekla díky krásnému autobusu od CK Kalousek a díky
přívětivému panu řidiči. Odjížděli jsme domů plni nadšení a zážitků a už se
těšíme na další zájezd.
Eliška Hlaváčková žákyně TO

Již tradicí se stal Slavnostní
koncert ZUŠ F. I. Tůmy, který
se koná v krásném zrcadlovém
sále Nového zámku v Kostelci
nad Orlicí. Velice si vážíme propůjčení těchto prostor a děkujeme rodině Kinských, že nám
tyto úžasné prostory propůjčuje k významným koncertům
naší školy.
Slavnostní koncert se v tomto roce nesl v duchu komorní
hudby. Koncert zahájil soubor
ZUŠ pod vedením paní učitelky
I. Kožúškové a J. Čechové Krečmerové. Dále vystoupili a byli
oceněni vítězové krajských kol
soutěže ZUŠ v komorní hřesoubor Okteto, soubor Hrdobci
a kvarteto Flautos Dryades, klavíristka Nela Ontlová za bronzové pásmo, které si přivezla ze soutěže Bohuslava Martinů v Poličce ve hře na klavír, dále pak ﬂétnistka Anežka Polnická
za 1. místo ve hře na příčnou ﬂétnu v Litvínovském dřevohraní. Slavnostní koncert zakončili významní hosté z HAMU Brno duo Kateřina Blažková
– klavír a Mojmír Kačírek - viola. Zaplněný sál odměnil všechny úžasným
potleskem.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy
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Zlaté pásmo „Hrdobců“
ze Svitavského komoření

Dne 28. 5. se naši „Hrdobci“
(ve složení – saxofony Jiří Hejčl,
Matouš Cimﬂ, Vojtěch Slovák
a klavír Václav Klecandr ml.)
zúčastnili soutěžní přehlídky
„Svitavské komoření.“ Ze Svitav
přivezli krásné zlaté pásmo.
Děkujeme a blahopřejeme nejen skvělým hudebníkům, ale
i jejich učitelům, Táňě Peškové
a Václavu Klecandrovi.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

ZUŠ OPEN 2019 Muzeum krajky Vamberk
Jak už jste si mohli v předcházejících letech všimnout, naše Základní umělecká škola Františka Ignáce Tůmy Kostelec nad Orlicí se pravidelně zapojuje
do celorepublikové kulturní akce ZUŠ Open, jejímž cílem je zviditelnit život
uměleckých škol. Ani letos tomu nebylo jinak.
V pátek 31. 5. se žákům naší školy podařilo vykouzlit krásné odpoledne. Celé
atmosféře napomáhala i rozkvetlá zahrada Muzea krajky ve Vamberku, kde
se celá akce odehrávala. Celkem vystoupilo přes 100 žáků v různých uskupeních, a tak předvedli hudební obor v celé své kráse. Milovníci výtvarného
umění si také přišli na své. Po celou dobu zde žáci svůj obor pilně reprezentovali, ať už malovali krajku, či skládali origami. Příjemné odpoledne pak zakončilo saxofonové kvarteto ve složení Štěpán Přibyl, Majda Koubová, Nikča
Hejčlová a Jenda Polnický. Myslím si, že hezčí tečku za celým programem
jsme si přát nemohli.

30

Velké díky patří Muzeu krajky ve Vamberku za možnost uspořádat náš program
právě zde. Neobešli bychom se ani bez vamberecké základní školy, která nám
poskytla své vybavení, a knihovny, kde měli někteří hudebníci svoji místnost.
Nesmíme také zapomenout na kavárnu Láry Fáry z Rychnova nad Kněžnou,
která si pro nás přichystala vynikající občerstvení. A poslední díky patří učitelům a žákům, kteří si společně jednotlivá čísla secvičili a následně předvedli.
Kdo už se také těší na příští rok?
Adéla Kučerová, žákyně ZUŠ

ZUŠ Open 2019 Břevnovský klášter
Břevnovský klášter 1. 6. V rámci akce ZUŠ OPEN 2019 přijaly naše ﬂétnistky
- Petra Bělková a Anežka Polnická a jejich paní učitelka paní Jarmila Čechová
a Krečmerová pozvání na Koncert duchovní hudby, který se konal v Břevnovském klášteře v Praze. Možnost zahrát si v nádherných prostorách spolu
se seskupením „Magistri“ (učitelé na příčnou ﬂétnu v ČR pod vedením paní
profesorky Bílkové) a jejich žáky byla pro ně jistě velkým zážitkem. Celý koncert slovem provázel arciopat Břevnovského kláštera, P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí
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Výstava výtvarného oboru ZUŠ
a absolventů 2019
v Městské knihovně v Kostelci
Závěrečná výstava představuje tradičně průřez celoroční prací na zadaných
tématech a výtvarných úkolech. Z výtvarných vyjadřovacích prostředků zde
byly letos zastoupeny kresebné a malířské techniky, graﬁcké techniky linoryt
a papírotisk, fotograﬁe, modelování z keramické hlíny, tvarování z odpadového papíru, prostorové objekty ze dřeva a jiných přírodních materiálů, sádry, drátu, textilu atd.

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Součástí výstavy byla i prezentace závěrečných prací letošních absolventů
VO Adély Motyčkové, Andrei Martinkové, Anežky Fišerové, Stanislavy Tomáškové, Šimona Hovorky, Ivo Kyllara a Tomáše Šafaříka.
Rád bych upřímně ocenil celoroční práci (ani zdaleka ne snadnou) všech
žáků VO. Je i řada výborných, nadaných žáků, kteří se věnují kreslení a malování s radostí a z vnitřní potřeby i ve svém volném čase doma.
Také děkuji Hrdobcům, mladému quartetu z naší zušky za skvělý hudební
výkon na naší vernisáži a jejich paní učitelce Táně Peškové. Také paní Simoně
Kňourkové z městské knihovny za její ochotu při přípravě výstavy.
Tomáš Martinec

Hurá na prázdniny!
ŠKOLNÍ ROK 2018/209 je u konce. Všem dětem děkujeme za jejich celoroční
práci a jejich rodičům za podporu a hojnou účast na akcích naší školy. Přejeme všem krásné odpočinkové letní dny a těšíme se na radostné shledání
opět v září.
ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Zahájení a domluva rozvrhu.
2. 9. (pondělí)
9:00–11:00 a 13:00–16:00

KOSTELEC NAD ORLICÍ

3. 9. (úterý) 14:00–16:00

ČASTOLOVICE – učebna ZŠ Častolovice

4. 9. (středa)14:00–16:00

VAMBERK – učebna ZUŠ
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Historický úspěch
studenta OA TGM Kostelec n. Orl.

Název letošní výstavy Klíčovou dírkou byl zvolen podle několika výtvarných
úkolů na toto téma napříč skupinami žáků. Volněji se vázal i na práce o lidských příbytcích a stavbách či ještě volněji k úkolům zaměřujících se na detail či výřez.
Vedle realistického zobrazení květin, lidí, staveb, věcí či zvířat zde byly zastoupeny i formy neﬁgurativní- abstraktní, vyjadřující pouze barvy, tvary,
určitý řád či emoci a poskytující divákovi vlastní výklad obrazu.
Snahou výtvarných úkolů je vtáhnout žáky do tvůrčího procesu tzn. přinést
vlastní individuální řešení, nápad, vlastní pojetí. Nejen mechanicky a bezmyšlenkovitě přejímat řešení či kopírovat.
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Rok se s rokem sešel a Jakub Danielka byl opět po vítězství v krajském kole
nominován na MR ČR v graﬁckých disciplínách.
Tentokrát musel cestovat až do Ostravy na Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu sociální, Ostrava
- Mariánské Hory, která hostila
nejlepší písaře z celé republiky.
Soutěžilo se ve 4 tradičních
disciplínách:
opis
korektura textu
wordprocessing
záznam mluveného slova
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Fota: archiv OA TGM

ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád

Pro všechny účastníky byl připravený bohatý doprovodný program. Speciálním autobusem navštívili Landek Park a podívali se do ostravského dolu.
Prošli se Ostravou s průvodcem. Shlédli Ostravu z výšky radnice a prošli se
areálem Dolních Vítkovic.
Ve velké konkurenci Jakub Danielka obsadil v kategorii opis textu krásné
4. místo, což je nebývalý úspěch studenta kostelecké obchodní akademie.
Desetiminutový opisu textu zvládnul čistou rychlostí 434,6 úhozů za minutu pouze se třemi chybami.
Gratulujeme k umístění a děkujeme za opakovaně skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Monika Tmějová

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
OA TGM Kostelec nad Orlicí
Úspěšným absolventům Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí bylo maturitní
vysvědčení slavnostně předáváno
v Zrcadlovém sále kosteleckého
Nového zámku ve dnech 29. 5.
a 3. 6. Byla to emotivní chvíle pro
rodiče a učitele, ale i pro studenty.
Po slavnostním nástupu studentů 4. A a 4. C přednesl svůj projev místostarosta Kostelce nad
Orlicí pan RNDr. Tomáš Kytlík.
Proslovu třídy 4. B se ujal starosta
města Solnice a bývalý pedagog
OA TGM pan Ing. Jan Hostinský.
Tímto oběma pánům děkujeme
za milá slova.
Zástupci tříd si také připravili hezkou řeč, kterou poděkovali svým blízkým
za jejich podporu a péči v průběhu studia a celému učitelskému sboru za trpělivost a pevné nervy.
Akci moderoval pan učitel Mgr. Michal Vacek, jenž chvílemi rozesmál a závěrečnou řečí dojal všechny přítomné v sále. Příjemnou atmosféru dotvářela
hrou na klavír ředitelka ZUŠ Kostelec nad Orlicí paní Mgr. Jana Polnická.
Přejeme všem absolventům úspěšné vykročení do další etapy jejich života
a doufáme, že budou na Obchodní akademii v Kostelci vzpomínat v dobrém.

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

Gymnastické závody
V úterý 14. 5. proběhla soutěž v oddílech gymnastiky. Od začátku
kroužku se děvčata učí základní
gymnastické prvky, které nabírají
na náročnosti podle věku dětí a jejich schopností. Začínáme kotoulem vpřed, vzad, stoj na rukách,
přemet stranou, ty větší už trénují
obtížnější prvky jako je most ze
stoje, přemet vpřed, přemet vzad,
ﬂik–ﬂak, rondát, arab, salto apod.
Gymnastický koberec je tedy využit
dokonale. Letos poprvé jsme mohli
přidat i gymnastiku na nářadí – kladina, kruhy, hrazda, švédská bedna. Ve volných chvílích také stuhy
a obruče. Soutěž v oddílech tedy
byla rozdělena od každého trochu. Zde máme vítěze první, druhé
a třetí kategorie:
Gymnastika I. – nejmladší
1. místo Eva Berkyová
2. místo Anna Krsková
3. místo Kateřina Dostálová
Gymnastika II. – středně pokročilé
1. místo Veronika Oberreiterová
2. místo Jolana Hlaváčková
3. místo Vendula Hovorková
Gymnastika III. – pokročilé
1. místo Viktorie Janáčková
2. místo Ella Janáčková
3. místo Lucie Lorencová

učitelé OA TGM

řešení
vašeho
bydlení
Potřebujete dobře zhodnotit své úspory?
- Spořicí účty a termínované vklady až 1,7 % ročně.
- Stavební spoření se státní podporou má průměrné roční zhodnocení 4,5 %.
- Pro děti do 24 let máme smlouvy Kamarád stále zdarma.

Potřebujete půjčit peníze?
- S naší půjčkou ProBydlení máte stejnou splátku až 22 let při úroku od 2,89 %!

Lenka Řeháčková, tel. 776 272 334 | lenka.rehackova@obchod.wuestenrot.cz
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Tyto dívky si odnesly diplom a krásné medaile. Pro ostatní byl připraven pamětní list a sladkost. Všem moc děkujeme za účast a těšíme se na Vás v příštím školním roce.
Trenérky Lenka Malíková a kolektiv
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Taneční mažoretková přípravka na soutěži

Kategorie ml. dívky:
1. místo Lucie Hovorková; 2. místo Lucie Bártová; 3. místo Kristýna Masaryková
Kategorie st. dívky:
1. místo Nicol Pešková; 2. místo Hana Hovorková; 3. místo Eliška Batulková
Dostálek Jan A., Burdychová S. – vedoucí atletiky

Dne 17. 5. naše malé Cácorky zakončily letošní soutěžní sezonu soutěží v Týništi nad Orlicí – O Týnišťské tajemství. Na soutěži děvčata vystoupila se
svými skladbami s hůlkou a s třásněmi. Atmosféra byla velmi napínavá až
do konce a pro nás bylo velkým milým překvapením, když Cácorky vyhlásily
jako vítěze v kategorii s třásněmi. S hůlkou obsadily též krásné druhé místo.
Zlatá i stříbrná medaile dělala radost nejen děvčátkům, ale i jejich rodičům,
kterým touto cestou děkujeme za podporu a pomoc při soutěžích. Těšíme se
na vás příští školní rok.
Trenérky Lenka Malíková, Zuzana Fialová a Radana Fialová

Závody v lezení na umělé horolezecké stěně
Dne 20. 5. se v tělocvičně Obchodní akademie konaly závody v lezení na
umělé horolezecké stěně na čas.

Atletický víceboj pro starší žáky
Ve čtvrtek 16. 5. se za mnohem lepšího počasí než den předešlý konal atletický víceboj pro II. stupeň ZŠ. Na všech závodnících byl vidět neuvěřitelný
pokrok za rok trénování a jejich jednotlivé výkony byly často orazítkovány
osobními rekordy. Závodilo se v pěti disciplínách sprint 60m, hod raketkou,
překážkový běh, běh na 400m a skok daleký. Vítězem se naprosto suveréně
stala Elena Smisitelová, stříbrnou placku bral k velikému překvapení Tomáš
Tejkl a bronzový stupínek Linda Hammová, která ještě na podzim byla jednoznačně nejlepší v zimních testech. Gratulujeme k pěkným výkonům i ostatním závodníkům.
Nejlepší výkony závodů:
Sprint 60 m:
9,26 s. Elena Smisitelová
Hod raketkou:
36 m. Elena Smisitelová
Překážkový běh:
9,60 s. Eelena Smisitelová
Běh na 400 m:
1:14,10 s. Tomáš Tejkl
Skok daleký:
3:90 m. Elena Smisitelová
Dostálek Jan A. , Burdychová S. – vedoucí atletiky

Finále střelecké ligy DDM
Výsledky:
Horolezectví I. (1. – 3. třída ZŠ)
1. místo Tobiáš Bělka; 2. místo Antonín Zářecký; 3. místo Eliška Zákorová
Horolezectví II. (3. – 6. třída ZŠ)
1. místo Nikola Johanidesová; 2. místo Klára Pavlíčková; 3. místo Jonáš Tompse
Miroslav Sejkora, trenér

Jarní atletický víceboj pro mladší žáky

V pondělí 21. 5. se odehrálo ﬁnální kolo celoroční Střelecké ligy DDM. I přes
mohutný střelecký ﬁniš Michala Rapčáka se pořadí z předposledního kola již
nezměnilo, a tak se vítězem stal letošní nováček Vítek Syrový. Během roku se
všichni střelci postupně zlepšovali, a tak je třeba všechny pochválit.
Výsledky střelecké ligy DDM 2019
1. místo Vítek Syrový
386 bodů
2. místo Michal Rapčák 369,5 bodu
3. místo Jan Vospálek
333,5 bodu
4. místo Antonín Zajíček 120 bodů
Dostálek Jan A. – vedoucí ZÚ

Za velmi obtížných podmínek se konal letošní jarní atletický víceboj pro děti,
které věkově patří mezi žáky I. stupně ZŠ. Závodů se zúčastnili opravdu ti
nejodolnější a před každým, kdo soutěžil v tomto deštivém a studeném odpoledni, je třeba smeknout klobouk. Závodilo se ve třech kategoriích a jejich
vítězi se stali Marek Juda, Lucie Hovorková a Nicol Pešková. Gratulujeme
všem zúčastněným atletům k velké houževnatosti a pěkným výkonům.
Na stupních vítězů se umístili:
Kategorie chlapci:
1. místo Marek Juda; 2. místo Tadeáš Trejtnar; 3. místo Jan Bělka
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec – srpen 2019
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Závěrečný turnaj v badmintonu

Den dětí v Mirakulu

Dne 23. 5. 2019 se odehrál závěrečný turnaj v badmintonu. V tabulce
si zahrál každý s každým a na konci
se vyhodnotilo pořadí. Vítězem se
stala druhá nejmladší účastnice Tereza Lipenská, druhé místo naopak
nejstarší Jana Broulíková a bronzovou medaili vyhrál benjamínek
kroužku Vojtěch Janeček. Všichni
badmintonisté udělali za celý školní rok obrovské pokroky a už se
těší, až svůj um ukáží kamarádům,
třeba někde u vody v letních měsících.
Dostálek Jan A. – vedoucí ZÚ

Závody v Agility
Jako každý rok, i letos jsme si na závěr
školního roku uspořádali v kroužku agility
„závody“, aby si všichni
vyzkoušeli, jaké to je,
když se běhá „o něco“
a do tréninku se přidá
trochu nervozity. Členové kroužku se tedy
pokusili zúročit vše, co
se během tréninků naučili. Pro závodníky byly připraveny dvě různé tratě (rozděleno ještě podle náročnosti na začátečníky a pokročilé) a každou
z nich si zaběhli dvakrát. Do celkového výsledku se započítával lepší pokus
– tzn. ten běh, kdy měli méně chyb a rychlejší čas. V kategorii začátečníků,
tedy těch, kteří trénují zatím krátce, si svoji závodní premiéru odbyla Natálka
s Laty, a protože „soupeřky“ nedorazily, vítězství bylo její – holky mají za sebou jen pár tréninků a s tratěmi si poradily parádně. Mezi pokročilými už se
o „bednu“ muselo bojovat a všichni se poctivě snažili zaběhnout co nejlepší
výsledek – co nejrychlejší běh, pokud možno bez chyb. Nejlépe si s tratěmi
poradil už ostřílený tým Káťa s Montym, na druhém místě doběhla Evelína
s Májou – nutno podotknout, že pokroky těchto dvou „děvčat“ jsou parádní,
vzhledem k tomu, že s námi trénují teprve od podzimu, a na třetím místě
se umístila Romča s Lucy. Ani Maruška s Kim a Radka s Charlim se za své
výsledky nemusí stydět – ale v agility jde o každou vteřinku. Krátké tratě si
tréninkově vyzkoušely i další dvě agilitní naděje – štěnda Zip a Saytee. Jsem
na všechny opravdu pyšná, je vidět, že se svým pejskům věnují neustále
a společná zábava tohoto sportu je opravdu baví. Některá děvčata už začala
„vystrkovat“ růžky i mimo bránu naší tréninkové zahrady a zkusily si opravdové závody – to pro začátečníky opravdu nebývá jednoduché, protože pro
pejsky je to nové a cizí prostředí, cizí překážky a spousta rušivých elementů.
Všechny už si z nějakého závodu odvezly parádní umístění a postavily se,
jak se říká, „na bednu“ … a já jim moc blahopřeju a přeji mnoho úspěchů
do dalších závodů.
Lucie Bočková, cvičitelka Agility

Fota: archiv DDM

Dne 1. 6. na Den dětí jsme vyrazili v počtu 42 dětí a 3 dospělých do zábavného parku Mirakulum do středočeských Milovic. Naše tři skupinky si průběžně
procházely různé atrakce a po té jsme se po obědové pauze společně vydali
vláčkem kolem tankodromu do bývalého vojenského prostoru Milovic. K vidění byla historická vojenská technika a třeba i model vietnamské vesnice
i s podzemními tunely vietcongu. Počasí nám přálo, a tak i díky velkému teplu a nekonečnému řádění na trampolínách na nás všech byla při zpáteční
cestě vidět příjemná únava.
Kolektiv pedagogických pracovníků DDM

Plavecké závody DDM Kostelec a Rychnov
Poslední květnový pátek 31. 5. se
konaly v plaveckém bazénu závěrečné závody sezony, kterých se
účastnili plavci z rychnovského
a kosteleckého Domu dětí a mládeže. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a z našeho oddílu se
nakonec vinou nemoci a jiných
překážek zúčastnili pouze dva
plavci Tereza Šrámková a Vilém
Zeman v kategoriích mladší dívky
a mladší chlapci. Závod se skládal
ze tří disciplín a to sprint na 50m,
lovení puků na 25m a 15 minutová
vytrvalost. Díky naprosto suverénnímu výkonu si naše Terka Šrámková doplavala ke zlaté medaili ve své kategorii a ve vytrvalosti dokonce uplavala nejdelší vzdálenost ze všech plavců.
Druhý Vilda Zeman i přes to, že oproti jeho konkurentům z Rychnova trénuje teprve první rok, zabojoval a bylo z toho páté místo ve své kategorii. Nejen našim plavcům, ale i těm z Rychnova gratulujeme k pěkným výkonům
a těšíme se na příští sezónu.
Dostálek J. A. – vedoucí ZÚ

Turnaj
ve stolním tenise
V pátek 31. 5. se v Sokolovně odehrál závěrečný turnaj DDM ve stolním tenise.
Výsledky:
1. místo Pavel Trejtnar
2. místo Václav Till
3. místo Adam Světelský
Josef Čermák,
vedoucí stolního tenisu
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Dne 9. 6. se konal 23. ročník žákovského turnaje „O pohár města Kostelce“.
Celkový vítěz získal hlavní pohár. První tři v celkovém pořadí a první tři hráči
do 12 let obdrželi diplomy a medaile. Pro každého účastníka připravili pořadatelé malé občerstvení, drobnou věcnou cenu a pamětní list.

Jízdy zručnosti
Dne 14. 5. se na hřišti
za tělocvičnou obchodní
akademie konaly závody
v Jízdě zručnosti na odrážedle pro děti 1 – 3 roky.
Děti měly za úkol projet
vyznačenou trasu plnou
úkolů jako například přejezd přes houpací lávku,
slalom, jízda se sklenicí
vody… v co nejkratším
čase.

Celkové umístění:
1. místo Přemysl Řezníček; 2. místo Michal Dušánek; 3. místo Martin Vajsar
Ing. Pavel Hadač, vedoucí šachového kroužku a turnaje

Závody v orientačním běhu
Dne 25. 5. se 28 kosteleckých závodníků zúčastnilo 9. kola závodů VČP v lesním sprintu v Jilemnici. Pěkné umístění získali: 2. místo Jan Zahradník (P);
2. místo Viktor Vanický (H12D).
Téhož dne se přesunuli do horského městečka Vysoké nad Jizerou na druhý
OB závod ve sprintu, 10. kolo VČP.
Dne 8. června se náš oddíl zúčastnil Mistrovství oblasti štafet. Štafety se běžely v areálu kynologického výcviku Policie ČR v Hradci Králové. Náš oddíl
složil 8 tříčlenných štafet.
Na poslední 11. kolo VČP v Hradci Králové byl připraven sprint po městě.
Za slunečného a teplého počasí závodilo 19 našich orienťáků. Na stupních
vítězů byl oceněn na 3. místě Radovan Hladký.

Mateřské centrum Cvrček z.s.
Na stupních vítězů byli oceněni:
1. místo Kryštof Srp; 2. místo Kateřina Zakouřilová; 3. místo Adéla Pourová
Mgr. Petra Hladká

Mažoretky Safira a Cácorky
DDM Kostelec nad Orlicí
Máte doma holčičku, která ráda tančí? Přiveďte ji od října mezi nás, otvíráme v DDM věkovou kategorii od 4 do 14 let. Kroužek mažoretek je pestrý, od každého trochu (mažoretky, roztleskávačky, zumba, základy baletu
a gymnastiky). Ve volných chvílích si uděláme oddílový taneček. Pro ty,
které toho budou mít v hodinách málo, je tu trénink soloformací navíc.
První schůzka pro zájemce bude již 9. 9. od 16:00 do 17:00 v tělocvičně ul.
Havlíčkova (bývalí Chlaďaři) v Kostelci. Zde se dozvíte podrobnosti ohledně tréninku, vyplnění přihlášek a 5 minutová ukázka, co již umíme nebo se
naučíme. Tréninky budou probíhat dále od října 2x v týdnu, a to v pondělí
a ve středu od 16:00 do 18:00 pro všechny věkové kategorie, soloformace
v úterý od 18:00. Cena kroužku je 600 Kč na pololetí. Těšíme se na vás už
teď L+R+S.
Trenérky Lenka, Radana a Sandra

Žákovský šachový turnaj
„O pohár města Kostelce“
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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

Léto ve Cvrčku
V červnu jsme školní rok uzavřeli naší
tradiční akcí s pracovním názvem Expedice Ynimam. Cvrček se s dětmi
a jejich maminkami vydal na velký
výlet na chalupu ve Zvonkovém údolí
do Orlických hor.
Na tuto chalupu již se Cvrčkem jezdíme pravidelně 5 let. Krásné prostředí
chráněné oblasti, bez aut a bez lidí je
pro naše prcky ideální. Nemají kam
utéct, nic je nemůže přejet, nadýchají
se čerstvého horského vzduchu a vylítají se po zahradě a loukách. Ti nejmenší v kočárcích zde vždycky spí, jako když je do vody hodí.
Fota: archiv MC Cvrček
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Celkem se nás akce letos účastnilo
9 dospělých a 9 dětí ve věku od čtyř
měsíců do pěti let. Počasí nám přálo, takže jsme většinu času mohli
trávit venku.
Nyní se již těšíme na prázdniny.
Ve Cvrčku bude v červenci a srpnu
přerušen pravidelný provoz herny,
budeme spíše pořádat jen nějaké
společné výlety, na které budeme
zvát členy prostřednictvím facebooku. Cvičení těhotných a masáže
kojenců ve čtvrtek ale bude pokračovat i přes prázdniny.
Přejeme všem rodičům s malými
dětmi z Kostelecka krásné léto plné
pohody a zdraví bez úrazů a v září
se těšíme na naše i nové cvrčka
s maminkami zase v naší herně!
Aktuální přehled prázdninových akcí najdete na našem facebooku (Mateřské centrum Cvrček). Bližší informace pak poskytneme také na telefonu:
774 321 111.
Těšíme se na shledání.
Bc. Andrea Kocourková, jednatel
Naše aktivity jsou podporovány.

Kostelecký okrašlovací spolek
Dětský den
Na začátku několik nadšenců z Kosteleckého okrašlovacího spolku
a Pro Junioru, pak už zástup rodičů
s dětmi u vstupu a pohodové nedělní odpoledne mohlo začít. Tak by se
dala shrnout oslava dne dětí, kterou
jsme již tradičně uspořádali na kosteleckém koupališti. Vyšlo skvěle
počasí, děti soutěžily na mnoha
stanovištích a rodiče si odpočívali
třeba na dece. A když už měly děti
dost soutěží, tak se mohly vypravit
ke stanovišti dobrovolných hasičů
a městské policie. Tady mnozí omrkli
zásahová vozidla, jejich vybavení či
si vyzkoušeli třeba základy první pomoci na tréninkové ﬁguríně.
Nechyběly ceny za splnění soutěžních úkolů a ani opravdu bohatá tombola.
Patří se poděkovat všem sponzorům a donátorům, kteří na tuto akci poskytli
drobné dary a ceny. Dětem udělaly velikou radost.
A kolik že vlastně přišlo lidí? Určitě dvakrát víc než vloni. Podle počtu vydaných kartiček k soutěžím odhadujeme minimálně 550 malých a velkých
návštěvníků. Byla to opravdu báječná oslava.

Fota: archiv KOS

Sponzoři Dětského dne:
Květiny Pomněnka pí Kvasničková, VINYL CAFÉ hudební kavárna, Město
Kostelec nad Orlicí, Elektra Janeček, pan Josef Dušek, pan František Kinský,
pan ing. František Duchoň, pan František Bahník, Kniha paní Maňáková,
Mika Sport, paní Štěpánka Sládková, Keramika Sluníčko, Drogerie pan Kováříček, Železářství u Jahodů, Papírnictví NARPA Dana Janská, Lékárna paní
Horáková, Zlatnictví paní Svobodová, Traﬁka Pod věží, Velo Vít Sport pan
Chmelař, Duo Ratan, Prodejna BaHa, Zdravá výživa, Prodejna Petra, Textil
paní Janšová, Cukrárna Piccolo, Květinářství na náměstí, Tiskárna AG Typ,
Mobilní telefony, Telux, Eurocentrum Cestovní agentura, MUDr. Iva Matějusová, pan Václav Krejsa, prodejna Terezka, Zahrádkáři Kostelec nad Orlicí,
Drogerie Teta.
Mediální sponzor Orlický.net internetový zpravodajský portál
Dana Bečičková, Blanka Miklová Kostelecký okrašlovací spolek
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Skaut

Český zahrádkářský svaz

Skauti oslavili 100 let skautingu
v Kostelci nad Orlicí

Jaro u Zahrádkářů

Oslava se konala dne 18. 5. v prostorách SK Rabštejn, kde se
uskutečnilo setkání skautských sběratelů, na které se jako
každoročně přijeli podívat
příznivci z celé republiky.
Další akce oslav probíhala
na zahradě za městským
úřadem. Po slavnostním
zahájení byl pro děti připraven doprovodný program
v podobě her a zkoušek
zručnosti. Návštěvníci měli
možnost posedět v táborových stanech nebo týpí.
Díky krásnému počasí užívali pohodu až do večerních hodin. Celý den byl ukončen nástupem a slavnostním ohněm.
Součástí oslav byla výstava historie skautingu v našem městě umístěná ve vestibulu Městského úřadu. Od 26. 6. bude přemístěna do prostoru
Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí, kde ji můžete zhlédnout do konce
září 2019.

Před Velikonocemi jsme uspořádali pro členky naší organizace i širokou veřejnost besedu s dílničkami s tématem
zdobení velikonočních vajíček a jarní motivy v paličkované
krajce. Akci zahájila paní učitelka Žižková. Pohovořila o tradici barvení kraslic v dávných dobách a dnes. Přítomné seznámila s vývojem technik barvení vejdunků. Zmínila se také o přírodních
barvivech, která se v dnešní době již téměř nevyužívají. Paní Paulusová, která
pracuje v DDM v Kostelci nad Orlicí jako pedagog volného času, předvedla
další techniky, které učí děti ve svých kroužcích. Velký zájem byl především
o techniku drátkování. Výrobky z krajek ukázaly a předváděly paní učitelky
Limmlová a Zárubová. Vyprávěly, jak se k paličkování dostaly. Mnohé ženy
zajímalo, jak dlouho trvá, než některý výtvor vyrobí. Na výstavu krajkových
výrobků přispěla také paní Tejklová ukázkami své práce. Další část akce tvořily kreativní dílničky, kde si ženy mohly vyzkoušet svou šikovnost na připravených vejduncích. Mnohé si odnášely domů pěkně nazdobené kraslice,
které si samy vytvořily. Děkujeme organizátorkám, které připravily krásné
a poučné odpoledne.
Fota: archiv ČZS

Fota: archiv Skaut

Děkujeme Městu Kostelec nad Orlicí, SK Rabštejn, Tiskárně AG TYP Kostelec
nad Orlicí, ﬁrmě Reklamy Špaček a Cukrárně Tonino za jejich ﬁnanční podporu a zdařilý průběh akce.
Radek Doležal
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Jako každoročně se v polovině května konal v naší klubovně Den matek. Besedu zahájily děti z Mateřské školy Krupkova se svým pěkným programem.
Každá žena po ukončení jejich kulturního pásma dostala také malý dáreček,
který děti pod vedením svých učitelek vytvořily. Děkujeme za pěkné vystoupení i malou pozornost. Potom již následovalo pravidelné pohoštění grilované kuře. Ženy si nejen pochutnaly, ale prožily i pěkné odpoledne.
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Poslední květnovou neděli se konal zájezd do Krkonoš. Jako hlavní cíl
zájezdu jsme si tentokrát vybrali Harrachov. V úvodu výletu nás zaujala návštěva areálu Sklárny Novosad a syn. Měli jsme možnost z blízkosti
pozorovat zručnost sklářů i brusičů. Návštěvníci získali přehled o postupu
výroby krásných skleněných výrobků. Ačkoliv byla neděle, skláři zde pracovali jako ve všední dny. Výtvory ze skla jsme obdivovali i v muzeu a prodejně, které jsou součástí areálu. Následovala hezká projížďka vyhlídkovým
vláčkem po nejzajímavějších místech Harrachova. První zastávka byla
u Mumlavských vodopádů, letos bohatých na vodu. Po průjezdu centrem
a údolím Rýžoviště jsme dojeli až k tribunám skokanských můstků, odkud
jsme si užili krásný výhled na celý Harrachov a jeho okolí. Po výborném
obědě v místním hotelu jsme jeli do Jilemnice. Navštívili jsme muzeum
v budově zámku a bývalého pivovaru. Průvodkyně nám pustila mechanický
a ozvučený betlém, který vytvořil Jáchym Metelka. Část zámeckých pokojů
je vybavena nábytkem a zařízením šlechtického rodu Harrachů. Navštívili
jsme tu i další expozice: dějiny lyžování, retro výstavu zařízení domácností,
galerii malíře krajináře Františka Kavána i výstavu Krakonoš bájný duch hor,
která zachycuje jeho postavu v podobě sošek, obrázků i knížek. V závěru
výletu jsme se prošli po zajímavých místech Jilemnice a poseděli v pěkné cukrárně u náměstí. Výlet se vydařil i díky pěknému počasí, které nám
po celý den přálo.

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.

Další plánované akce budou opět zveřejněny na webových stránkách naší
organizace a ve vývěsní skříňce. Těšíme se, že se jich opět v hojném počtu
rádi zúčastníte. O úspěchu konaných aktivit naší organizací svědčí kladné
ohlasy veřejnosti.
Mgr. Ludmila Doležalová

SPORT
Staň se hokejistou!
Vážení příznivci ledního hokeje,
rádi bychom vás informovali o činnosti hokejového
klubu HC Město Rychnov n. Kn. Klub vznikl v roce
2003 jako Orlický bruslařský klub (od roku 2011 působí jako HCRK). Od té doby se klub rozšířil na počet 95 hráčů v 5 kategoriích, působících v krajských soutěží Českého hokeje.
Pod vedením zkušených trenérů zde probíhají pravidelné tréninky hokejistů,
ale i náborové akce, jako jsou škola bruslení a celorepubliková akce „Pojď hrát
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hokej“, kterými již prošlo téměř 300 dětí. Velkou výhodou je, že v prvních sezonách vám vyjdeme vstříc i se zapůjčením hokejové výstroje zdarma, aby
si vaše ratolesti mohly vyzkoušet hokej s co nejnižšími náklady na vybavení.
Domovský zimní stadion využíváme ale i během letních měsíců, kdy pro
naše hráče organizujeme přípravu na hlavní sezonu formou různých cvičení,
her a podobných činností. Jste srdečně zváni se svými dětmi. Přijďte mezi
nás se jen podívat nebo se rovnou zapojit.
Informace na www.hcrk.eu, e-mail: hcrk@seznam.cz, tel. 773092173.
Miloš Donát
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Fotbalový Klub Kostelec nad Orlicí
Starší přípravka přeborníkem okresu
V sobotu 8. 6. fotbalisté starší přípravky
FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice
vyrazili do Sopotnice
na závěrečný turnaj
okresního přeboru.
Ve své skupině zaznamenali vítězství
nad Ohnišovem 2:1
a Kosteleckou Lhotou 3:1. V dalším zápasu uhráli remízu s favoritem celé soutěže ze
spojeného mužstva Doudleby/Sopotnice 4:4.
Ve skupině díky horšímu skóre obsadili druhé
místo a v semiﬁnále se utkali s vítězem druhé
skupiny Vamberkem. Z postupu do ﬁnále se
nakonec radovali naši chlapci, když po dramatickém průběhu zvítězili 3:2. Zde opět narazili
na obávaného soupeře Doudleby/Sopotnice.
Vítězná sestava:
Zápas byl velmi kvalitní a vyrovnaný a o vítěDolní řada: Matěj Bělka, Štepán Kuzba, Michal Kopsa, Honza Mikysa, Kuba Karásek, Martin Svátek,
zi musely rozhodnout až pokutové kopy. Díky
Marek Horák
skvělému zákroku brankáře a stoprocentní
Horní řada: Jan Vodička (trenér), Matěj Klapal, Ondra Ptačovský, Martin Šlaj, Tonda Sládek, Vojta Diviš,
úspěšnosti našich střelců jsme se stali okresLukáš Bolehovský, David Šeda, Lukáš Bolehovský (trenér)
ními přeborníky starších přípravek. Naše vítězství bylo překvapivé, ale nikoli náhodné. Kluci poctivě trénovali celou sezonu, v jejímž závěru potvrdili rostoucí formu a chuť vítězit. Nejlepším hráčem turnaje
byl vyhlášen Lukáš Bolehovský. Vítězem dovednostní soutěže ve slalomu s míčem se stal Marek Horák. Zasloužené ocenění a zlaté medaile naši borci převzali
z rukou zástupců OFS Rychnov nad Kněžnou a senátora JUDr. M. Antla.
za FK Kostelec nad Orlicí Lukáš Bolehovský

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Gymnastické vystoupení TJ SOKOL
Dívky z gymnastického oddílu TJ Sokol Kostelec n. O. zakončily školní rok vystoupením pro své rodiče, prarodiče, kamarády a všechny
příznivce moderní gymnastiky. Představily se v pohybových skladbách, které nacvičovaly během uplynulého školního roku. Mladší dívky
cvičily se švihadly a obručemi, starší se předvedly v pohybové skladbě se stuhami a bez náčiní. Dívky zaujaly své blízké také sólovými vystoupeními, které si připravily v podstatě samy. V závěru gymnastky nabídly ukázku nové společné skladby, kterou budou trénovat během letního soustředění a v příštím školním roce.
Přejeme našim gymnastkám, aby jim cvičení přinášelo radost a naplňovalo je energií, stejně jako nás. Holky, děkujem!
Lucka a Radka, trenérky
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Sport–Klub–Senior

Fota: archiv S–K–S

Škoda, že jste tam nebyli!
Ptáte se, kde jste možná chyběli? V Borohrádku na VII.
Sportovních hrách seniorů Královéhradeckého kraje. Jedenadvacet nadšenců, členů Sokola
a S-C-S z Kostelce nad Orlicí,
13. 6. soutěžilo ve třinácti disciplínách ze sedmnácti, které
byly vypsány pro věkovou kategorii 60 až 80 a více let.
Perfektně připravená soutěž se konala v Borohrádku
již po čtvrté a naši sokolové a sokolky si z ní přivezli
13 medailí (6 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové). Jejich
nositelé mají ve vývěsní skříňce Sokola své diplomy vystavené. Kromě toho byla slosovatelná startovní čísla
účastníků a hlavní cenu si odvezl náš Petr Kozluk.
Borohrádečtí připravili pro 357 sportovců z celého kraje neuvěřitelně krásnou sportovní i společenskou atmosféru. Uvítal je sám hejtman Královéhradeckého
kraje a hlavní režii měli sportovní nadšenci města v čele se starostou.
A kdo naše město reprezentoval? Blanka Babůrková (pohár za 2. místo), Marta Duchoňová (medaile za 3. místo), Helena Fiedlerová (medaile za 1. místo),
Miroslav Fritzl (medaile za 3. místo), Iva Granátová, Jana Hartmanová (pohár za 2. místo), Miroslava Hebká, Anna Hepnarová (medaile za 1. místo), Dana
Holanová (pohár za 2. místo), Jana Jirešová (medaile za 3. místo, pohár za 2. místo), Jitka Kellnerová (pohár za 2.místo), Marie Kovaříčková (medaile za 1. místo, pohár za 2. místo), Petr Kozluk (hlavní výhra v tombole), Marie Keprtová (pohár za 2. místo), Oldřich Ludvík, Milan Navrátil, Jiří Plný (medaile 2. místo),
Zdeňka Sikorová (medaile za 1. místo, medaile za 3. místo), Zdena Šabatová, Jaroslav Vanický (medaile za 1. místo, medaile za 1. místo), Josef Žid.
Už se těšíme na příští rok, abychom si zase dokázali, že na to máme a že nebudeme zahálet.
Za všechny zúčastněné J. H., vedoucí výpravy

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
Klackaři u vojáků
V rámci dětského dne vyrazili nejmenší Klackaři
do Pardubic k vojákům na letiště, kde probíhal den dětí. Asi 2 500 dětí z celého kraje se přišlo podívat, jak to vypadá u vojáků.
Byl nám přidělen jeden z vojáků, který nás provázel celým dnem. Ukázka vycviku psů, střelba ze vzduchovky, posezení na policejní motorce, prohlídka
tanku to je jen malá ukázka toho, co jsme za celý den viděli.
Když nám nad hlavami prolétl několikrát gripen, to bylo teprve to pravé
vzrůšo...
Celý den si děti moc užily a závěrečná zmrzlinová párty při návratu v Borohrádku jen podtrhla prima den. Děkujeme Robinovi Homolkovi za pozvání
a super den.
Trenérky Alča a Lenka

Fota: archiv SK Klackaři
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V ZRCADLE ČASU
Ladislav Karel Feierabend vypráví aneb Vzpomínky k 50. výročí úmrtí slavného rodáka
I. PROTEKTORÁTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Dne 15. srpna 2019 uplyne padesát let
od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších
kosteleckých rodáků, JUDr. Ladislava
Karla Feierabenda (14.6.1891 Kostelec nad
Orlicí - 15.8.1969 Villach, Rakousko). Byl
předním odborníkem v oblasti zemědělství, ve 30. letech vrchním ředitelem nákupní jednoty hospodářských družstev
Kooperativa, předsedou Československé
obilní společnosti a prezidentem Pražské
plodinové burzy. V období druhé světové války se významně podílel na československé politice z pozice ministra
v protektorátní a později v exilové vládě. Tato jeho životní etapa připomíná
dobrodružný román, nechme proto vyprávět samotného doktora Feierabenda prostřednictvím citací z jeho nesmírně čtivé knižní trilogie Politické
vzpomínky (Atlantis, Brno, 1994 - 1996). Psal jsem je v prvé řadě pro své děti,
aby věděly, až jednou táty nebude, zmiňuje v úvodu prvního dílu. V knihách
provází čtenáře svým životem a osudy československého státu, jeho prezidentů a vlád počínaje rokem mnichovské zrady 1938, která předznamenala
padesátileté období nesvobody v područí německého nacismu a sovětského komunismu.
Dne 29. září 1938 se sešli Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier v Mnichově
a vynesli nad Československou republikou rozsudek v dějinách neslýchaný, aniž
obžalovanou vůbec vyslechli. Vyměřili na mapě Československé republiky čtyři pásma a dali Hitlerovi právo, aby si je vojensky obsadil ... Když jsem 4. října
k šesté hodině večer přišel z Československé obilní společnosti do své kanceláře
v Kooperativě v Dlážděné ulici, čekal mne telefonický vzkaz, abych ihned přišel
k panu presidentovi na Hrad ... Dr. Beneš mi řekl, ... že sestavuje novou vládu, ...
a nabídl mně ministerstvo zemědělství ... Cítil jsem, že je povinností každého, aby
v této době dal vlasti a národu všechny své síly, ale na druhé straně jsem si byl
vědom vážnosti situace a velikosti úkolu ... Podvědomě jsem tušil, že to bude jedno
z osudových rozhodnutí mého života.
Feierabend ministerský post přijal a začal pracovat ve vládě vedené generálem Syrovým. Po abdikaci prezidenta Beneše a jeho odchodu do zahraničí se
stává hlavou státu předseda Nejvyššího správního soudu Emil Hácha. Záhy
byla jmenována nová vláda premiéra Rudolfa Berana, ve které Feierabend
pokračuje jako ministr zemědělství. Národní tragédie vrcholí odtržením Slovenska a obsazením Čech a Moravy hitlerovskými okupanty dne 15. března
1939. Feierabend je toho dne na cestě z Říma, kde zastupoval československý
stát při inauguraci papeže.
Z ranních novin jsme se dověděli, že president Hácha odevzdal české země
do ochrany führera a že německé vojsko je obsadilo ... Krásná Československá republika, na niž jsme byli tak hrdi, zmizela z mapy ... Osobně jsem si připadal jako
živoucí anachronismus. Byl jsem velvyslancem státu, který neexistuje, a členem
vlády, která nemá, kde by vládla ....
Po vzniku protektorátu Böhmen und Mähren se opět mění složení vlády,
agrárníka Rudolfa Berana střídá v premiérském křesle generál Alois Eliáš.
Feierabend v úřadu ministra zemědělství zůstává. Po obsazení Polska Němci
a vypuknutí druhé světové války se na podzim roku 1939 začíná zapojovat
do protinacistického odboje.
Vypovědění války Francií a Anglií ukončilo moje váhání, zda mám vstoupit
do podzemní organizace, ... kterou jsme jmenovali Politické ústředí, a to většinou
ve zkratce P. Ú. ... Uvědomil jsem si, že členství v P. Ú. je spojeno s mnohem většími
riziky, než jsem původně předpokládal, a ... že poprvé v životě zastávám velmi
důležitou a vysokou stranicko-politickou funkci, když v P. Ú. zastupuji agrární
stranu. Zakrátko ... jsem se dostal do přímého spojení s dr. Benešem v Londýně ...
Sestavil jsem podrobnou zprávu o politické situaci v protektorátě ... a zdůraznil,
že Beneš může počítat s naší upřímnou spoluprací.
O tom, jak kuriózním způsobem bylo se vzkazy od prezidenta Beneše nakládáno, vypráví Feierabend v dalším textu.
Když jsem odjížděl vozem od oběda ze Společenského klubu na Příkopech, vstupoval do průjezdu paláce Silva-Taroucca dr. Vláďa Matějka. Podal mi ruku skrz
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okno auta a zeptal se, kde bychom se mohli sejít. Cítil jsem, že mi přitom nechal
něco v ruce, a když jsem na ulici otevřel pěst, viděl jsem, že v ní mám zmačkané
surové hedvábí ... Opatrně jsem rozbalil zmačkané hedvábí a zjistil, že ho jsou dva
kusy hustě popsané psacím strojem. Písmo nemělo čárky ani háčky a nemělo také
interpunkci mezi větami a žádný prostor mezi jednotlivými slovy ... Sotva jsem
přečetl první větu, viděl jsem, že je to odpověď dr. Beneše na mou poslední zprávu
... Usoudil jsem, že je nutné Benešovu odpověď spálit ... Už jsem měl zapálenou
svíčku, když mně hlavou bleskla jiná myšlenka. Ty dva kousky hedvábí budou jednou historickým dokumentem a bylo by škoda je ničit ... Což nechat hedvábné
svitky v klubu a zastrčit je na záchodě mezi stěnu a vodní nádrž splachovadla?
To byla ideální schovávačka ! Poněvadž jsem hedvábí nevzal do ruky jinak než
v rukavicích, nedalo se zjistit, kdo tam hedvábí zastrčil ... Po svém návratu z exilu
jsem hedvábí našel tam, kde jsem je uložil.
Bohužel i vlivem neopatrnosti některých odbojářů byla činnost Politického
ústředí a role Feierabenda v něm prozrazena a o ministra zemědělství se začala zajímat německá tajná policie gestapo. Bylo nezbytné zachránit si život emigrací, kterou pro Feierabenda připravili členové domácího odboje.
V lednu 1940 byl na něj vydán zatykač, vypsána odměna 250 000 Kč na jeho
dopadení a protektorátem kolovala jeho fotograﬁe. Feierabend se dostal vlakem s pomocí informovaných železničářů do Veselí nad Moravou. Tam strávil
večer v rodině strojvedoucího Blažka a jeho manželky Aničky a dokonce se
zúčastnil vepřových hodů jakožto jejich strýc.
Aniččin otec - stařeček, jak mu všichni říkali - ze mne nespustil oči ... Dělaly se mi
mžitky před očima, když se stařeček postavil do řečnické pozice a spustil: "Přátelé, pozoroval jsem strýčka velmi bedlivě a je přímo nápadné, jak se podobá - "
čekal jsem "ministru Feierabendovi," ale zatím jsem slyšel - "babičce" ... Najednou
se někdo zeptal: "Strýčku, slyšel jste o Nečasovi? Říká se, že utek za hranice ...
Známe pana ministra Nečase ... Nechytnou ho, i kdyby ještě nebyl venku ... Čeští
lidé ho před Němci dobře schovají, stejně jako toho ministra Feierabenda ... Neznáte, strýčku, toho Feierabenda ? Jaký je to člověk ?" Řekl jsem, že Feierabenda
neznám, ale mnoho jsem o něm slyšel ...
Feierabend se poté u Blažků přestrojil do uniformy topiče a v nočním osobním vlaku se vydal přes ostře střeženou protektorátní hranici na Slovensko.
Spolu s druhým topičem obsluhoval kotel lokomotivy.
Ač byl mráz, potil jsem se při práci a pot mne štípal v obličeji. Utíral jsem se rukama, poněvadž jsem měl jen špinavý hadr na utírání rukou. Než pravý topič
vystoupil, podal mi s úsměvem zrcátko a řekl: "Jestlipak se poznáte, pane ministře ?" Byl jsem tak začerněn v obličeji, že jsem nemohl být lépe maskován.
Když jsme zastavili na nádraží ve Skalici ... přišli dva členové německé pohraniční
stráže a strojvůdce jim podal naše papíry. "Dnes to trvalo dlouho," prohodil jeden
z Němců. "Museli jsme důkladněji prohlížet, aby nám neproklouzli dva ministři,
Feierabend a Nečas, stíhaní zatykačem." "Také jsme o jejich útěku informováni,"
odpověděl strojvůdce německy. "Takoví lumpové jen přidělávají lidem práci." Pak
se obrátil na mne a dodal: "Není-li to pravda, kolego?"
Ze Slovenska se Feierabend dostal přes Budapešť a Bělehrad do Splitu a odtud lodí do Marseille. Během jara se setkává s příslušníky československého
odboje v Paříži a místní politické představitele informuje o situaci v protektorátu. Německá vojska v té době obsazují postupně Dánsko, Norsko,
Holandsko, Belgii a Lucembursko a začínají postupovat Francií, která tak
přestala být pro válečné uprchlíky bezpečná. Bylo nutné co nejrychleji odjet
do dosud svobodné Velké Británie.
Loďař nám sdělil, že odpoledne odjedou z Bordeaux
do Anglie poslední lodi ... Na palubě lodi jsem se měl
hlásit nejpozději ve čtyři hodiny odpoledne ... Našel
jsem místo v lodním trupu u lodní stěny. Byla to železná podlaha, která měla být mou kabinou po dobu
plavby. Před nohy jsem si dal své zavazadlo, aby
mne chránilo před ušlápnutím druhými uprchlíky,
a pod hlavu svou aktovku obalenou kabátem ... Tak
jsem si odjezd z Francie nepředstavoval, ... když jsem
před třemi měsíci vstupoval na francouzskou půdu.
Můj útěk před Hitlerem pokračoval ...
Jitka Zichová.
(pokračování v příštím čísle zpravodaje Orlice)
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Sjednejte si
cestovní
pojištění ONLINE
do celého světa
Zvýhodněné ceny pro pojištěnce ZPŠ
(stejné ceny jako při vyřízení na pobočkách ZPŠ)
• pokud uhradíte pojistné kartou, jste pojištěni nejdříve od půlnoci následujícího dne
• pokud uhradíte pojistné bankovním převodem, platí rovněž od půlnoci následujícího dne
(za předpokladu, že při řešení případné pojistné
události prokážete, že jste skutečně zaslali pojistné ve správné výši před počátkem dne pojištění na účet Vitalitas pojišťovny, a.s.)
www.zpskoda.cz | www.vitalitas.cz

FOTOREPORTÁŽ Z 28. SETKÁNÍ KOSTELCŮ V KOSTELCI U JIHLAVY
Sportovního programu se za naše město zúčastnili hráči malé kopané. Jejich úspěch – vítězství turnaje – je pěknou reprezentací města Kostelce nad Orlicí,
za kterou děkujeme a pánům gratulujeme!

Vítězné družstvo Kostelce na Orlicí v turnaji malé kopané na 28. Setkání Kostelců
v Kostelci u Jihlavy konaném v sobotu 22. 6.

Foto: L. Faltysová

