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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny skončily. Žáci a studenti se nám 2. 9. vrátí do školních lavic, aby pokračovali ve svém vzdělávání a plnění každodenních povinností. Většina z nich se smutně loučí s letním
dvouměsíčním volnem, s výjimkou nedočkavých prvňáčků, kteří
se tohoto velkého dne určitě nemohou dočkat. Nejen našim dětem
a mládeži, ale i všem pedagogům začíná nový školní rok 2019/2020,
do něhož jim přeji hodně elánu, trpělivosti i radosti z každého pokroku či úspěchu.
K měsíci září již neodmyslitelně patří městem pořádaný Kostelecký multižánrový festival F. I. Tůmy, který je poctou kosteleckému
rodákovi, baroknímu skladateli Františku Ignáci Tůmovi. Letos se
uskuteční v pátek 13. 9. a na jeho programu nebude chybět tradiční
koncert Filharmonie Hradec Králové. Za Město Kostelec nad Orlicí
bych Vás také rád pozval na oblíbené Kostelecké posvícení, kterým
Palackého náměstí ožije v sobotu 14. 9. O programu Kosteleckého
multižánrového festivalu a následujícího sobotního posvícení se
více dočtete na dalších stránkách tohoto vydání zpravodaje. Děkuji
všem partnerům, které tyto tradiční akce v našem městě podporují, a také realizačnímu týmu, zejména Šárce Slezákové, referentce
Organizačně-správního odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.
V neposlední řadě bych rád poděkoval Milanu Hanykovi, kosteleckému rodákovi, který s velkým úspěchem a dosud nepřekonaným výsledkem dne 30. června tohoto roku zvítězil v 9. ročníku extrémního
závodu 1000miles Adventure. Neméně mě těší úspěch Jana Kopeckého, soutěžního jezdce týmu ŠKODA motosport, který se 18. 8. stal
již poosmé absolutním vítězem Barum Rally 2019 ve Zlíně. Posádka
Jan Kopecký / Pavel Dresler si suverénním způsobem dojela pro vítězství a současně pro 5. titul mistrů České republiky. Jan Kopecký
se svým 9. vítězstvím na legendární Barum Rally stal nejúspěšnějším
jezdcem zlínské soutěže a do tabulek se zapsal i 7. titulem českého
šampiona. A gratuluji samozřejmě také Kláře Vavruškové, která reprezentovala naše město v soutěžích krásy. V neděli 25. 8. se jako jedna ze šesti českých ﬁnalistek stala Česko – Slovenskou Miss s titulem
Česká Miss Earth.
Dovolte, abych Vás informoval také o společném jednání nad stále diskutovaným tématem budoucnosti budovy kulturního domu
Sdružený klub Rabštejn. Toho se dne 30. 7. zúčastnili zástupci vedení
Města Kostelec nad Orlicí, Ing. Marta Klimešová, ředitelka kulturního domu Sdružený klub Rabštejn, zástupci Členského shromáždění
Sdružený klub Rabštejn i Ing. arch. Jiří Valert, autorizovaný architekt,
pověřený společností Stavoprojekt Šumperk.
Rabštějn je kulturním středem města. Generace kosteleckých
na jeho parketu absolvovaly taneční, divadelní představení, koncerty, odborné přednášky či nesčetná množství společenských a klubových setkání. Nepřetržitý provoz však zanechal na stavu budovy
neblahé stopy, a tak nejen její technický stav volá po zásadních opravách. V tuto chvíli probíhají jednání o variantách, zda by projekt měl
projít zdánlivě menší opravou, nebo zásadní, rozsáhlou a přirozeně
rozpočtově nákladnější rekonstrukcí, s delším časem jeho uzavření
veřejnosti. Při jednání se všichni zúčastnění spíše přikláněli k nákladnější variantě, která by mnohé stavební i technické problémy řešila
naráz, nikoli po etapách dílčích oprav. Jako podklad pro přípravné
práce na projektu budou sloužit studie z výběrového řízení z roku
2013. To Město Kostelec nad Orlicí vypsalo pro ujasnění požadavků
na další vývoj objektu, a také pro stanovení předběžných ﬁnančních
objemů nutných pro zajištění projektové dokumentace i následné
realizace vlastních stavebních prací. Tyto podklady však v současné
době můžeme považovat pouze za orientační. S odstupem téměř
šesti let se zásadním způsobem změnily ceny stavebních prací i technické normy na obdobné stavby.
V těchto dnech byl zahájen stavební průzkum všech svislých i vodorovných konstrukcí, čekáme na statické posouzení nosných konstrukcí a množství dalších posudků, které nám stav budovy odborně
zhodnotí. S výsledky průzkumu bychom měli být seznámení do konce tohoto roku. Následně bude deﬁnitivně rozhodnuto o rozsahu

projektové dokumentace, rozsahu stavebních úprav a změn při
zachování ducha a tradičního výrazu nám všem dobře známého Rabštejna. Ten by se v dalších letech nepochybně měl stát
reprezentativním kulturním centrem našeho města.
František Kinský starosta města

ZREKONSTRUOVANÉ HŘIŠTĚ
Kostelecké děti mají další místo,
kde si mohou hrát, stalo se jím
zrekonstruované hřiště
na sídlišti U Váhy
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INFORMACE Z RADNICE
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ze dne 10.6.2019
schvaluje
smlouvu o dílo na akci Oprava chodníků
v Kostelci nad Orlicí - 2019 se společností
Roman Svatoš, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Michalcova 1370, IČ: 18869700.
smlouvu o provádění servisu vzduchotechnických jednotek instalovaných v Komunitním centru se společností ACP Engineering
s.r.o., se sídlem 530 02 Pardubice, Náměstí
Sv. Trojice 80, IČ: 28829671.
darovací smlouvu se spolkem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
základní organizace Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo
náměstí 69, IČ: 75032546 na poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5.469 Kč.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 13.
schválit změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 14.
dohodu o poskytnutí mzdového příspěvku
č. 04/16_047/0009644 s pobočným spolkem
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Rychnov nad Kněžnou, se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, IČ: 00426229.
smlouvu o poskytování servisních služeb se
společností FRP Services, s.r.o., se sídlem
261 01 Příbram II, Pražská 7, IČ: 01541137.
zpracovatelskou smlouvu se společností FRP
Services, s.r.o., se sídlem 261 01 Příbram II,
Pražská 7, IČ: 01541137.
prodej nepotřebného majetku speciálního
požárního automobilu zn. IFA RK 32-50, inv.
č. 04656 vítězné nabídce č. 1 doručené panem xxxx, bytem xxxx za nabídkovou cenu
ve výši 15.000 Kč.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Chleny s obcí
Chleny, se sídlem 517 45 Chleny, Chleny č.p.
68, IČ: 00274917.
výpověď smlouvy o správě zaměstnaneckých
výhod v systému Beneﬁt Plus prostřednictvím společnosti Beneﬁt Management s.r.o.,
se sídlem 120 00 Praha 2, Lublaňská 40.
darovací smlouvu číslo DS 1/2019 o poskytnutí finančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci První výzvy roku
2019 ve výši 5.000 Kč Český kynologický
svaz ZKO Kostelec nad Orlicí 568, se sídlem
Ve Štědré 807, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 64226905.
darovací smlouvu číslo DS 2/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 5.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota
z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká
Lhota 91, IČ: 46458034.
darovací smlouvu číslo DS 3/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 5.000 Kč Čhavengre jilo, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Žižkova 241, IČ: 22763724.
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darovací smlouvu číslo DS 4/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 2.000 Kč Fotbalovým klubem Kostelec
nad Orlicí z. s., se sídlem Kostelec nad Orlicí,
Stadion 543, IČ: 46460829.
darovací smlouvu číslo DS 5/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 5.000 Kč SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Žofínská
813, IČ: 15040666.
darovací smlouvu číslo DS 6/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 3.500 Kč TTC Kostelec nad Orlicí, z.s.,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373,
IČ: 01205021.
darovací smlouvu číslo DS 8/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 5.000 Kč Sportovním sdružením Zdravé děti, se sídlem Drtinova 662, Kostelec nad
Orlicí, IČ: 69153183.
darovací smlouvu číslo DS 10/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 5.000 Kč Kostelecký okrašlovací spolek, se sídlem Štefánikova 1147, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 22881441.
darovací smlouvu číslo DS 11/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 5.000 Kč pan Břetislav Štěpař, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 11,
IČ: 42886881.
darovací smlouvu číslo DS 12/2019 o poskytnutí ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction
Products a.s. v rámci První výzvy roku 2019
ve výši 9.000 Kč s Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Lom 1, IČ: 15040771.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto: 2.341 Kč Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69,
IČ: 75032546 účelově vymezená dotace: Provozní náklady základní organizace SPCCH z.s.
Kostelec nad Orlicí v roce 2019.
veřejnoprávní smlouvu číslo ID 26/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí ve výši 2.341 Kč s pobočným
spolkem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí,
Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: Drobné veřejně
prospěšné a mimořádné aktivity malé projekty takto:
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5.000 Kč spolek Český kynologický svaz ZKO
Kostelec nad Orlicí - 568, se sídlem Ve Štědré
807, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 64226905
účelově vymezená dotace Uspořádání oslav
25. výročí založení ZKO Kostelec nad Orlicí;
8.000 Kč spolek Klub dětí a mládeže Hradec Králové, z.s., se sídlem Hradecká 1687/8,
Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové,
IČ: 26679302 účelově vymezená dotace Čištění řek v Přírodním parku Orlice;
10.000 Kč církevní právnická osoba Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad
Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo
náměstí 71, IČ: 46456538 účelově vymezená
dotace Obnova Křížové cesty vedoucí Pod Lipovou strání;
10.000 Kč fyzická osoba xxxx, bydliště xxxx
účelově vymezená dotace Parohy 2019.
smlouvu o poskytnutí daru se společností
EUROVIT, s.r.o., se sídlem 500 11 Hradec Králové, Štefánikova 376/38, IČ: 25944894 ve výši
100.000 Kč.
smlouvu o poskytnutí daru se společností
KENTO, spol. s r.o., se sídlem 506 01 Jičín, Valdické Předměstí, Hradecká 1107, IČ: 45538778
ve výši 75.000 Kč.
smlouvu o poskytnutí daru s panem Miroslavem Marešem, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Tyršova 2, IČ: 18868673 ve výši 50.000 Kč.
souhlasí
se zapojením Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987, do projektu Šablony II
OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0
014251.
s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši
5.469 Kč na činnost spolku Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí
69, IČ: 75032546.
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci První výzvy
roku 2019 takto:
5.000 Kč Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí 568, se sídlem Kostelec nad
Orlicí, Ve Štědré 807, IČ: 64226905;
5.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.; se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
91, IČ: 46458034;
5.000 Kč Čhavengre jilo, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Žižkova 241, IČ: 22763724;
2.000 Kč Fotbalovým klubem Kostelec nad
Orlicí z. s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829;
5.000 Kč SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s., se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Žofínská 813, IČ:
15040666;
3.500 Kč TTC Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem
Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373, IČ: 01205021;
5.000 Kč Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s.,
se sídlem Drtinova 662, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 69153183;
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5.000 Kč Kostelecký okrašlovací spolek, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Štefánikova 1147,
IČ: 22881441;
5.000 Kč pan Břetislav Štěpař, se sídlem
Kostelec nad Orlicí - Kostelecká Lhota 11,
IČ: 42886881;
9.000 Kč s Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s., se sídlem Kostelec nad
Orlicí, Lom 1, IČ: 15040771.
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nesouhlasí
s dalším jednáním o odkupu pozemků parc.
č. 3781/14, 3781/15, 3781/16, 3781/13, 3781/17,
3781/18 a 3781/19, vše v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí, které jsou ve vlastnictví ÚZSVM, se
sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo
nábřeží 390/42.
s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 3781/14, 3781/15, 3781/16, 3781/13,
3781/17, 3781/18 a 3781/19, vše v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, které jsou ve vlastnictví ÚZSVM, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město,
Rašínovo nábřeží 390/42.
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci První výzvy
roku 2019:
0 Kč Mateřské centrum Cvrček z.s.; se sídlem Kostelec nad Orlicí, Stradinská 1417,
IČ: 26578620;
0 Kč Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad
Orlicí; se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 265, IČ: 60885084.
ze dne 24.6.2019
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., se sídlem 130 00 Praha 3,
Olšanská 2681/6, Žižkov, IČ: 04084063, týkající se stavby 11010-076799, CG7C_H_RKYKO_OK a pozemků parc. č. 1962 a 2019/1
v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
smlouvu o dílo na akci: Snížení energetické
náročnosti VO Kostelec nad Orlicí-EFEKT
2019 se společností Pavel Zářecký, se sídlem
517 41 Lhoty u Potštejna, Lhoty u Potštejna
č.p. 29, IČ:45590753.
smlouvu o dílo na akci Městský kamerový
a dohledový systém pro město Kostelec nad
Orlicí se společností PERFECTED s.r.o., se
sídlem 602 00 Brno, Staré Brno Hybešova
726/42, IČ: 27683028.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci Snížení energetické náročnosti VO
Kostelec nad Orlicí-EFEKT 2019 se společností CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1,
Petrská 29, IČ: 44264038.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci Rozšíření městského kamerového
systému Kostelec nad Orlicí se společností
CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská
29, IČ: 44264038.
smlouvu o dílo na akci Oprava návsi a cesty v Kozodrách se společností SaM silnice
a mosty Litomyšl a.s., se sídlem 570 01 Litomyšl, Sokolovská 94, IČ: 25274104.
kupní smlouvu na prodej speciálního požárního automobilu IFA RK 32-50 inv. č. 04656
s panem xxxx, bytem xxxx za cenu 15.000 Kč.
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti k projednávání přestupků s obcí
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Čermná nad Orlicí, se sídlem 517 25 Čermná
nad Orlicí, Velká Čermná 6, IČ: 00274798.
smlouvu o poskytnutí daru ve výši 12.000 Kč
na činnost spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem 181 02 Praha 8, Ústavní 95, IČ: 61383198.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 15.
kupní smlouvu č. 44/MC/2019 se společností
PEKASS a.s., se sídlem 104 00 Praha 10, Přátelství 987, IČ: 41693426.
kupní smlouvu č. 43/MC/2019 se společností
PEKASS a.s., se sídlem 104 00 Praha 10, Přátelství 987, IČ: 41693426.
memorandum o spolupráci při uplatňování
regionální ceny za vodné v rámci cenové unie
Kostelec Tutleky dle předloženého návrhu.
změnu kalkulace ceny vodného a stočného
pro rok 2019 od 1.7.2019 pro Kostelec Tutleky
dle předložené změny kalkulace nákladů.
souhlasí
s výměnou oken na domě BD Jungmannova
v ulici K Tabulkám 1448-1452 v Kostelci nad Orlicí.
s žádostí společnosti Scolarest - zařízení
školního stravování, spol. s r.o. Praha o navýšení cen jídel pro MŠ a ZŠ od 1.9.2019.
se zveřejněním dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
nesouhlasí
s poskytnutím dotace Oblastní charitě Pardubice, se sídlem 530 02 Pardubice, V Ráji 732,
IČ: 46492160.
ze dne 8.7.2019
schvaluje
přílohu k ﬂotilové smlouvě č. 500041986
na pojištění kolového traktoru JOHN DEERE
uzavřenou se společností Generali Pojišťovna
a.s., se sídlem 120 84 Praha 2, Bělehradská
132, IČ: 61859889.
smlouvu o dílo se společností 4so , s.r.o., se
sídlem 468 41 Tanvald, Šumburk nad Desnou,
Krkonošská 625, IČ: 28703324 v souladu čl.
VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
dohodu o zániku nájmu bytu č. 7, čp. 1456
v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí s panem xxxx, bytem xxxx ke dni 31.7.2019.
pořadník na přidělení bytu č. 7 v čp. 1456
v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
13.5.2019.
darovací smlouvu na poskytnutí peněžních
prostředků ve výši 300.000 Kč za účelem
podpory vzdělávání a sportu se společností
ŠKODA AUTO a.s., se sídlem 293 01 Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa
869, IČ: 00177041.
darovací smlouvu na poskytnutí peněžních
prostředků ve výši 300.000 Kč za účelem
podpory sociálních služeb a volného času
se společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
293 01 Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř.
Václava Klementa 869, IČ: 00177041.
nájemní smlouvu na pronájem 2 nebytových
prostor označených č. 1205/24 a 1206/24
umístěných v 1. PP budovy čp. 1205-1206 v ul.
Jirchářská v Kostelci nad Orlicí se Společenstvím vlastníků Jirchářská 1205 a 1206, Kos-
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telec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Jirchářská 1205, IČ: 25963627.
smlouvu na umělecké vystoupení skupiny
HOLKI v rámci Kosteleckého multižánrového
hudebního festivalu F. I. Tůmy s Alešem Daňkem, se sídlem 149 00 Praha 11, Ke Kateřinkám 1392/12, IČ: 72878134.
podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném
jarmarku v rámci 14. Vánoční uličky - adventního jarmarku dne 1.12.2019.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování kulturní akce 17. Kostelecké posvícení v Kostelci
nad Orlicí se společností STATING s.r.o., se
sídlem 500 04 Hradec Králové, Kukleny, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování kulturních akcí XVI. Hudební festival F. I. Tůmy
a 17. Kostelecké posvícení v Kostelci nad Orlicí se společností Cihelna Kinský, spol. s r. o.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Hálkova
1359, IČ: 47472081.
smlouvu o poskytování reklamních služeb při
konání kulturních akcí XVI. Hudební festival
F. I. Tůmy a 17. Kostelecké posvícení se společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094,
IČ: 60914076.
smlouvu o zajištění uměleckého výkonu skupiny LIKE-IT v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy dne
14.9.2019 se společností BrainZone Services
s.r.o., se sídlem 150 00 Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, IČ: 05118051.
odměny ředitelů škol a školských zařízení
Kostelec nad Orlicí dle návrhu.
roční účetní závěrku příspěvkové organizace
DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí, Žižkova
367, 517 41 Kostelec nad Orlicí, dle předložené
žádosti za rok 2018.
převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 136,76 Kč do rezervního fondu.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 16.
darovací smlouvu č. KVA-JJ-19-028/SR se
společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
293 01 Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř.
Václava Klementa 869, IČ: 00177041.
souhlasí
s umístěním platbomatu České spořitelny a.s.
v objektu Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí dle předložené PD zpracované společností Origon, spol. s r.o., se sídlem
140 00 Praha 4, Baarova 1541/42, IČ: 45270201.
ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí odvod z fondu investic ve výši
130.000 Kč na vybudování dětského hřiště
v areálu MŠ.
jmenuje
pana Mgr. Aleše Lenfelda vedoucím odboru
dopravy - obecního živnostenského úřadu
s účinností ode dne 1.8.2019.
ze dne 22.7.2019
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností PODA a. s.,
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se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
28. října 1168/102, IČ: 25816179.
smlouvu o dílo na akci: Městský kamerový
a dohledový systém pro Město Kostelec nad
Orlicí se společností AG COM, s.r.o., se sídlem
503 03 Smiřice, Nám. Míru 22, IČ: 47452081.
smlouvu o dílo na vyhotovení všech stupňů
projektové dokumentace Bytového domu
Kostelecká Lhota se společností ŘEZANINA
& BARTOŇ, s.r.o., se sídlem 503 46 Jeníkovice, Jeníkovice 111, IČ: 24286923.
nákup elektronického vyvolávacího systému
k odbavování občanů pro OSO a EO od společnosti Kadlec - Elektronika, s.r.o., se sídlem 627 00 Brno - Slatina, Hviezdoslavova
1335/55E, IČ: 25518402 v souladu s předlohou.
smlouvu o poskytování reklamních služeb při
konání kulturních akcí XVI. Hudební festival
F. I. Tůmy a 17. Kostelecké posvícení se společností Jedlinský - interiéry s.r.o., se sídlem
517 54 Vamberk, Lidická 457, IČ: 04577922.
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smlouvu o zajištění uměleckého výkonu DH
Sadovanka a lidového vypravěče Slávka Kubíka v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy, a to dne 14.9.2019
se spolkem DH Sadovanka, se sídlem 686 01
Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta 311,
IČ: 26993881.
platové výměry ředitelek mateřských škol
zřízených městem Kostelec nad Orlicí s účinností od 01.08.2019 dle předlohy.
organizační směrnici VS/30 Stanovení výše
příplatku za vedení, k poskytování osobního
a zvláštního příplatku a odměn ředitelům
škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Kostelec nad Orlicí, vydání 02 s účinností
od 01.08.2019.
převod finančních prostředků ve výši
130.000 Kč příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
517 41 Kostelec nad Orlicí z rezervního fondu
do fondu investic na vybudování dětského
hřiště v areálu MŠ.

•
•

•

změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 17.
darovací smlouvu se společností Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233,
IČ: 45534144 na poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 75.000 Kč pro JSDH Kostelec nad Orlicí.
souhlasí
s vydáním kladného vyjádření k používání
průjezdu po ostatní komunikaci, ostatní ploše pozemku parc. č. 3169/4 (pozemek určený
k plnění funkcí lesa) a lesním pozemku parc.
č. 3229 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, kdy
důvodem žádosti je navážení materiálu a zásobování dětského tábora na přilehlé louce
a příjezdu a odjezdu účastníků tábora, včetně
případných návštěv rodičů dětí, a to na dobu
neurčitou.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí

•

Zastupitelstvo města
USNESENÍ č. ZM 3/2018
ze zasedání Zastupitelstva města
Kostelec nad Orlicí konaného
v pondělí 7. července 2019
Zastupitelstvo města trvá na usnesení ze dne
11.12.2017 č. 6/2017 pod bodem 1) j).

Starosta města Kostelec nad Orlicí zve občany města

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn v pondělí 16. 9. 2019 od 16:00 hodin.

Přesun pracoviště matriky
Městský úřad Kostelec nad Orlicí oznamuje, že od července 2019
je přesunuto pracoviště matriky do přízemí budovy A,
vchod z vestibulu u České spořitelny.

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2019. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 9. MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695

21. 9. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí, 494 383 417

7. 9. MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek, 494 381 263

22. 9. MUDr. Tomanová Libuše – Praktické zubní lékařství s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 542 102

8. 9. MUDr. Sudová Simona – MUDr. Simona Sudová s.r.o.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 031

28. 9. MDDr. Tomáš Jan - FSmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353

14. 9. MUDr. Světlík Filip – FSmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353

29. 9. MDDr. Učňová Petra - Petrák stomatologie s.r.o.
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244

15. 9. MUDr. Štulík Richard
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 693

5. 10. MUDr. Valešová Pavla
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114
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Na Rychnovsku se rozpadá regionální cena
pro vodné a stočné

Přechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích

Od 1. 7. dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro vodné a stočné, tzn.
končí plošná solidarita napříč regionem provozovaným společností AQUA
SERVIS, a.s.. Nekončí však solidarita některých větších měst vůči malým,
zpravidla spádovým obcím, vznikají však současně skupiny obcí uplatňujících společnou cenu cenové unie. V případě dodávky pitné vody tak vzniklo 5 cenových unií (Rychnov a obce, Dobruška a obce, Kostelec a Tutleky,
Císařská studánka a Dřížná, Doudleby a Záměl) a 5 samostatných cen pro
vodné uplatňovaných v rámci svazku obcí Tichá Orlice, Obecní voda, Křivina
a obcí Bolehošť a Lípa nad Orlicí. Kromě spádovosti měla na vznik cenových
unií nemalý vliv propojenost jednotlivých vodovodů a ochota k vzájemné
osobní spolupráce. U vody odpadní je situace odlišná, neboť systémy nejsou propojeny a každý vlastník kanalizace a čistírny odpadních vod bude
mít svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro stočné. Cena vody bude v konkrétním
území odrážet reálné náklady spojené s její výrobou, dodávkou, odvedením
a čištěním.
Na většině území odběratelé rozpad regionální ceny nepocítí a cena vody
minimálně pro celý rok 2019 zůstane stejná. V prvním pololetí roku 2019
ještě docházelo u ekonomicky neefektivních systémů k jejímu dotování ze
strany systémů ekonomicky silnějších. Pro druhé pololetí někteří vlastníci
vodovodů a kanalizací podrželi cenu vody na stejné úrovni. Provoz vodárenské infrastruktury bude i nadále zajišťovat v celém regionu stávající
provozovatel AQUA SERVIS, a.s. Pro roky následující by však vodovodní či
kanalizační systém měl generovat dostatek ﬁnančních prostředků pro jeho
udržení v řádném stavu pro budoucí generace, tzn. vlastníci budou muset
klást důraz na nákladově efektivní provoz a cenu vodného a stočného vnímat jako zdroj ﬁnančních prostředků pro provádění oprav a rekonstrukcí
vodohospodářského majetku, dodala Iveta Doležalová, generální ředitelka
společnosti AQUA SERVIS, a.s.
AQUA SERVIS, a.s.

V souvislosti s konáním tradičního Multižánrového hudebního festivalu F. I.
Tůmy dojde k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, a to
ve čtvrtek 12. 9. omezení parkování od 14:00 v prostoru před prodejnou Orlice a v pátek 13. 9. od 12:00 hodin k částečnému omezení provozu a parkování
na Palackého náměstí v prostoru od kašny směrem k budově městského úřadu. Prosíme občany, aby v ohrazených místech neparkovali své automobily.
Za účelem bezpečného pohybu účastníků kulturně společenské akce bude
v sobotu dne 14. 9. prostor celého Palackého náměstí a Jiráskova náměstí
zcela uzavřen, včetně průjezdní komunikace s autobusovými zastávkami.
Autobusové zastávky budou přemístěny na hlavní silnici I/11.
Více informací k dopravním omezením naleznete na webových stránkách
nebo na facebooku města Kostelec nad Orlicí.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

KLUB SENIORŮ POHODA
Kdo si hraje, nezlobí
Určitě toto rčení platí pro všechny věkové kategorie.
Nevěříte? Potvrdila to i poslední klubová akce před dvouměsíčním letním uzavřením klubu seniorů. „Pojďme se
naučit správně používat paměť!“
K tomu vyzýval skvělý a hlavně veselý plakát, který zdařile graﬁcky ztvárnila
opět Šárka Slezáková z organizačního odboru města. Lektorkou byla sestřička
kostelecké diabetologické ambulance DIABETIN, s.r.o. paní Bc. Lucie Hejduková, milým hostem programu byla paní doktorka MUDr. Veronika Ambrožová ze stejné ambulance. Akce byla tentokrát výjimečně určena z kapacitních
důvodů pouze pro členy klubu, a tak, jak bylo slíbeno, nikdo se nenudil.
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Trénování paměti lze doplnit o pohybové aktivity, určeno je osobám v seniorském věku, které se mohou setkávat v příjemném prostředí se svým vrstevníky, naučit se něco nového a posílit tak svou paměť. Zkušená lektorka
jakou je právě Bc. Lucie Hejduková tak doslova otevřela prostor pro další
lekci. Výhodou je, že se tu neznámkuje, nezkouší a neporovnává s ostatními
účastníky. Naopak, cíl je jasný : trénování paměti v přátelské a tvůrčí atmosféře, zjistit, kolik toho naše paměť ještě dokáže, naučit se s ní pracovat.
Mimo jiné je třeba vědět, jak se dokáže předcházet třeba situacím, kdy si
nevybavíte, jestli jste vypnuli žehličku, zamkli byt, jakými způsoby si lze zapamatovat větší množství nových informací apod.
Účastníci akce, kterých bylo přes třicet potvrdili, jak je pro ně důležité pokračovat v lekcích, a tak věříme, že slib paní Lucky Hejdukové, že tu není naposledy, bude jistě dodržen. Děkujeme za ochotu přijít k nám do klubu mezi
seniory a pokračovat ve slibném začátku „trénování paměti“. Vážíme si toho!
A k němu se přidává ještě jeden slib, tentokrát paní dr. Veroniky Ambrožové.
Připravuje pro náš klub besedu, jejíž téma bylo před několika lety v klubu
uvedeno. Uskuteční se na podzim letošního roku a bude se týkat problematiky jak se naučit žít s cukrovkou. Už teď se těšíme, děkujeme za červnovou
návštěvu , za příjemně prožité odpoledne, a věřte, že na něj nezapomeneme!
Paměť budeme cvičit poctivě.
PhDr. Miroslava Nováková

Parčík za poštou – „čtení“ hmatového
nápojového lístku.

Dětské hřiště u stadionu – změřit
a určit délku podle hmatového metru
a také po čichu poznat druh koření.

Tradiční grilování u zahrádkářů
Po roce jsme se 18. 7. v hojném počtu sešli na tradičním posezení v pěkně
upraveném prostředí u zahrádkářů. K dobré náladě přispělo pěkné počasí.
Hlavně jsme si pochutnali na výborně připravených kuřatech a uzeném. Nechybělo ani kafíčko, vínko, mošt a i nějaký panáček. Za to především „VELKÝ
DÍK“ všem obsluhujícím, jak členům zahrádkářů i seniorů. Rozcházeli jsme se
velmi spokojeni. Věříme, že se za rok opět setkáme.
Marie Votroubková

Putování s handicapem
Na konci minulého roku jsme měli v klubu seniorů velice zajímavou besedu,
kterou nám zajistila paní Běla Kovaříčková z odboru sociálních věcí města.
Přijela k nám nevidomá paní Renata Moravcová z Dobrušky a věřte, že měla
elánu na rozdávání. Její vyprávění a zkušenosti nás doslova „dostaly“. Tenkrát
ale nikdo nemohl tušit, že už skoro za půl roku, na konci letošního června, se
s jejím jedním nápadem setkáme osobně. Pravda, zprostředkovaně, ale díky
paní Kristýně Štanderové doslova „naživo“.
Žáci Základní školy v Kostelci nad Orlicí v pátek 21. 6. měli možnost absolvovat akci s názvem Putování s handicapem. Jejím smyslem bylo seznámit děti
s problematikou některých handicapů. Na šesti stanovištích rozmístěných
po našem městě plnily děti různé úkoly, kdy musely zvládat běžné úkony lidí
se ztrátou zraku. U jednotlivých stanovišť se tak postupně vystřídalo 10 tříd
s více než 200 žáky. Pro zajímavost uvádíme činnosti na jednotlivých stanovištích a je už na Vás, jak si celkovou trasu představíte v reálu. Trochu Vám to
přiblíží i fotograﬁe z akce, které pořídila paní Kristýna Štanderová.

Parčík na Jiráskově náměstí u kostela - trasa se slepeckou hůlkou.

Fota: Kristýna Štanderová

Před městskou knihovnou – nalít vodu s klapkami na očích do skleničky, nepřelít.

Start: Altánek v Seykorově parku – jízda na invalidním vozíku v terénu.
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Byla to vlastně „škola hrou“, poučení a získání zkušeností díky
zakrytí zraku. A jak vše dopadlo?
Především vyšlo počasí, doslova
jako na objednávku. Ochladilo se,
hlavně nepršelo a díky tomu, že vše
bylo časově dobře naplánováno,
tak byl stanovený harmonogram
do minuty dodržen. Na šesti stanovištích se postupně vystřídalo
přes 200 dětí a víc než 10 pedagogů. A pokud se ptáte, proč o tom
píši za Klub seniorů Pohoda, ráda
vysvětlím.

Poslední stanoviště před DDM
– po hmatu poznat předměty, které si
děti vytáhly z krabičky.
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Přihlásilo se a také dostavilo šest ochotných členek klubu: Saša Andršová,
Naďa Málková, Hela Mrkvičková, Míša Nováková, Hanka Schejbalová a Jana
Uhlířová (řazeno abecedně), které od 9:00 do 13:00 ochotně zastávaly roli
„rozhodčích“ na jednotlivých stanovištích. Patří jim opravdu velké poděkování za to, že nelitovaly času a pomohly s dobrou věcí. Jen je škoda, že se nenašlo
víc dobrovolníků z řad seniorů (klub má registrováno téměř 170 členů), protože zkušenost to byla pro nás starší opravdu velice zajímavá a poučná. Měly
jsme radost z toho, že Putování s handicapem se podařilo na výbornou. Vítězové byli všichni a původně plánované zapojení jen některých dětí se změnilo
v téměř 100 % zapojení do plnění jednotlivých úkolů. Je jasné, že některé děti
se nezapojily, ať už z jakéhokoliv důvodu, ale byla jich mizivá menšina. Těšilo nás konstatování doprovázejícího pedagogického sboru. Učitelé chválili
skvěle vymyšlenou akci, program, který snad dokázal zaujmout každého .
Pro nás to bylo opravdu velice poučné a věřte, že jsme opravdu pozorně sledovaly a hlavně pak obdivovaly ukázněnost zejména starších žáků. „Klobouk
dolů“, tleskáme pedagogům, některé třídy byly opravdu svým chováním příkladem pro ostatní!

Byla to radost spolupracovat s učiteli, zajímaly nás jejich názory na akci, ale
i na výchovu žáků. Reakce dětí byly různé, ptaly jsme se na jejich pocity, když
například se zakrytým zrakem a hůlkou v ruce zdolávaly terén parku. Měly
své „asistenty“ z řad kamarádů, spolužáků, kteří je navigovali, nikdo ale se
zakrytým zrakem neupadl, nikdo se nezranil. Na chviličku po předání těsných černých „brýlí“ zvážněly a potvrdily, že to není jednoduché se pohybovat vlastně ve tmě. A o to tu právě šlo.
Dobrá věc se na závěr školního roku podařila. Na příští rok se už teď uvažuje
o dalším námětu: první pomoc. Už teď je jasné, že zájem pedagogů, žáků, ale
i seniorů o tuto akci bude určitě velký.
Sluší se poděkovat paní Kristýně Štanderové a dalším nejmenovaným dobrovolníkům z řad dospělých za jejich příkladný přistup k akci, která byla prvním
krůčkem do budoucna v zařazení dalšího zajímavého a poučného „seriálu“
pro kostelecké žáky. Velký dík patří paní Renatě Moravcové za její impulz
a doporučení akce, která má v Dobrušce již své několikaleté pokračování.
PhDr. Miroslava Nováková

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Simona Babčáková vystoupí na festivalu
Týdny pro duševní zdraví
Právě začíná 24. ročník Týdnů pro duševní zdraví – východní Čechy, který
každoročně do měst v Pardubickém a Královéhradeckém kraji přináší osvětu
v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturních akcí. V našem okolí se
můžete těšit na akce ve městě Ústí nad Orlicí, Letohrad a Rychnov nad Kněžnou. Hlavním zážitkem pro návštěvníky bude divadelní představení Simony
Babčákové v Ústí nad Orlicí.

SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
13. 8.

Dopravní nehoda nákladního vozidlo v příkopu
– Doudleby nad Orlicí směr Záměl
Jednotka byla povolána k převrácenému kamionu v příkopu, který převážel štěrk. Po příjezdu na místo události jsme zajistili vozidlo proti požáru. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou byl zachytáván unikající hydraulický olej do nádob a místo události zajištěno. Po příjezdu ﬁrmy se speciální vyprošťovací technikou bylo
rozhodnuto, že je třeba štěrk ručně vyložit z důvodu snížení váhy havarovaného vozidla. Na místo události bylo povoláno další družstvo z naší základny s technikou CAS 20 TERRNO. Po vyložení štěrku provedla speciální ﬁrma
vyproštění kamionu z příkopu. Po jeho úplném vytažení na vozovku jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob a komunikace po dobu zásahu byla zcela uzavřena. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a speciální vyprošťovací ﬁrmou.
Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

Týdny pro duševní zdraví (TDZ) probíhající ve východních Čechách od 11. září
do 24. října nabízejí pestrý program a možnost prožít nevšední zážitky
a spoustu zábavy, zároveň se vzdělat v oblasti duševního zdraví a podpořit
tak dobrou věc.
Z akcí v našem okolí si nenechte ujít hlavní hvězdu Týdnů pro duševní zdraví, Simonu Babčákovou, která se svou One human show vystoupí 24. 9.
v Roškotově divadle od 19 hodin. Přijďte si užít divadelní večírek s nadsázkou
a bez cenzury vedoucí k zamyšlení nad tématy a souvislostmi, o kterých se
příliš často nemluví. Vstupenky můžete zakoupit vsíti Ticketportal.
Dále se v Ústí nad Orlicí můžete v týdnu od 16. 9. do 20. 9. ve středisku organizace CEDR Pardubice těšit na Autogenní trénink, ruční výrobu papíru, den
v sociálně terapeutické dílně, ukázky relaxačních technik a trénink kognitivních dovedností.
V Rychnově nad Kněžnou zavítejte 1. 10. od 14:00 na besedu s Mgr. Petrou
Zdražilovou na téma lidská a pacientská práva či do arteterapeutické skupiny
organizace Péče o duševní zdraví, ve které si můžete 4. 10. od 10:00 vyzkoušet léčebné účinky výtvarného projevu.
Další informace a kompletní program i pro další města ve východních
Čechách naleznete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na www.pdz.cz/
tydny-pro-dusevni-zdravi.html. Těšíme se na vaši účast.
Michaela Venclová, Péče o duševní zdraví
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12. 8. Požár osobního vozidla – Zdelov
Jednotka byla povolána k požáru osobního vozidla. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala JSDH Borohrádek, která požár vozidla v plném rozsahu na louce mimo komunikaci likvidovala jedním vysokotlakým a dalším
útočným proudem C. Po lokalizaci požáru a domluvě s velitelem zásahu jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a JSDH Borohrádek.
5. 8.
Požár pneumatiky na návěsu kamionu – Vamberk
Jednotka byla povolána k požáru pneumatiky na návěsu kamionu. Před
příjezdem JPO požár likvidoval řidič kamionu ručním hasicím přístrojem.
Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, která požár zlikvidovala vysokotlakým proudem
vody. Do příjezdu Policie ČR jsme řídili provoz na komunikaci. Poté po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a JSDH Vamberk.
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30. 7. Nouzové otevření dveří v rodinném domě – Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou nouzové otevření dveří v rodinném domě, kde měla seniorka léky.
Dveře byly otevřeny speciálním nářadím. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
27. 7. Výbuch balíku v budově pošty – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána do budovy České pošty, kde došlo k výbuchu balíku.
Při našem příjezdu k události byli zaměstnanci mimo objekt. Po provedeném
průzkumu bylo zjištěno, že k zahoření v budově nedošlo. Jedné zraněné osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK ji předali do jejich péče. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
24. 7. Požár trávy u řeky – Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru suché trávy od nedbalostní manipulace
s ohněm. Po našem příjezdu k události tráva již nehořela. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Na místě bylo dostatek sil
a prostředků. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
Policií ČR a JSDH Doudleby na Orlicí.
24. 7. Dopravní nehoda tří osobních vozidel – Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě tří osobních vozidel. Na místě
události se nacházela jedna zraněná osoba, které byla poskytnuta předlékařská pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla předána do jejich péče. Vozidla jsme zajistili proti požáru a uniklé provozní
kapaliny zasypali sorbentem. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme
pomohli odstranit havarovaná vozidla mimo komunikaci a vozovku uklidili.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK
a Policií ČR.
19. 7. Požár strniště na poli – Častolovice
Jednotka byla povolána k požáru strniště na poli vedle vzrostlého obilí a lesa.
Po našem příjezdu k události byl již požár lokalizován zemědělci, kteří v tu
dobu prováděli sklizeň obilí na poli. Požár se jim podařilo lokalizovat a zlikvidovat za pomoci traktoru s podmítačem. Naše jednotka z preventivních
důvodů proudem C okraj lesa ještě prolila vodou. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Častolovice a Policií ČR.

17. 7. Sepnutí čidla EPS – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k sepnutí čidla EPS do budovy Základní školy Gutha-Jarkovského. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo
zjištěno, že při údržbářských prací v budově se sepnulo čidlo EPS. Žádné
známky požáru se neobjevili, jednalo se o planý poplach. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a personálem ZŠ.
17. 7. Dopravní nehoda osobního vozidla – Rájec směr Skořenice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
sjelo do příkopu, narazilo do betonového mostku a zůstalo na komunikaci.
Po našem příjezdu k události jsme poskytli zraněnému řidiči předlékařskou
pomoc ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byl předán do jejich péče
a transportován do sanitního vozidla. Místo události jsme nasvítili přenosným osvětlovacím stativem. Havarované vozidlo bylo zajištěno proti požáru
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a úniku provozních kapalin. Po zadokumentování nehody Policií ČR byl dopravní prostředek odtažen mimo komunikaci, vozovka uklizena od trosek
a provozních kapalin pomocí sorbentu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Vozovka byla dočasně zcela uzavřena.
1. 7.
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Paseky
Jednotka byla povolána ke střetu osobního vozidla, které při jízdě narazilo
do stojícího osobního vozidla na krajnici. Po našem příjezdu k události jsme
jedno z havarovaných vozidel zajistili proti požáru a úniku provozních kapalin.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
26. 6. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Častolovice
Jednotka byla povolána ke střetu dvou osobních vozidel. Po našem příjezdu k události jsme spolupracovali s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou na zajištění vozidel proti požáru a úniku provozních kapalin.
Jeden z řidičů si začal stěžovat na nevolnost a bolesti. Osobě jsme poskytli
předlékařskou pomoc a na místo velitel zásahu nechal povolat zdravotnickou záchrannou službu KHK. Po jejich příjezdu byla zraněná osoba předána do jejich péče. Po zadokumentování nehody Policií ČR byly havarovaná
vozidla odtlačena mimo komunikaci, vozovka uklizena od trosek z dopravních prostředků a provozních kapalin pomocí sorbentu. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
25. 6. Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou – Vamberk směr
Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla s dodávkou.
Po našem příjezdu k události byla z osobního vozu jedna zraněná osoba
v péči zdravotnické záchranné služby KHK. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme zajistili vozidlo proti požáru a zasypali
provozní kapaliny. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo osobní vozidlo naloženo na odtahovou službu. Dodávka se za pomoci navijáku odtáhnula mimo vozovku. Na závěr byla silnice uklizena od trosek z havarovaných
vozidel a provozních kapalin. Dopravu jsme usměrňovali a komunikace byla
po dobu zásahu složek IZS neprůjezdná. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a odtahovou službou.
21. 6. Dopravní nehoda motocyklu s osobním vozidlem – Přestavlky
směr Skořenice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu s osobním vozidlem.
Po našem příjezdu k události svědci nehody na místě prováděli resuscitaci řidiče motocyklu. Zraněného jsme si převzali do naší péče a prováděli resuscitaci za pomocí přístroje AED. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK
jsme dále spolupracovali s ošetřením zraněného. Těžkým zraněným nakonec
řidič motocyklu na místě podlehl a lékař u něho konstatoval exitus. Osobní
vozidlo bylo zajištěno proti požáru a místo události jsme osvětlili přenosným
osvětlovacím stativem. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo vozidlo
naloženo na odtahovou službu. Odklidili jsme trosky z motocyklu v okolí
nehody a dopravní prostředek (motocykl) vytáhnuli navijákem z naší CAS
z příkopu na komunikaci. Na závěr byla komunikace uklizena a opláchnuta vysokotlakým proudem vody. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
Po dobu zásahu složek IZS byla vozovka zcela uzavřena. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou
službou KHK, Policií ČR a odtahovou službou.
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21. 6. Dopravní nehoda osobního vozidla v poli – Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které sjelo
z komunikace, převrátilo se přes střechu a zůstalo na boku v poli. Po našem
příjezdu k události na místě zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a Policie ČR. Řidička z osobního vozidla se nacházela již mimo
dopravní prostředek bez zranění. Zajistili jsme vozidlo proti požáru a řídili
provoz na komunikaci. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

SDH Kostelecká Lhota
Třídenní soustředění v Potštejně,
tábořiště RUBENA
SDH Kostelecká Lhota uspořádala pro děti, členy kolektivu Mladých hasičů
třídenní soustředění. K účastníkům se připojili i děti z SDH Vrbice a těší nás,
že mezi zúčastněnými dětmi byli děti, které nejsou u hasičů registrováni.
Celkem bylo 24 účastníků od 6 do 13 let. Soustředění proběhlo v termínu
9. až 11. 8.
Kladli jsme si za cíl děti seznámit a připravit na závod v požární všestrannosti, kde děti poměří své znalosti a zkušenosti s dětmi z celého okresu. Ale
i seznámit děti, získat nové přátelé, podpořit vzájemnou pomoc a podporu,
podpořit toleranci v kolektivu různých věkových skupin.
Místem táboření bylo krásná krajina tábořiště bývalé Rubeny pod hradem
Potštejn.
Děti čekalo po příjezdu rozdělení do skupin – soutěžních hlídek a ubytování
do chatek, po seznámení s programem víkendového soustředění, seznamovací hry, opékání buřtů jsme večer ukončili hrou – podle hmatu, čichu a chuti, poznej a urči různé potraviny.
Děti iniciativně utvořili noční hlídky a střežili tábor Rubena.
Sobota
Po vydatné snídani se děti ve družstvech seznámily s různými disciplínami
v požárním všestrannosti. Pro některé to byla první zkušenost.
Navzdory zamračené obloze se děti vystřídaly na střelbě, azimutu, topograﬁi
a zdravovědě, naučili se několik uzlů, ale i překonání lanové překážky.
V odpoledních hodinách dětská družstva pokračovala v programu, počasí
moc nepřálo, ale hasiči něco vydrží a tak o zábavu nebyla nouze.
Večer přestalo pršet, tak nic nebránilo splnit další bod programu. V nočních
sobotních hodinách proběhla „stezka odvahy“. Dvojice a jednotlivci se vydali noční stezkou, osvětlenou, ale i pohádkově strašidelnou a s pokladem
za odměnu. Všichni jsme si to užili.

Neděli jsme zahájili rozcvičkou.
Družstva plnila úkoly z disciplín požární
všestrannosti a až jsme byli překvapeni,
že mnoho nových informací ze soboty
dokázali zúročit.
K obědu byl výborný řízek s brambůrky
s maslíčkem.
A nastalo zhodnocení výsledků a vyhlášení ocenění víkendového soustředění.
Nejlepší výsledky mělo družstvo černých,
ale absolutním vítězem s nejvíce body
a se splněním všech disciplín, včetně bonusové noční stezky, měla členka našeho
kolektivu Soﬁe Kundratová. Dále jsme
oceňovali pomoc v týmu, hru tajný přítel
a jednotlivce v disciplínách.
Skvělý kolektiv dětí.
Všechny děti byly báječné, užili jsme si spoustu zábavy. Děkujeme Všem
za účast a pomoc během připrav celého průběhu soustředění.
Touto cestou bych také ráda poděkovala všem zúčastněným, kteří neváhali
a svůj volný čas strávili přípravou snídaní, svačin, večeří a dovozem obědů
pro kolektiv děti i přípravou programu, společenských her, ale i disciplín požární všestrannosti.

To vše pro děti zajistili:
Jitka Martincová, Luboš Bartoš, Lenka Chocholoušová, Denis Kaplan,
Jana Špačková, Kateřina Zámečníková
Všem jmenovaným moc děkuji.

Fota: archiv SDH Kostelecká Lhota

Všechny akce, co pořádáme jsou možné jen díky
podpoře Města Kostelce nad Orlicí. Toto soustředění pro děti v tábořišti Rubena bylo možné uskutečnit
díky přímé podpoře dotace MŠMT. Finanční dotace
od města i dotace MŠMT jsou nezbytnou součástí
k podpoře naší činnosti.
Za SDH Kostelecká Lhota
vedoucí MH Jaroslava Kytlíková
10
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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.

KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
Přednáší doc. Martin Pavlíček, Ph.D.
•

Květná zahrada v Kroměříži (1666–1675)
– sochařská galerie all´antica 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

Íčko informuje...
Září přinese, mimo mnoha akcí u nás ve městě, také příjemnou provozní
změnu v informačním centru. Otevřeno pro vás a návštěvníky města bude
nadále každý všední den až do 17:00, a to po celý rok.
Z akcí připomínáme výstavu 100 let kosteleckého skautingu, kterou si můžete do 30. 9. prohlédnout v prostorách knihovny, a samozřejmě bohatou
nabídku provázející Kostelecký multižánrový festival.
Přejeme krásný začátek podzimu a příjemné dny.
Vaše Íčko

Pozvánka na výstavu
100 LET KOSTELECKÉHO SKAUTINGU
Výstavu si můžete prohlédnout do 30. 9. ve výpůjční době 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

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

dětské oddělení

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

c

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Virtuální Univerzita třetího věku
Foto: archiv knihovny

Přihlaste se do Virtuální Univerzity třetího věku.

Simona Kňourková
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
12. 11. (úterý) 9:00
26. 11. (úterý) 9:00
10. 12. (úterý) 9:00
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Městská policie
MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny: pondělí

15:00–16:00

středa

15:00–16:00
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

1000miles Adventure

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
kostel sv. Jiří:
9:30 (neděle)
18:00 (úterý, čtvrtek)
8:00 (středa, sobota)
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 ZÁŘÍ:
1. 9. (neděle) 8:30
15. 9. (neděle) 8:30

NEUNIKLO NÁM

9. ročníku extrémního závodu bez
zajištění s názvem 1000miles Adventure a kostelecký rodák Milan
Hanyk
Letošní devátý ročník závodu zná již
svého vítěze. Kosteleckému rodáku
Milanu Hanykovi se podařilo dojet
závod do sedmi dnů (přesněji za 6 dní
23 hodin a 42 minut ), což se dříve ještě nikomu nepodařilo.
Fota: archiv Milan Hanyk
Závod 1000 Miles Adventure poprvé
odstartoval 3. 7. 2011 a zúčastnilo se
ho 89 závodníků ze tří států (více o 1. ročníku). Start IX. ročníku byl naplánován na 30. 6. v 15:00 z nejvýchodnější obce Slovenska – Nová Sedlica.
Letošní délka byla opět 1 000 mil napříč Česko-Slovenskem. Variantou byla
i kratší verze závodu, která byla dlouhá přibližně 500 mil.
Závod je otevřen pro bikery, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny, kteří se
pohybují vlastní silou. Při závodu je stanoven pouze start a cíl a trasa přírodou, kterou musí závodníci dodržet. Kdy a kde spí, kdy jedou, co jedí, je jen
na nich. Cílená podpora je zakázána.
Oproti Americe, Aljašce, Austrálii či Asii jsou v Evropě možnosti týkající se
velkých prostor a odloučenosti omezené, nicméně účastníkům i tak závod
přinese velkou dávku dobrodružství, nenadálých příhod a nového poznání.
Šárka Slezáková

BOHOSLUŽBA
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,
telefon: 606 930 630
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU NEDĚLI OD 11:00 HODIN.
Každou třetí neděli v měsíci se koná Nedělní školička
ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
Další informace na vývěsce u kostelíku.

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
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Terapie smíchem v Galerii Kinských

Poděkování

V Novém zámku byla začátkem prázdnin zahájena 5. 7.
ve třinácti komnatách Galerie
Kinských výstava kresleného
humoru východočeského výtvarníka Pavla Matušky. Autorská výstava pod názvem
USMÍVÁNÍ třebechovického
rodáka a věrného obyvatele města betlému je uvedena k jeho významnému
životnímu jubileu. A jak napovídá a upřesňuje nepřehlédnutelný plakát k výstavě:
„Nejezděte za Monou Lisou
do Paříže, navštivte „východočeský Louvre“ Galerie Kinských. Spatříte tam nejen její
tajemný úsměv, ale dalších
Fota: archiv Galerie Kinských
více jak 100 úsměvných obrazů". Nadchnou vás ale i dřevořezby, které doslova lákají k pohlazení. Setkat
se můžete s chytrou horákyní, lvíčkem nebo Napoleonem, čeká na vás M. D.
Reigová a další.
Jak bylo zdůrazněno na vernisáži, která proběhla v přeplněném Zrcadlovém
sále zámku, autor vystavených děl je víc známý v zahraničí, kde sklízí úspěchy a ocenění, a to na prvních místech soutěží. Zdůraznil jeden z "předřečníků", přítel Pavla Matušky, dr. Jiří Grygar.
Poslední zpráva přišla těsně před zahájením výstavy, a to až ze Sýrie, kde
na 15. ročníku Mezinárodní soutěže kresleného humoru získal Pavel Matuška
první cenu. Tématem soutěže byl ČAS a oceněný obrázek nazvaný PRIORITY
včetně uděleného diplomu si můžete prohlédnout právě na výstavě v zámecké Galerii Kinských.
Pavel Matuška při vernisáži přiznal, že humor je možná jedna z nejtěžších
uměleckých disciplín, ať už měl na mysli humor obecně nebo jeho četné varianty, tedy i humor výtvarný. „Humor může být hloupý nebo chytrý,
osvobozující, provokující, absurdní, někdy nás vede k zamyšlení, jindy k úšklebku, někdy z něj mrazí. Nikdy by se neměl vysmívat a být zlý. Brutalita se
vymýšlí snadno, ale vymyslet humor je docela těžká věc.“ Doporučuji, abyste se o pravdivosti těchto slov autora výstavy přišli přesvědčit. Výstava vás
určitě nezklame. Pokud si chcete správně vychutnat výtvarné nadání Pavla
Matušky i jeho vtipné „průpovídky“ u jednotlivých obrazů, tak s prohlídkou
v žádném případě nespěchejte. V klidu a pohodě si projděte a vychutnejte
nádherné prostory galerie a věřte, že z ní budete odcházet jak po terapii smíchem rozhodně dobře naladěni.

Díky za super léto v Kostelci.
Mé velké poděkování patří
především Olinovi Procházkovi za uspořádání hned
několika akcí. Je to frajer, že
sebral odvahu a převzal štafetu v organizování karnevalu tentokrát Voodoo karnevalu.
Vděčíme i všem ostatním, co mu akci pomohli připravit, určitě na to nebyl
sám. Díky patří samozřejmě také účastníkům, kteří si dali práci s výtvorem
masek. Bez nich by to vlastně nebyl karneval. Hned za 14 dní se uskutečnil
již pátý ročník kostelecké legendární hry Parohy (Na roha). Opět v režii Olina
Procházky. I tady je potřeba poděkovat nejen Olinovi, ale i všem borcům nejrůznějších věkových kategorií, kteří se nebáli vrhnout do bazénu a zabojovat
o trofej Parohů. Díky patří i fanouškům, co přišli tyhle odvážlivce podpořit
a nahecovat je k lepším výkonům. V druhé půlce prázdnin si kostelecká parta holek pro nás připravila vychytanou akci Kostelecká náplavka. I jejich zásluhou bylo místní léto pestré. Snad se budeme moct těšit na pokračování
v příštím roce. Po Kostelecké náplavce jsme se mohli přesunout a roztančit
v rytmu Dj All-ina v Toniově zámecké kavárně. Na závěr prázdnin ještě několik
nadšenců vyběhlo (nejen) proti proudu řeky Orlice. Jsme vděčni těm, co před
několika lety obnovili a udržují další tradici Kostelce. K létu patří i dobré jídlo
a pití, proto si moje poděkování zaslouží i Vodárna a Bistro na hřišti. Určitě by
si každý z Vás vzpomněl i na někoho dalšího. I já určitě na někoho zapomněla.

Fota: archiv Olin Procházka

Foto: archiv Vodárna

Budete-li mít zájem , máte možnost si přímo v pokladně Nového zámku zakoupit výtvarné knihy mapující tvorbu Pavla Matušky. Udělají radost nejen
vám, ale jsou vhodné jako dárek těm, kteří výstavu třeba z časových důvodů
navštívit nemohou. Mám to osobně vyzkoušené!
Rozhodně si nenechte toto Usmívání ujít, výstava je otevřena v Galerii Kinských v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí až do 20. 10. tohoto roku. Litovat
nebudete!
PhDr. Miroslava Nováková
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Člověk nemusí bydlet v Praze, Brně, nebo dokonce někde v cizině, aby zažil
fajn léto. Bez těch pár nadšenců, kteří nesedí jen tak znuděně doma, ale snaží se pro nás, ostatní, to fajn léto připravit, by to v Kostelci nešlo. Takže ještě
jednou Vám všem mé velké díky!
Daniela Dragounová
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Dobrý anděl

Víte že,

93 dětí a 98 rodičů ze 49 rodin na Rychnovsku podpořili
Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče
nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích
členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se
objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými ﬁnančními
příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka
Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci –
Dobří andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Česko-Slovenská Miss je z Kostelce nad Orlicí
Novodobou Česko-Slovenskou Miss 2019 se v neděli 25. 8. stala Klára Vavrušková z Kostelce nad Orlicí. Naše kostelecká rodačka získala i titul Česká
Miss Earth 2019.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
Š. Slezáková

Revma Liga ČR informuje
Revma Liga ČR (zal. 1993) sdružuje revmaticky nemocné pacienty převážně
s revmatoidní artritidou, lupusem, sklerodermií, ale i ostatními revmatickými
onemocněními. Jsme pacientské sdružení, jehož cílem je vzájemná podpora,
sdílení informací, pořádání přednášek a dalších společných aktivit. Máme kluby po celé republice. Ve východních Čechách funguje klub Pardubice, jehož
členové jsou z celého východočeského regionu. Rádi bychom vám byli blíž
a setkávali se i v Kostelci nad Orlicí. Uvítáme rádi nové členy a podporovatele.
V letošním roce jsme pořádali pravidelné schůzky v Pardubicích a Rychnově
nad Kněžnou, byli jsme na společném rekondičním pobytu v Deštném v Orlických horách... Do konce roku krom pravidelných setkání plánujeme ještě
výlet do Brandýsa nad Orlicí, návštěvy solné jeskyně a 12. října připomeneme
veřejnou akcí světový den revmatismu. Sledovat nás můžete i na FB Revma
Liga Pardubice či www.revmaliga.cz. Zájemci o bližší informace nás mohou
kontaktovat e-mailem pardubice@revmaliga.cz nebo telefonicky.
Za vedení klubu, Helena Havlíčková, tel.: 608 21 21 69
Helena Havlíčková

Fota: archiv Dobrý anděl

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Rychnovsku
desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin,
v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme
každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu
let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny,
které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci
a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje
podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen ﬁnanční, ale také
psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více
věnovat tomu, co je důležité.“

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – září
•

•

Kontakt nadace Dobrý anděl: Markéta Křížová, PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz | +420 730 820 089
•

Přidej se k nám!
Na žádost Policie ČR uveřejňujeme tento náborový plakát, který je
umístěn ve vestibulu Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí.
Policie České republiky nabízí
uplatnění pro zájemce o služební
poměr.
Policejní práci je vhodné chápat
jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. Úkolem příslušníka Policie ČR
je především chránit bezpečnost
a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit
proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.
Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat
a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvaliﬁkaci.
Tímto zveme zájemce do svých řad.
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Léto je na Rabštejně tradičně ve znaku oprav a úprav interiéru budovy. Co
se nám letos podařilo? Mezi pravidelnými činnostmi je nejvýznamnějším
počinem posílení scénického osvětlení. Divadelní osvětlení patří k základní výbavě každého sálu divadla či kulturního domu. Na začátku léta se nám
podařilo osadit dvě nová světla typu FHR zepředu jeviště o výkonu 2 x 1kW.
„Dopolední biograf“ (se zvýhodněnou výší vstupného) bude v září pokračovat. Tentokrát se můžete těšit na hit letošního roku - Bohemian
Rhapsody. Promítat se bude ve čtvrtek 19. 9. v 10:00 dopoledne. „Dopolední biograf“ se budeme snažit pravidelně usazovat na třetí čtvrtek
v měsíci. Jste srdečně zváni!
Letní kino má za sebou již 6. ročník! Letos jsme promítali čtyři české
ﬁlmy a jeden hudební ﬁlm (Bohemian Rhapsody – s nádechem Čech
v názvu). Užili jsme si krásné ﬁlmové večery pod širým nebem. Děkujeme všem věrným návštěvníkům! Zelená oáza v centru města na zahradě
za Rabštejnem tak v létě opět ožila promítáním.

Divadlo žije! – sezóna 2019/20
V minulém vydání Zpravodaje Orlice jsem Vám stručně nastínila následující
divadelní sezonu a přislíbila, že v září Vás ve stručnosti seznámím s jejím obsahem. Co nás čeká na začátku sezony?
Jako již tradičně – zahajujeme ucelenou divadelní sezonu koncertem. Letos se podíváme do bigbeatové síně slávy, jelikož k nám přijede legenda české hudební scény – zpěvák Michal Prokop se svou skupinou Framus Five.
O něm více na jiném místě zpravodaje.
ŘÍJEN 2019
V měsíci říjnu uvedeme divadelní společnost Háta Praha. Zavítá k nám s veselou komedií Velké lásky v malém hotelu. Autor této bláznivé komedie Ray
Cooney vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou
sekretářkou. Režie se ujal Roman Štolpa. V hlavních rolích se představí Lukáš
Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová, Marcel Vašinka a další známé herecké osobnosti z divadelní skupiny Olgy Želenské-Drápalové.
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LISTOPAD 2019
Romantická komedie Bosé nohy v parku je
vyprávěním o tom, že i nejšťastnější manželství někdy musí projít zkouškou ohněm.
Také o tom, jak je důležité umět se projít
s bosýma nohama parkem, když chceme
s tím druhým projít celým životem. V této
romantické komedii se Vám představí Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský a další.
LEDEN 2020
Neobvyklou lahůdkou bude lednové představení – love story Vzpomínky zůstanou je
milostný příběh barového klavíristy a jeho
dvou osudových žen. Hra o lásce, rodinných
poutech plná úsměvných, ale i dojemných
momentů. Herecký koncert Zlaty Adamovské a Petra Štěpánka, kterému sekundují
Lucie Štěpánková nebo Jana Stryková a Petr
Udatný.
ÚNOR 2020
Divadelní komedie s detektivní zápletkou – to je představení Ani za milión. Co spojuje
Jacqueline – manželku anglického velvyslance a Lamberta na majáku? Možná kufřík
s milionem eur? Hrají Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer.

Foto: Framus Five v 80. letech
První album vyšlo už roku 1969. Velký vliv na ně měl progresivní rock. To se
projevilo hlavně v legendárním albu „Město ER“ s texty Josefa Kainara. V 80.
letech skupina vyprodukovala několik alb s nestárnoucími písněmi – Kolej
Yesterday, Nic ve zlým, nic v dobrým atd.
Framus Five se několikrát rozešli a zase dali dohromady. Od roku 2000 Michal Prokop vystupuje se skupinou Framus Five nebo v triu s Janem Hrubým
a Lubošem Andrštem.
Po sametové revoluci působil Michal Prokop jako československý politik
a poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění (nejprve za Občanské fórum a poté za ODA).

BŘEZEN 2020
Pro tebe cokoliv. Tak zní název komedie pro sedm herců a jednoho králíka.
Těšte se na příběh o tom, jak mateřská láska nezná žádných hranic. Takže,
když si Vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí
v Africe, tak co uděláte? Podpoříte ji. I kdyby to mělo znamenat, že se převlečete z kožešin do oblečení z biobavlny… Hru uvádí Divadlo Kalich Praha. Hrají:
Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowska a další.
KVĚTEN/ČERVEN 2020
Komedie Rodina je základ státu. Miroslav Etzler v hlavní roli zde hraje roli
doktora, který má mít důležitou přednášku. Těsně před ní mu však bývalá milenka oznámí, že spolu mají (nyní již dospělého) syna. Zoufalý lékař přemluví
svého kolegu, aby se vydával za otce.
Uvádí Divadlo Palace Praha. Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda
Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula a další.
Klubový pořad na závěr divadelní sezony je již také tradicí. Na povídání o hereckém životě, zážitcích z natáčení i jen tak o běžných starostech a radostech přijedou Naďa Konvalinková a Oldřich Navrátil.
V současné době je stále možnost zakoupení abonmá na divadelní sezónu
2019/20 (též ve formě dárkového poukazu). Zmiňované předplatné zahrnuje spoustu výhod – více na www.skrabstejn.cz.
Vstupenky na jednotlivá divadla jsou již v prodeji (ONLINE nebo osobně
na pokladně v Divadelní kavárně Rabštejn).

Michal Prokop a Framus Five
Krásnou tradicí naší divadelní sezony je zařazení koncertu k zahájení nové
sezony. V minulých letech zahajovaly sezonu takové hudební osobnosti jako
Čechomor, Fleret, Hradišťan a další.
Na úvodním koncertu se letos zaposloucháme do žánru zcela jiného. Čeká
nás legenda českého bigbeatu – Michal Prokop se svou kompletní skupinou
Framus Five.
Zpěvák Michal Prokop se narodil 13. 8. roku 1946 židovským rodičům, kteří
byli za války internováni v Terezínském gheu. Michal pak vyrůstal pouze
s maminkou. Už na střední škole s Pavlem Křížkem založil svou první kapelu.
Hráli rock-and-roll byl to jejich protest proti režimu i vkusu rodičů. Zpočátku
vystupoval pouze jako kytarista, a až následně – po ochodu zpěváka Karla Zicha si stoupl za mikrofon. Skupina (později pojmenovaná jako Framus
Five) se orientovala na soul, rythm-and-blues.
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V letech 2000–2013 moderoval v České televizi pořad Krásný ztráty, kde si
do stylizovaného televizního baru zval dvojici hostů a s nimi promlouval
o jejich životě. Celkem bylo odvysíláno přes 500 pořadů Krásný ztráty s více
než tisícovkou hostů. Z tohoto pořadu byly vydány i dvě knihy s rozhovory
v Nakladatelství Lidové noviny.
Hudební lahůdka Michal Prokop a Framus Five vystoupí na Rabštejně
v pátek 18. 10. od 20:00.

Taneční pro mládež 2019
Blíží se podzim a s ním začíná Kurz společenského tance
a chování pro mládež. Letošní frekventanty provedou pravidly společenského tance a chování taneční mistři z taneční školy Bonstep Hradec Králové.
V červnu frekventanti absolvovali nultou lekci. Zde se seznámili s tanečními
mistry Danielem Zhoufem a jeho taneční partnerkou Simonou Vaníčkovou.
Dle plánovaného průběhu kurzu se budeme scházet na Rabštejně v soboty
podvečer (výjimečně pátky – dle rozpisu). Zahájení „tanečních“ proběhlo
v sobotu 31. 8. Během podzimu bude naše frekventanty čekat dvanáct tanečních lekcí a na závěr, samozřejmě, slavnostní Věneček s vynikající skupinou
EGO Retro Music z Hořic. Ale o tom až později. Nepředbíhejme.
Všechny lekce jsou veřejně přístupné.
I tento rok bude navazovat pokračovací kurz pro taneční páry, které již základními tanečními pro mládež prošli. Pokračovací kurz bude určen jak pro
letošní frekventanty, tak pro všechny ostatní zájemce. Více informací v dalších vydáních Zpravodaje.
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Velké lásky v malém hotelu

U vínečka s cimbálem…

První představení nové divadelní sezony 2019/20 je komedie od společnosti Háta Praha. Společnost Háta vede principálka Olga „Háta“ Želenská
a za dobu svého fungování (od roku 1998) nazkoušeli již 23 titulů.
Ray Cooney coby autor této
bláznivé komedie vypráví
o tom, že ani 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. To potom
potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými
zůstává rozum stát. Pokud
se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný
manžel, je jasné, že v hotelu
vypukne peklo.
Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu bydlí
celkem 11 lidí. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned několika nevěrami,
z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů, bojují o svůj krk
vlastně všichni aktéři.
Režie se ujal Roman Štolpa a výpravu vytvořil Zbyněk Simčišin.
V hlavní roli Richarda Willeyho uvidíte Lukáše Vaculíka, jeho ženu hraje Mahulena Bočanová nebo v alternaci Olga „Háta“ Želenská. V dalších rolích uvidíte Marcela Vašinku, Filipa Tomsu a další známé herce.

Sychravé podzimní dny… Čím potěšit srdce a duši? Nejlépe krásnou písničkou,
milým slovem a sklenkou vína.
Proto na začátek měsíce
listopadu připravujeme
koncert vynikající cimbálové muziky Haraﬁca,
která patří ke stálicím
moravského folklóru.
Kapela pochází z Uherského Hradiště a jejím
uměleckým vedoucím
je Petr Galbas.
Můžete se těšit na krásný večer – skupina
Haraﬁca je známá jak svou vynikající interpretací moravského folklóru, ale
také neotřelými aranžemi moderních písní. Nebojí se ani swingu a rocku.
U vínečka s cimbálem… a skupinou Haraﬁca se sejdeme na Rabštejně
v pátek 1. 11. od 19:00.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

Komedie Velké lásky v malém hotelu hrajeme na Rabštejně v pátek 25. 10.
od 19:00. Představení je součástí divadelního abonmá.

HipHop pro nejmenší – ET Dance
Text pro děti: Jsme skvělá parta! Chceš patřit mezi nás? Pak přijď v září na zápis. Čekají tě pravidelné tréninky nabité tancem a energickou hudbou. Vrcholem jsou různá vystoupení a choreograﬁe!
Text pro rodiče: Chcete, aby si vaše dítka procvičila rytmus? Pro děti ve věku
od 5–9 let je na Rabštejně připravena výuka moderního tance! Odpoledne
plná tance povede lektorka Eliška, která tančila ve street dance crew T-Bass
v Hradci Králové.
Taneční skupina ET Dance Rabštejn se těší na své nové nadšené členy!
Během roku uvidíte své ratolesti na několika vystoupeních. Tréninky budou
v sále na Rabštejně s DJ Tomem. Zápis dětí na výuku Hip hop pro nejmenší
proběhne ve středu 4. 9. a středu 18. 9. v Divadelní kavárně Rabštejn a to
vždy od 13:00 do 16:00 (vchod z Palackého náměstí).

Pohybové aktivity na Rabštejně
Rádi se pohybujete? A rádi cvičíte? Pak jsou následující řádky určeny právě
Vám.
Hlavním cílem Rabštejna je poskytnout našim návštěvníkům možnost odreagování od každodenních starostí, a to nejen kulturním programem, ale
i dalšími cestami, např. tancem či cvičením.
V letošním roce budete moci na Rabštejně využít těchto pohybových aktivit:
PILATES – cvičení na zlepšení ﬂexibility těla, zpevnění nejen středu těla
a optické zeštíhlení postavy. Cvičení vede Natálie Pavlasová.
KEBELLTS – oblíbené cvičení posilující celé tělo. Široká škála pohybů s rozdílnými konkrétně cílenými účinky na tělo. Cvičení vede Lucie Hejduková.
GYMNASTIKA A CVIČENÍ PRO MAMINKY.
JÓGA – klasické cvičení jógy. Vede jogín Honza Dlabal.
TANEČNÍ KURZY, TANČÍRNY.
ET DANCE PRO NEJMENŠÍ – hip-hop a moderní tance pro nejmenší (děti
ve věku 5–10 let). Vede Eliška Klimešová.
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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

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
PERMANENTNÍ MAKE-UP
GALVANICKÁ ŽEHLIČKA
LÍČENÍ
DEPILACE
NEHTOVÁ MODELÁŽ
ŠIROKÁ NABÍDKA KOSMETIKY
(Rhassoul, Kawar, SynCare)

Komenského 649,
Kostelec nad Orlicí
www.hanaalnaami.webnode.cz
+420 736 184 640
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Hudební produkce o přestávkách

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

Swingový festival na zámku,
festival pro všechny generace

DOWN BEAT DIXIELAND BAND
Uskupení z Jeseníku se zaměřuje nejen na známá témata tradičního jazzu,
ale i na skoro zapomenuté skladby. Muzikanti se do Kostelce rádi vrací kvůli
přátelské a pohodové atmosféře zámeckého festivalu.
V rámci doprovodného programu si nesmíte nechat ujít výstavu Usmívání
třebechovického rodáka Pavla Matušky. Tato výstava otevřená na začátku prázdnin už pobavila stovky návštěvníků a garantujeme vám, že i vy si
z Galerie Kinský odnesete jen dobrou náladu. Chybět nebudou výrobky
Sdružení Neratov o. s. ani občerstvení z Toniovy zámecké kavárny a restaurace.
Akce je ﬁnančně podpořena Královéhradeckým krajem.

Ivona Jasníková

Food festival na zámku
V letošním roce na návštěvníky čeká zhruba o třetinu více prodejců než
v loňském roce. Mezi všemi nabídkami nebudou chybět stálice našeho
festivalu včetně domácí Toniovy kavárny a restaurace, přibudou oblíbené
burgery v mnoha variantách, rozšíří se nabídka cizokrajných jídel, sladkých
dobrot i nápojů. Pro děti a vlastně i pro dospělé bude připraven doprovodný
program a celý den zpříjemní svými hudební sety Tea Jay Ivo Pospíšil.

Pro devátý ročník Swingového festivalu na zámku, který vypukne v sobotu
7. 9. ve 14:00, jsme připravili vystoupení pěti hudebních těles, kulturní doprovodný program a jako obvykle přátelské a milé prostředí areálu zámku.
V letošním roce jsou mezi účinkujícími zastoupeny všechny věkové skupiny,
od žáků základních škol až po muzikanty, kteří spolu hrají padesát let. A kdo
na vás čeká na zámeckém pódiu?
14:10
PRUŽNÁ TĚLA
Oblíbené uskupení muzikantů starší generace, které svými swingovými
standardy každoročně, na počet svého zesnulého kapelníka, zakladatele
festivalu Antonína Urbana, zahajuje festival.
15:30
JAZZINEC QUARTET
Mladý nadějný jazzový kvartet (věkový průměr 12 let), který vznikl pro jednorázové vystoupení na Jazzinec Trutnov, ale ukázalo se, že jsou natolik šikovní
muzikanti a tak dobře jim to hraje, že pokračují v koncertování, a dokonce i jako předkapela Celuly Laca Decziho. Absolutní vítězové na jazzových
festivalech: Jazzinec Trutnov, Jazz Nights Hořice, Krokus jazz festival Polsko,
Jelenia Gora.
16:30
PRAGUE RHYTHM KINGS
Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se originální interpretací
americké jazzové hudby 20. a 30. let minulého století, a to vše s dobovými
hudebními nástroji a vizáží.
18:00
BRASS AVENUE
Dechový showband, který se svými covery světových hitů roztančí každého! Koncerty Brass Avenue nejsou jen o hudbě, stejný důraz muzikanti
kladou na velkou pódiovou show a komunikaci s publikem. Brass Avenue
dovede zaujmout jakékoli publikum a spolehlivě rozhýbe všechny generace.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2019

Čtvrtý ročník oblíbeného gastronomického festivalu začíná v areálu zámeckého parku v 11:00. Těšíme se na vás v sobotu 21. 9.
Ivona Jasníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v září
91 let oslaví Kubátová Jarmila
92 let oslaví Fillová Jindřiška
Minaříková Marie

75 let oslaví Bořek Milán, Voda Josef
80 let oslaví Dostálová Eva
90 let oslaví Černá Ludmila

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

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
Z našich řad odešli
Josef Pech
Ing. Jan Klusáček
MUDr. Milan Lysý
Jiří Chaloupka;
Antonie Melkesová
Mgr. Jiří Tměj
Hana Venclová
Karel Kaplan

Jitka Filipová s. r. o.
Alois Štandera
Vladislav Mališ
Hana Zahradníková
Pavol Benka
Anežka Michajlowová
Jaroslava Myšáková
Pavel Hartman

* 1950
*1954
*1949
* 1953
* 1947
* 1963
* 1925
* 1947

* 1972
*1939
* 1938
* 1948
* 1947
* 1954
* 1947

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

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

Sňatek uzavřeli
Alena Stiborová a David Šolc
Michaela Bartáková a Tomáš Stejskal
Jitka Papáčková a Jindřich Jirásek
Anna Vostřelová a Miloš Ulrych
Věra Kořízková a Zdeněk Hanyk
Jana Semrádová a Jan Sapoušek
Alena Drahokoupilová a Filip Bartoň
Pavlína Přikrylová a Lukáš Junek

Věroslava Zezulová a Pavel Rainer
Zuzana Starosundecká a Dmitrij Paškov
Michal Forejtek a Lucie Zavadilová
Filip Šimerda a Barbora Šmídová
Eduard Dmytriv a Pavlína Šmídková
Martin Kaplan a Romana Kotalová
Martin Hloušek a Martina Škopová
Václav Novák a Barbora Čípková

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

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

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

www.charon-eu.cz
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Kvalitní a odborné služby za nejnižší ceny

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz

2. 9. (pondělí) 19:00
JÓGA
kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Pravidelně každé pondělí
- salónek.

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

4. 9.(středa) 13:00
ZÁPIS – HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Zápis do výuky (13.00 – 16.00 hod). Pro všechny kluky a holky, kteří tančí
rádi a chtějí se naučit moderní tanec a být členy taneční skupiny ET DANCE
Rabštejn. Zápis proběhne v Divadelní kavárně.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn – program září–prosinec
1. 9. (neděle) 8:30
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
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4. 9.(středa) 17:30
PŘEDNÁŠKA – PROJEZME SE KE ZDRAVÍ
Přednáška Stanislava Skřičky – autora bestselleru "OpRAWme se". Správná
výživa dokáže divy. Diety nefungují, stačí správně jíst. Strava jako lék i na těžké nemoci. Tělo se umí opravit samo, když mu trochu pomůžeme. Přednáška
proběhne v Divadelní kavárně.
7. 9. (sobota) 19:00
TANEČNÍ 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež – druhá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné – sál.
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10. 9. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý – sál.
12. 9. (čtvrtek) 18:00
PILATES
cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.
14. 9. (sobota) 19:00
TANEČNÍ 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež – třetí lekce. Lekce jsou veřejnosti přístupné – sál.
16. 9. (pondělí) 16:00
Sál.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

18. 9. (středa) 13:00–16:00 ZÁPIS – HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Zápis do výuky pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit
moderní tanec a být členy taneční skupiny ET DANCE. Zápis proběhne v Divadelní kavárně.
20. 9. (pátek) 19:00
TANEČNÍ 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež – čtvrtá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné - sál.
21. 9. (sobota) 19:00
TANČÍRNA
Dvě hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné dobrovolné.
22. 9. (neděle) 11:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

25. 9. (středa) 18:00
MUZIKOTERAPIE – TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Salónek.
27. 9. (pátek) 8:15, 10:00

POŘAD PRO ŠKOLY:
PLANETA ZEMĚ 3000 – KOLUMBIE
Určeno pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ. Sál.
27. 9. (pátek) 19:00
TANEČNÍ 2019 – PRVNÍ PRODLOUŽENÁ
Kurz společenského tance a chování pro mládež – pátá lekce. 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 (v plné sestavě). Koncert u příležitosti zahájení divadelní
sezóny - sál. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo
ON-LINE na stránkách www.skrabstejn.cz
25. 10. (pátek) 19:00
DIVADLO: VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
První divadelní představení nové sezony. 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.
1. 11. (pátek) 19:00

KONCERT: U VÍNEČKA S CIMBÁLEM …
A SKUPINOU HARAFICA
příjemný večer s přátelskou atmosférou, písničkou a vínem. Zazní zejména
krásné moravské lidové písně v podání cimbálové muziky Haraﬁca z Uherského Hradiště, která se však nebojí experimentů a výletů do jiných hudebních žánrů.
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 souseZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2019

dem a čeká je i společný večer s matkou Corrie … Hrají: Veronika Freimanová,
Radúz Mácha, Anna Kameníková/Karolína Vágnerová a Rudolf Hrušínský.
7. 12. (sobota) 19:00
VĚNEČEK TANEČNÍCH
Večer plný hudby a tance, slavnostní uvedení nových absolventů Kurzu společenského tance a výchovy pro mládež 2019 do společenského života. Taneční škola Bonstep Hradec Králové. K tanci a poslechu hraje EGO RETRO
MUSIC HOŘICE a DJ.
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.

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
18. 9. (středa) 19:00
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 80 Kč.
19. 9. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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 zlevněné 50 Kč.
22. 9. (neděle) 17:00

PRO DĚTI:
MRŇOUSKOVÉ 2 – DALEKO OD DOMOVA
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je
odeslán do Karibiku! Animovaný/rodinný, Francie/Čína 2018. Vstupné 80 Kč.
9. 10. (středa) 19:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první
pohled. A začátek velkého milostného příběhu. Neoddělitelně se vzájemně
podporují při naplňování svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. A jak
to vypadá o deset let později? Komedie. Francie 2019. Vstupné 80 Kč.

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

Akce v DDM
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.
18. 9. (středa) 16:30–18:00
DEN NANEČISTO
Nahlédněte do pestré nabídky zájmových kroužků na školní rok 2019/2020.
Seznamte se osobně s vedoucími kroužků. V areálu Seykorova parku a v klubovnách DDM jsou připraveny ukázky činností nejen pro školáky a předškoláky, ale i pro mládež a dospělé. Na Vaši návštěvu se těší pracovníci DDM.
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21.9.–22.9.
VÍKEND S ATLETIKU
Víkend plný atletických disciplín v krásném prostředí nového kosteleckého
stadionu. Přespání v DDM. Cena 550 Kč. V ceně jídlo 5x denně a pitný režim.
Vedoucí: Daniela Šafaříkova, DiS., Radka Suchomelová.
11. 10. (pátek) 16:00–19:00
DÝŇOBRANÍ
V Seykorově parku a v DDM vyřezávání a zdobení dýňových strašidel (dýně
možné koupit i na místě). Ochutnávka dýňových specialit. Ocenění nejkrásnějšího dýňového strašidla. Soutěže pro děti. Malování na obličej. Opékání
vlastních vuřtů. Ochutnávka domácích dýňových specialit. Jízda na koni.
Od 18:30 slavnostní rozsvícení dýňových strašidel.

PŘIPRAVUJEME
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 2020
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovkách Orlických hor proběhne
v lednu a únoru (4., 11., 18., 25. 1. a 1. 2. 2020). Cena: 3 250 Kč (z toho hrazen
autobus, vlek, kvaliﬁkovaný instruktor).
UMÍTE LYŽOVAT/JEZDIT NA SNOWBOARDU
A NEPOTŘEBUJETE INSTRUKTORA?
Zúčastněte se lyžařské školy bez výuky lyžování. Cena 3 250 Kč
(z toho hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu).
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 10. 12. 2019 do DDM
(platba na účet č. 2200377848/2010, var. symbol 12348)

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
7. 9. (sobota) 7:00
SENDRAŽ
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:15 do Nového Města nad Metují a autobusem do Sendraže. Pěší trasa:
Sendraž, rozhledna, Peklo, kolem Metuje, Nové Město nad Metují, nádraží.
Délka pěší trasy: 11 km. Návrat: vlakem z Nového Města nad Metují. Vedoucí
akce: Věra Hrdličková
21. 9. (sobota) 8:00
POLSKO
Sraz účastníků: 8:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 8:15 do Náchodu a cyklobusem (10:10) do Karlowa. Pěší trasa: sedlem
mezi Wielkým a Malým Szczeliniecem, po modré na zelenou, Bílá skála,
Pasterka, skály Puchacza, vyhlídka nad Pasterkou, Karlow. Délka pěší trasy: 11 km. Náročnější výlet, celkem převýšení 350 m, krátký prudký výstup
a sestup. Návrat: cyklobusem z Karlowa (15:10) a vlakem z Náchoda. Vedoucí akce: Oo Šabart. Poznámka: Jen 30 minut na občerstvení na nádraží
v Náchodu. Polská měna není potřebná.

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

Program doprovodných akcí na září
2. 9. (pondělí) 9:00
HURÁ DO CVRČKA
poprvé po prázdninách do malé školky
4. 9. (středa) 16:30

TVOŘENÍ PRO NEJMENŠÍ

11. 9. (středa) 16:30

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ

14. 9. (sobota) 10:00
výroba svíček,…

DÍLNIČKY NA KOSTELECKÉM POSVÍCENÍ

18. 9. (středa) 16:00
Mgr. H. Zakouřilová

JAK SE PŘIPRAVIT NA NÁSTUP DO ŠKOLY

25. 9. (středa) 16:00

ZÁVODY ODSTRKOVADEL

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.

Akce v Novém zámku
19. 10. (sobota)

ČEŠTÍ VÍTĚZOVÉ KOCIANOVY HOUSLOVÉ
A HERANOVY VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽE 2019

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

Sklenářka

Centrum meditace a přírodního učení

Každý čtvrtek 16:00 MASÁŽE MIMINEK
lektorka Iva Voráčková

13.–15. 9.

Každý čtvrtek 17:30
CVIČENÍ TĚHOTNÝCH, PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
lektorka Iva Voráčková

30. 9.–6. 10.
JÓGA-VÉDÁNTA ÁŠRAM
ásany, dech, meditace, ﬁlozoﬁcké aspekty jógy

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

VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ PRO ZDRAVÍ

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.
Informace a přihlášky na www.sklenarka.cz
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Různé
14. – 17. 9., 9:00–17:00 TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ
A SUKULENTŮ
Klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou pořádá tradiční výstavu v Domě
zahrádkářů na Poláčkově náměstí (u Kolowratského zámku). Prodej přebytků
a poradenská služba.
7. 9. (sobota)
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–12:00
A POTŘEB PODZIM/ZIMA 2019
Srdečně zveme na tradiční bazárek dětského oblečení, který se koná v Sokolovně Kostelec nad Orlicí.
Rezervace prodejních míst nutná na tel. 603 294 376.

4. 10. (pátek) 21:00
CROSSOVER RAP NIGHT VOL. 9
Elektrïck Mann & Věc Makropulos. Koupaliště Kostelec nad Orlicí. Věc Makropulos (OFFICIAL) slaví 9. narozeniny. Hostem hodně barevného večírku
budou legendy z Valmezu - ELEKTRÏCK MANN, který kromě svejch klasickejch šleh dovezou i nový album "Tlustopéráci Jedou"

TJ Sokol Kostelec nabízí:
VYŘAZENÉ ŠKOLNÍ ŽIDLIČKY za symbolickou cenu 1 Kč
Celkový počet židliček k odběru je 120 ks.
Dále nabízíme k odkoupení sendvičové desky „KINGSPAN“,
původní cena byla okolo 18 tis., jinak cena dohodou.

Informace na tel.: 731 545 551 nebo 723 245 542

Z NAŠICH ŠKOL
Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
Exkurze Škoda Auto a.s. Kvasiny

Bronzové medaile
pro Obchodku

Fota: archiv OA TGM

V červnu jsme jako třída pod vedením paní učitelky Nunvářové navštívili
kvasinský závod Škody Auto a. s. Už po vstupu na nás dýchala atmosféra velkého koncernu. Po úvodní videoprezentaci o historii chodu závodu a vyráběných modelech aut nám byl umožněn vstup do provozu. Po dvou skupinách
s průvodcem a jeho odborným výkladem jsme prošli postupně svařovnou,
montážní linkou a nakoukli jsme i do kantýny. Chtěli bychom zdůraznit, že
máme velký respekt k pracovníkům závodu. Tempo a přesnost jejich práce je
obdivuhodná a výdělky tedy zasloužené. V neposlední řadě nás zaujaly moderní technologie, kterými je továrna vybavena. Celkově považujeme exkurzi za zdařilou a zajímavou. Doufáme, že budeme mít v budoucnu možnost
znovu navštívit závod a projít si i jeho jiné provozy.

V červnu se na hřišti Pod Strání v Kostelci nad Orlicí konalo Finále školních
lig středních škol v so ballu. Zúčastnilo se celkem 9 škol, včetně té naší
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí. Na zápase byla
přátelská atmosféra a i přes opravdu teplé počasí se nám vedlo dobře. Ze
4 zápasů jsme vyhráli dva. Nakonec jsme se díky ﬁnálovému losu našeho
trenéra mohli utkat o krásné 3. místo. Bylo to velmi napínavé, ale po velkém
boji jsme vyhráli a odnesli si bronzové medaile.

Za II. C Dominik Petřík a Tomáš Tyčka

Adéla Vacková, Iva Houštěková

Znovu mezi nejlepšími
Už 24. ročník Hradecké Juniorky se uskutečnil 18. 6. na OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové.
Soutěž je určena pro studenty 1. a 2. ročníků SŠ a letos se ho poprvé účastnili i žáci škol základních,
které vyučují psaní na klávesnici. Účastníci opisují text z tištěné předlohy v časovém limitu deseti
minut.
Studenti OA TGM z Kostelce nad Orlicí navázali na kvalitní umístění svého předchůdce Jakuba
Danielky, který v květnu reprezentoval školu na MR ČR v Ostravě a obsadil tam skvělé 4. místo.
Patrik Jones a Lukáš Mazák tentokrát v konkurenci 7 SŠ získali místo 1. a 3. ve své kategorii.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Mgr. Monika Tmějová
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2019
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
TANEČNÍ TÁBOR I.

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

Táborové léto
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2. – 4. TŘÍDU

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU

TÁBOR POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY
TÁBOR S ANGLIČTINOU

Fota: archiv DDM

SPORTOVNĚ- OUTDOOROVÝ TÁBOR
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
začínáme 1. 10.
ROZVRH HODIN V DDM
PONDĚLÍ
14:00–15:00
14:30–16:00
14:30–16:00

15:00–16:00
15:15–16:15
15:30–16:30
15:45–16:45
16:15–17:15
16:00–17:00
16:00–17:00
16:30–17:30
16:30–17:30
16:45–17:45
17:00–18:00
17:00–18:00
17:00–18:00
17:15–18:15
17:30–18:30
17:45–18:45
18:45–19:45
19:00–20:00

Jóga pro děti: Eliška Kuthanová, 490 Kč
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na šachy: Ing. Pavel Hadač
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na šachy:
Ing. Pavel Hadač, (0 Kč–projekt)
Správňačky: Nikola Vavrušková, 490 Kč
Přírodovědný kroužek: Eliška Kuthanová, 490 Kč
Šikulkové I. pro předškoláky:
Soňa Burdychová, 490 Kč
Německy hravě: Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč
Dramaťák pro 4.–6. třídu ZŠ:
Bc. Magdalena Kynčlová, 490 Kč
Střelba ze vzduchové pušky pro začátečníky:
Jan A. Dostálek, 490 Kč
Fotografování I.: Ing. Zdeněk Fabiánek, 490 Kč
Keramika pro rodiče s dětmi:
Eliška Kuthanová, 80 Kč/lekce
Barevná paleta pro 1. a 4. tř. ZŠ:
Bc. Ilona Mikyskyvá, 490 Kč
Matematická příprava k přijímačkám pro 8. a 9. tř. ZŠ:
S. Burdychová, 490 Kč
Rusky hravě: Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč
Fotografování II.: Ing. Zdeněk Fabiánek, 490 Kč
Střelba ze vzduchové pušky pro pokročilé:
Zdeněk Hroch, Jan A. Dostálek, 490 Kč
Dramaťák pro 7.–9. třídu ZŠ:
Bc. Magdalena Kynčlová, 490 Kč
Programování LEGO robotů (od 12 let):
Ing. Veronika Andrlová, 490 Kč
Matematická příprava k maturitní zkoušce:
Soňa Burdychová, 490 Kč
Klub mladých instruktorů:
Bc. M. Kynčlová, Mgr. T. Hurdálek, J. A. Dostálek 50 Kč
Kroužek kritického myšlení:
Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč

16:30–17:30
16:30–17:30
16:45–17:45

17.00–18.30
17:00–18:30

17:00–18:30
18:00–19:00

18:45–19:45
18:45–1945
STŘEDA
15:00–16:00
15:00–16:00
15:30–16:30
16:00–17:00
16:00–17:30

16:15–17:15
16:30–18:00
16:45–17:45
17:00–18:00
18:40–19:40

ÚTERÝ
10:00–11:30
Dle dohody
13:30–14:30
14:15–15:15
14:30–15:30
14:30–15:30
14:30–15:30
15:30–16:30
15:40–16:40
16:00–17:00
16:00–17:00
16:00–17:00

Klub maminek: Eliška Kuthanová, 490 Kč
Hlídání dětí na objednávku:
Eliška Kuthanová, 160 Kč/hod
Flétna I., II.: Daniela Šafaříková, Dis., 490 Kč
Stolní a společenské hry:
Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč
Jóga smíchu: Bc. Magdalena Kynčlová, 490 Kč
Kutilové: Eliška Kuthanová, 490 Kč
Angličtina pro 1.–2. tř. ZŠ:
Daniela Šafaříková, Dis., 490 Kč
Kreativní vaření: Mgr. T. Hurdálek, 690 Kč
Kresba pravou mozkovou hemisférou:
Eliška Kuthanová, 490 Kč
Pisálkové–tvůrčí psaní:
Bc. Magdalena Kynčlová, 490 Kč
Včelařství:
Ing. Miroslav Chaloupka (učebna SZeŠ), 490 Kč
Výtvarný ateliér 4.–9. tř. ZŠ:
Bc. Cecílie Sejkorová, 490 Kč

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2019

ČTVRTEK
14:00–15:30
14:00–15:00
15:00–16:00
15:15–16:15
15:30–17:00
16:00–17:00
16:00–16:30
16:45–17:15
17:00–20:00
17:00–18:30
17:30–18:00
18:30–19:30

Angličtina pro 3. - 5. tř. ZŠ: Mgr. Řepková, 490 Kč
Barevná paleta pro 1. až 4. tř. ZŠ:
Bc. Ilona Mikysková, 490 Kč
Taneční kurz latinsko-amerických
a standartních tanců:
Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč
Klub kreativity pro mládež a dospělé:
Eliška Kuthanová (1x za 14 dní), 80 Kč/lekce
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na dračí doupě:
Josef Smutek, (0 Kč–projekt )
Klub keramiky pro mládež a dospělé:
Eliška Kuthanová (1x za 14 dní), 80 Kč/lekce
Český jazyk:
doučování, příprava k přijímacím zkouškám.
Mgr. Veronika Řepková, 490 Kč
Africké bubny a etnické nástroje:
Bc. Magdalena Kynčlová, 490 Kč
Tancovat může každý: Eliška Kuthanová, 490 Kč

Kytara bez not pro začátečníky:
Ivana Minaříková, 490 Kč
Umění žití v přírodě: Mgr. T. Hurdálek, 490 Kč
FIT balet pro předškoláky: Lucie Šrámová, 490 Kč
Kytara bez not pro pokročilé:
Ivana Minaříková, 490 Kč
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na dračí doupě:
Ing. Jan Němec, (0 Kč–projekt)
AJ pro II. stupeň ZŠ: Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč
Módní návrhářství:
Bc. Jitka Krčmářová Klára Marková, 490 Kč
Taneční kroužek pro dívky 1.–4. tř. ZŠ:
Zuzana Uhrová, 490 Kč
Klub kytary bez not pro pokročilé:
Ivana Minaříková, 60 Kč/lekce
Kroužek moderního cestovatele:
Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč

Keramika pro 1.–3. tř. ZŠ:
Marcela Zahradníčková, 600 Kč
Zábavný počítač a X-BOX pro I. st. ZŠ:
Jan A. Dostálek, 490 Kč
Dramaťák pro 1.–3. třídu: Karolína Novotná, 490 Kč
Experimenty a pokusy: Daniela Šafaříková, 490 Kč
Keramika od 3. třídy ZŠ: Marcela Zahradníčková, 600 Kč
Kytara bez not pro ZŠ: Ivana Minaříková, 490 Kč
Keyboard I.: Daniela Šafaříková, 490 Kč
Keyboard II.: Daniela Šafaříková, 490 Kč
Šachový klub pro SŠ a dospělé:
Ing. Tomáš Blažek, 490 Kč
Keramika–točení na hrnčířském kruhu:
Marcela Zahradníčková, 80 Kč/lekce
Keyboard III.: Daniela Šafaříková, 490 Kč
Angličtina pro mládež SŠ a dospělé:
Mgr. Tomáš Hurdálek, 490 Kč
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
začínáme 1. 10.
ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNÁCH
PONDĚLÍ
14:30–15:30
15:00–17:00
15:00–17:00
15:45–16:45
16:00–17:00
16:00–17:00
17:00–18:00
17:00–18:00
18:00–19:00
18:00–19:00

ÚTERÝ
14:30–15:30
16:00–17:30
16:00–17:00
16:00–17:00
16:45–17:45
17:00–18:00
17:00–18:00
17:00–18:00
17:30–18:30
18:00–19:00
18:00–19:00
19:00–20:00

STŘEDA
14:15–15:15
15:30–16:30

15:30–17:00
16:00–17:00
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16:30–17:30
Kondiční trénink od 4. třídy:
Jan A. Dostálek (Havlíčkova ul.): 550 Kč
Jezdectví pro začátečníky:
Mgr. Marie Gregorová (Farma Tutleky), 1 500 Kč
Jezdectví od 10 let: Lenka Szotková
(Jezdecký klub Doudleby nad Orlicí), 1 500 Kč
Horolezectví I. pro 1.–3. třídu ZŠ:
Mgr. M. Sejkora, David Slovák (OA), 550 Kč
Taneční průprava mažoretková:
L. Malíková, R. Fialová (učebna ul. Havlíčkova), 650 Kč
Mažoretky Saﬁra I.:
S. Fialová (tělocvična ul. Havlíčkova), 750 Kč
Mažoretky Saﬁra II.:
S. Fialová (tělocvična ul. Havlíčkova), 750 Kč
Horolezectví II. pro 4.–6. třídu ZŠ:
Mgr. M. Sejkora (OA), 550 Kč
Sportovky pro II. stupeň ZŠ:
Jan A. Dostálek (těl. Havlíčkova), 550 Kč
Lezení na umělé horolezecké stěně pro SŠ:
Eliška Kuthanová (tělocvična Havlíčkova ul.),
50 Kč/lekce

Sporťáček: Jan A. Dostálek (těl. Havlíčkova), 550 Kč
Judo: Štefan Trebatický, Blanka Peterová
(Havlíčkova ul.), 550 Kč
Cvičení rodiče s dětmi 1–3 roky:
Mgr. P. Hladká (OA), 550 Kč
Gymnastická průprava I. 5–8 let:
L. Malíková, R. Fialová (těl. Havlíčkova ul.), 550 Kč
Taneční kurz latin.–am. a standart. tanců:
Mgr. Tomáš Hurdálek (uč. Havlíčkova ul.), 550 Kč
Gymnastická průprava II. 9–11 let:
L. Malíková, R. Fialová (těl. Havlíčkova ul.), 550 Kč
Plavání: J. A. Dostálek (bazén RK), 1 500 Kč
Gymnastická průprava III. 12–18 let:
L. Šrámová (OA), 550 Kč
Jumping–trampolínky na hudbu:
Bc. M. Kynčlová, 550 Kč
Mažoretky Saﬁra I. + II.:
S. Fialová, L. Malíková, (učebny Havlíčkova ul.), 750 Kč
Kin-ball a jiné netradiční míčové sporty:
Mgr. T. Hurdálek (tělocvična Havlíčkova ul.), 550 Kč
Cvičení a tancování pro ženy:
Lenka Malíková (tělocvična Havlíčkova ul.), 550 Kč

Bruslení a hokej na umělé ploše:
Jan A. Dostálek (um. led za OA), 550 Kč
Atletika 1.–4. tř. ZŠ:
Jan A. Dostálek, Soňa Burdychová
(Stadion, těl. Havlíčkova), 550 Kč
Železniční modeláři:
Petr Urban (Havlíčkova ul.), 550 Kč
Taneční průprava mažoretková:
L. Malíková, R. Fialová (učebna Havlíčkova ul.),
650 Kč

16:30–17:30
17:00–18:00

17:00–18:00

17:30-18:30

ČTVRTEK
15:00–17:00
15:30–16:30
16:00–17:30
16:00–17:00

16:00–17:30
17:00–18:00

17:00–18:00
18:00–19:00
17:00–18:00

PÁTEK
14:00–15:30

15:00–17:00
16:00–17:00

Orientační běh pro 1.–4. tř. ZŠ:
Mgr. P. Hladká, Iva Rybínová (Hala Jungmannova),
550 Kč
Orientační běh pro 5.–9. tř. ZŠ:
Ing. Viktor Hladký (Hala Jungmannova), 550 Kč
Cvičení rodiče s dětmi 3–6 let:
Nikola Vavrušková (tělocvična Havlíčkova ul.),
550 Kč
Střelba z NERF zbraní:
Jan A. Dostálek, Richard Janša (Sokolovna),
550 Kč
Akrobatická a párová gymnastika:
Mgr. Tomáš Hurdálek (uč. Havlíčkova), 550 Kč

Jezdectví od 10 let:
Lenka Szotková (Doudleby n. O.), 1500 Kč
Badminton:
Jan A. Dostálek (Sokolovna), 550 Kč
Judo: Štefan Trebatický, Blanka Peterová
(Havlíčkova ul.), 550 Kč
Gymnastika a parkur pro kluky:
Bronislav Bobiš, Mgr. Tomáš Hurdálek
(tělocvična Havlíčkova), 550 Kč
Agility pro děti od 11 let, mládež a dospělé:
Lucie Bočková (zahrada DDM), 50 Kč/ lekce
Gymnastika a parkur pro kluky:
Bronislav Bobiš, Mgr. Tomáš Hurdálek
(tělocvična Havlíčkova), 550 Kč
Atletika 5.–9. tř. ZŠ:
Jan A. Dostálek (Stadion), 550 Kč
v zimě tělocvična
Horolezectví III. 6.–9. třída ZŠ:
Mgr. Miroslav Sejkora (OA), 550 Kč

Sobal pro SŠ:
Mgr. Miroslav Sejkora
(tělocvična Havlíčkova ul.), 550 Kč
Jezdectví pro pokročilé:
Mgr. Marie Gregorová (Farma Tutleky), 1 500 Kč
Stolní tenis: Josef Čermák (Sokolovna), 550 Kč

SOBOTA
Klub orientačního běhu: Mgr. Petra Hladká

Cena za 1. pololetí, pokud není uvedeno jinak.

Na každý kroužek prosím vyplňte samostatnou přihlášku.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně nebo do schránky
na dveřích DDM, případně třídnímu učiteli
nejpozději do 30. 9.
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Fota: archiv MC Cvrček

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

Herníčka ve Cvrčku
Máme tu opět září a začátek nového
školního roku, a tak si Vám dovolím
stručně nastínit, co vlastně ve Cvrčku
v herničce pro rodiče s malými dětmi děláme, k čemu vlastně hernička
slouží, když nefunguje jako mateřská
škola.
Září je pro nás ve Cvrčku doba, kdy se
s některými našimi cvrčky rozloučíme,
protože už vyrostli a nastupují do školky. Zároveň se ale těšíme na nové
i s jejich maminkami. Léto uteklo jako voda a i ti, co před prázdninami byli
ještě miminka, jsou najednou velcí rozumbradové a přestává jim stačit jen
maminčina společnost. Začínají zjišťovat, že jsou tu i jiné děti a začínají se
učit s nimi vycházet a spolupracovat. Na to je výborná naše dopolední hernička, kde se těmto vztahům bezpečně, pod dozorem svých maminek, naučí. Není pro prcky jednoduché zjišťovat, že nejsou středobodem vesmíru, že
jsou tu i jiní lidé, se kterými musí umět vycházet. Těmto schopnostem, které
se dítěti budou hodit po celý život, se nenaučí doma v rodině, na to potřebují společnost svých vrstevníků. Ve Cvrčku pak můžeme vidět pokroky,
které děti postupně dělají. Když přijdou poprvé, jsou některé děti vyjukané
a často jen z náruče maminky pozorují, co se kolem nich děje. Některé děti
ani nové hračky nepřesvědčí, aby se daly na průzkum. V tom je ale výhoda našeho mateřského centra, že na nikoho netlačíme. Nikdo se nemusí
do ničeho zapojovat, když nechce. V tom je rozdíl od skupinové výchovy
např. v dětské skupině či mateřské škole. U nás se děti mohou adaptovat tak
dlouho, jak potřebují. Děti brzy samy zjistí, že prostředí je bezpečné, a vydávají se na průzkum. Nejprve si hrají samy, případně s maminkou, ale časem
můžeme pozorovat první hru s ostatními kamarády a první spolupráci. Proto
dětem necháváme velký prostor pro spontánní hru, aby jednak rozvíjely svoji
fantazii, ale právě i tyto společenské vazby. S dětmi také ale samozřejmě děláme kratičké společné programy, kdy zpíváme, tančíme nebo třeba cvičíme.
Nováčci opět většinou jen pozorují, ale brzy se přidají a přijmou za své i určitá pravidla, která s tím souvisí. Jako třeba že se musí nejdřív herna uklidit,
abychom si měli kam sednout. Děti naprosto spontánně začínají pomáhat.
Pak ty starší, které už to znají, jdou pro pomůcky, např. hudební nástroje.
Po skončení zase děti dají nástroje do boxu a ten se uklidí. Vypadá to primitivně a jasně, ale děti, které tohle nezažily, pak mohou s řádem v mateřské
škole mít problémy. Naše děti to pak mají v mnohém při nástupu do školky
jednodušší.

Samozřejmě naše centrum tu není jen pro děti, ale i pro jejich aktivní maminky, případně tatínky, či babičky. Pro ně připravujeme vzdělávací programy
a výtvarné dílny. Ale i samotný pobyt ve společnosti ostatních, kteří mají obdobné problémy a starosti, má terapeutický účinek. Pěkně to vyjádřila naše
členka: Můj muž vždycky pozná, že jsem byla ve Cvrčkovi. Jsem prý taková
klidnější, vypovídaná. Nejdu na něj po práci tak hrrrr. Přínosem je i to, že
si ženy mohou na chvilku v klidu sednout. Zejména maminky živějších dětí
tenhle aspekt velice oceňují.
Rodičovská dovolená je nádherná doba, když ji rodiče i dítě prožívají v pohodě, bez stresu, bez společenské izolace, aktivně a smysluplně. V naší
společnosti máme obrovskou výhodu toho, že rodiče mohou zůstávat
s dětmi doma až do 4 let. Stát jim kompenzuje částečně ušlou mzdu a platí za ně sociální a zdravotní pojištění. Nicméně je tu pořád i zakořeněný
stereotyp, že matka s malým dítětem má být doma, šťastná z naplnění své
mateřské role. Že nic jiného vlastně ani nepotřebuje. Nikdo vám už ale předem neřekne, jak osaměle se matky mohou někdy cítit. Zejména ty aktivnější pak mohou být brzy z této role unavené a frustrované a často spěchají
rychle do práce. Což je velká škoda. Pracovat totiž budete ještě desítky let,
ale rané dětství Vašeho dítěte Vám uteče už nikdo nevrátí. Proto neseďte
doma, pojďte mezi nás, vezměte s sebou kamarádku, nebo přijďte samy.
Do ničeho Vás nutit nebudeme. Jaké si to budete chtít ve Cvrčku udělat,
takové to bude. Budete se chtít aktivně zapojit do připravování programu?
Výborně! Přijďte s nápady, návrhy, novými kontakty na lektory a novými
tématy! Nebo naopak si potřebujete jen odpočinout a někde v koutku si
přečíst časopis? I to je možné. Dítko se Vám s ostatními zabaví a Vy získáte
cenné chvilky klidu.
Aktuální nabídku činností a akcí najdete facebooku (Mateřské centrum Cvrček). Na všechny se už moc těšíme!
Bc. Andrea Kocourková, jednatel
Program vznikl za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí.
Děkujeme!!!

Skaut
Táborové léto
Kostelečtí skauti jako každé léto probudili své tábořiště
v Pekle nad Zdobnicí. A to na celý červenec. Vlčata, světlušky
a skautky v počtu 48 dětí vyrazily na tábor již prvního července. Letošním táborem je provázel Asterix a Obelix a jejich 12 úkolů od Cesara. Krom nich děti soutěžily v pevnosti Boyard, cvičně
zachraňovaly zraněné v lese, skákaly skok důvěry z šestimetrové věže, nebo
běžely olympijský maratonský běh.
V horku nás chladila řeka Zdobnice, nebo stín okolních lesů. Když nám byla
zima, našli jsme útočiště u ohně v teepee, nebo u táborových ohňů. Když
nám bylo smutno, rozveselili nás ostatní kamarádi, když jsme potřebovali
něco vyřešit, zvládli jsme to společně. Bez elektřiny, mobilů, internetu. Prostě nádherných 14 dní mimo civilizaci uprostřed přírody, kdy jsme si mohli
odpočinout a zároveň zažít mnoho dobrodružství.
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Foto: archiv Skaut

Tábor nám skončil 13. července v sobotu. Ale tábořiště osamělo jen do neděle, kdy dorazili naši skauti společně se spřáteleným oddílem skautek z Moravské Třebové. I oni zde strávili krásných 14 dní, tentokrát jako čarodějové z Bradavic. I jejich čas ale utekl jako voda a na konci července skončil i druhý
tábor a zbýval jen úklid tábořiště. I to jsme ale zvládli a teď už je na našem tábořišti krásně uklizeno, stejně jako když jsme tam na začátku prázdnin začali
stavět stany. Tak zase za rok.
Jiří Granát

Nábor do skautského oddílu
Chceš i ty zažít, jaké je to být skautem? Stačí k tomu
udělat velmi málo. Přijít se podívat v průběhu září a října
na skautskou schůzku. První schůzka je 20. 9. od 16:30 na skautské základně v Lomu nad hřištěm a další pak každý pátek ve stejnou
dobu. Přijímáme chlapce a děvčata od první třídy ZŠ.
A co vás čeká? Schůzky každý pátek na dvě hodiny, jednodenní
a dvoudenní výpravy každých minimálně 6 týdnů, 2 týdenní tábor
v létě, ale hlavně mnoho nových nezapomenutelných zážitků a dobrodružství s novými kamarády. Další informace na www.junakkostelec.org a emailu stredisko@junakkostelec.org
Jiří Granát

Smíšený pěvecký sbor Orlice
Orlice zve do Orlice
V našem městě existuje několik institucí pod názvem Orlice. Na náměstí
máme prodejnu Orlice, autokemp je Orlice, zpravodaj města, který právě
čtete, nese název Orlice. Hned po řece je nejstarší Orlicí ve městě už více než
155 let činný smíšený pěvecký sbor.
Tradici sborového zpívání se členové Orlice snaží zachovávat, pravidelně se
scházejí ke zkouškám, koncertují a mají úspěch. Jenže trendem dnešní společnosti není scházet se k jakékoliv smysluplné činnosti, trendem je sdílet se
na sociálních sítích a co by se dalo nazvat společenským životem, je posezení v restauraci nebo zahradách domácností nad sklenicí či talířem něčeho
dobrého a probírání a řešení věcí v té chvíli neřešitelných. V neposlední řadě
se necháváme bavit množstvím pořadů, ﬁlmů, videí na televizních a inter-

Foto: archiv SPS Orlice. Orlice před koncertem v Hradci Králové
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netových sítích. Jinak jsme stále v pohotovosti, jak se postarat o naše materiální potřeby, potřeby našich dětí a vnoučat, případně i rodičů. Jistě je to
důležité, ale neméně důležité je umět se od dennodenního úsilí odpoutat
a zkusit se například ponořit do tónů, akordů, do hudby a zpěvu. Je vědecky prokázáno, že zpívání působí pozitivně na celou osobnost člověka, tedy
i na jeho fyzickou stránku. Učíme se dobře dýchat, používat svaly, o kterých
ani nevíme, že je máme, víc se usmíváme, protože i to je součást dobrého
zpívání a v neposlední řadě sborovým zpěvem tvoříme společenství, které
svým výkonem, svým uměním souhry, souznění, může potěšit, povzbudit,
nadzvednout A věřte, že když se povede dobře zazpívat sborová skladba,
dostane to do jiné dimenze posluchače i zpěváky. Ale to je třeba vyzkoušet
a prožít.
Kdo činnost sboru trochu více sleduje, ví, že máme pestrý a ne tak zcela
tradiční repertoár a to díky mladé, kreativní a velmi šikovné sbormistryni
Nikole Košťálové. Právě její zásluhou, ale i zásluhou naší kmenové vedoucí
Dagmar Potštejnské je sbor na úrovni a srovnatelný svými výkony se sbory
z Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové i Prahy, kam jsme také pravidelně
zváni.
V čem však nemůžeme ostatním sborům konkurovat, je množství členů. Orlice je svým počtem spíše komorní sbor, než velký smíšený, kterým bychom
měli být. Chybí nám zpěváci všech hlasových i věkových kategorií. Akutní
nedostatek vykazuje sekce mužských hlasů, basů a tenorů.
Nejen kostelečtí muzikanti a zpěváci, velice rádi vás přivítáme mezi sebe,
abychom s vámi mohli dělat úžasné hudební věci, ale také pěstovat krásné
lidské společenství.
Dosud jsme zkoušeli vždy ve školním roce ve středu od 18 hodin v sále ZUŠ,
kam zájemce srdečně zveme a velice se na všechny těšíme. Odhoďte zbytečný ostych a pohodlnost, falešné podceňování, oprašte svůj talent a zdravé
sebevědomí a přijďte, bude to stát za to!
Mgr. Milena Slavíková

0JU9HURQLND.ODãNRYiDGYRNiWND



Český zahrádkářský svaz
Zpráva pro příznivce ekologického moštu
Kostelečtí zahrádkáři věrni tradici několika desetiletí opět
připravují novou sezonu moštování. Za tu minulou můžeme všichni poděkovat přírodě i zájmu kosteleckých občanů.
Tlak veřejnosti na zpracování padaných jablek byl tak veliký,
že povzbudil i kostelecké zahrádkáře k nebývalému úsilí při
zpracování maximálního množství ovoce, které se rovnalo
maximu za přesněji evidovaných posledních deset let. Kvalita produktu byla i chuťově nebývale dobrá. Překonali jsme i ohrožení termínem dokončení rekonstrukce Riegrovy ulice, a navíc i nedodělky kanalizace,
které už zasáhly do našeho provozu.
Pro letošní rok zahrádkáři chystají udržení tradice oblíbeného sterilního
moštu v lahvích 0,7 litrů. Veřejnosti nabídneme pravidelné dodávky nevratných obalů i v krabicích bag-in-box jak 3 tak i 5 litrů. Provoz moštárny zajišťuje dlouhodobě zkušený tým mužů i žen.
Co nás s výhledem na letošní rok trápí je očekávaný pokles úrody jablek
v zahrádkách i sadech, který teď již s jistou nedosáhne mimořádně vysoké
loňské úrody. Rádi tedy vykoupíme padaná čistá nehnijící jablka nejen na začátku sezony pro rozjezd výroby, ale pravděpodobně během celého podzimního období. Pamatujte na nás všechny u Vašich rodičů, dědečků a podobně.
Zahájení příjmu jablek předpokládáme v sobotu 14. 9. dopoledne a potom
tradičně v pondělí odpoledne a v sobotu dopoledne po dobu asi 8 až 10 týdnů. Zajisté nám kostelecká veřejnost promine, když s omluvou na světové el
niňo požádáme, aby přesné termíny zahájení a ukončení sezony byly ještě
konzultovány se sv. Petrem krátce před spuštěním provozu.
Náš ekologický mošt můžeme pokládat za špičku kvality v ovocných nápojích. Vůči obchodnímu standardu není vyráběn ani s přísadami cukru, ani
dořeďováním vodou do koncentrátu. Veškerá tekutá složka nápoje je ovocného původu.
Ing. Vítek Losenický,
místopředseda výboru, ZO ČZS Kostelec nad Orlicí
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Opět je tu mošt pro Kostelec

WHO
HPDLONODVNRYDDGYRNDW#VH]QDPF]

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Kostelec nad Orlicí, ul. Riegrova 249
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Výkup a odvoz starých a nepotřebných věcí.
Máte plnou půdu, stodolu či chalupu a plno starých věcí?
Potřebujete se toho zbavit? Zajišťujeme výkup a odvoz.
Platíme v hotovosti. Volejte na tel.: 732 462 802.

Zahájení příjmu ovoce:
14. 8. (sobota)
8:00–12:00
dále vždy v pondělí: 13:00–17:00
a v sobotu:
8:00–12:00
Žádáme zájemce o ekologicky hodnotný mošt, aby:
- si domluvili větší dodávku jablek, to je nad 50 kg, předem telefonicky
v pracovní době na čísle 731 945 407
- dodávali padané ovoce přebrané, min. vel. 4 cm a čisté vymyté lahve
Cena moštu:
15 Kč/láhev s dodávkou ovoce;
20 Kč/láhev bez dodaného ovoce s dodávkou lahví.
Záloha na námi dodanou láhev 3 Kč. Nečisté lahve nepřebíráme!
Krabicový mošt:
5 l (bag in box – nevratný obal) 130 Kč proti ovoci (10 kg), 160 Kč volně.
3 l (bag in box – nevratný obal) 90 Kč proti ovoci (7 kg), 110 Kč volně.
Odvezete si známý kostelecký tepelně ošetřený čirý mošt
bez chemických přísad.
Rádi vykoupíme do odvolání padaná nehnijící jablka, a to výhodně
2 Kč/1 kg, podmínkou je předběžná dohoda.
MIMOŘÁDNÉ DODÁVKY OVOCE I TERMÍNY PROJEDNEJTE
s Marií Sajdlovou, tel. 737 976 298 info též J. Šabata tel. 704 709 790
zahradkari.kostelec@seznam.cz, hp://www.zahradkari.unas.cz/
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SPORT
Mažoretky Marlen na Mistrovství Evropy
První červencový víkend je pro většinu
dětí znamením začátku prázdnin. Pro
kostelecké mažoretky však znamená vrchol jejich soutěžní sezóny – Mistrovství
Evropy. V letošním roce se tato událost
konala v chorvatském Záhřebu, kam se
Marlenky vypravily ve čtvrtek 4. července v plné polní – tedy kadetky, juniorky i seniorky. Pátek se ještě nesl ve znamení psychických příprav a menšího
odreagování u jezera, kam dorazil i náš velmi početný rodičovský fanklub.
V sobotu ráno už pro nás oﬁciálně začal boj o co nejlepší umístění mezi evropskou špičkou. Jako první přišlo na řadu deﬁlé juniorek a seniorek. Dívky
za velké a hlasité podpory zacvičily tyto choreograﬁe nejlépe v letošní sezoně a večer na vyhlášení získaly velmi slušná umístění. Juniorky vybojovaly
7. místo a seniorky 5. místo.
Neděle pak byla vrcholem a hlavním bodem našeho celoročního úsilí.
Všechny tři týmy se postavily na start se svými pódiovými skladbami. A konkurence byla letos obrovská – v kadetkovské a seniorské kategorii startovalo
17 týmů z celé Evropy a v juniorské dokonce 19. Jako první šly na řadu kadetky
se svojí skladbou Addams family a předvedly bezchybný výkon. Po nich se
skvěle předvedly juniorky s choreograﬁí Partners in crime. Nakonec se ukázaly v nejlepší formě seniorky na téma Fast & Furious. A výsledky?
Kadetky – 5. místo | Juniorky – 12. místo | Seniorky – 8. místo.
Holkám i rodičům patří poděkování trenérek za krásně užité tři dny! Holky
do toho daly všechno, co mohly, a jsme na ně moc pyšné.
Teď už je čas na odpočinek, vyléčení všech bolístek a načerpání nové energie. Na všechny se těšíme 9. 9. v 18:00 na zahájení nové sezony!
Martina Kalousková
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Sport–Klub–Senior
Zprávy z S-C-S
O tom, že naše sportovní organizace žije a stále se scházíme na různých akcích, svědčí i poslední sešlost, v pořadí již 178.
10. 8. jsme měli opět možnost změřit své dovednosti na petangu. Bylo nás
třicet a čtyřiadvacet se pustilo do soutěžení. Vytvořili jsme 8 tříčlenných
družstev a pod dohledem přísných rozhodčích jsme kouleli, povzbuzovali
a bavili se až do ﬁnálových bojů.
Sítem „pavouka“ zdárně prošli a nakonec zvítězili tito borci: Jirka Karlíček,
Franta Macháček a Karel Kalousek. Dostali malou cenu, diplom a medaile.
I další místa byla odměněna.

Družstvo kadetů U16 hraje Ligu Kadetů. První jarní turnaj odehráli již 6.–7. 4.
v Praze na Spectru, umístili se na krásném 2. místě. Soutěž pokračovala 27.–
28. 4. v Pardubicích kde obsadili také 2. Místo, a poslední turnaj se odehrál
18.–19. 5. v Kostelci a Klackaři turnaj vyhráli. Kadety čeká 7.–8. 9. nadstavba
ligy, která proběhne u nás na hřišti.
Děkuji všem hráčům a jejich rodičům za maximální nasazení a přeji hodně
úspěchů v podzimních bojích!
Pavel Barvínek, předseda SK Klackaři

SOFTBALLOVÝ ODDÍL KOSTELEC NAD ORLICÍ

VÁS ZVE NA PODZIMNÍ TURNAJE

NA DOMÁCÍM HŘIŠTI
7.–8.9. 2019

NADSTAVBA LIGY KADETŮ

10 družstev bude svádět boje o přímý postup do ﬁnálového turnaje
Fota: archiv S–K–S

Všichni účastníci se celé odpoledne výborně bavili, nechybělo tradiční pohoštění v podobě dvou chodů grilovaných klobás, končili jsme při kytarách
a houslích skoro potmě. I když během akce chvílemi pršelo, nic to neubralo
na dobré náladě a příjemné atmosféře.
Všichni jsou zajedno, že se příští rok zase sejdeme a prožijeme pěkné sportovní odpoledne. Děkujeme všem, kteří pro nás tuto akci připravili, hlavně
ing. Františku Duchoňovi a Mírovi Šutovi a Janě Hartmanové.
Vzkazujeme těm, kteří i přes pozvání nepřišli, že mají čeho litovat, protože
jsme chvílemi přece jen omládli o několik let.
Za všechny přítomné H. F.

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí

20.–22.9. 2019

MISTROVSTVÍ ČR
COACHBALL U11

16 družstev na 3 hřištích v našem areálu, hrát se bude o zlato!

28.–29.9. 2019

NADSTAVBA LIGY ŽÁKŮ

6 družstev bude hrát o postup do ﬁnále

5.10. 2019

TURNAJ 3. VÝCHODOČESKÉ
LIGY MUŽŮ

Tradiční zakončení sezóny mužů, vše se rozhodne a vyhodnotí.
PŘIJDTE PODPOŘIT NAŠE HRÁČE A SHLÉDNOUT KVALITNÍ ZÁPASY

Informace a rozpisy turnajů: www.klackari.cz a facebook

Jarní sezóna SK Klackaři
Nejmladší družstvo U7 hraje tradičně ligu regionu severovýchod. Letos je vysoká účast a soutěže se tak účastní 7 družstev.
Odehráli jsme turnaje 1. 5. ve Velkém Oseku, kde jsme se umístili na pátém
místě, a 16. 6. v Kostelci nad Orlicí, kde jsme byli třetí. Čeká nás poslední
turnaj 15. 9. v Jablonci nad Nisou.
Družstvo U9 hraje rozvojovou soutěž RookieBall U9. Soutěž se nehraje
na výsledky, probíhá jen individuální hodnocení hráčů. Odehráli jsme turnaje 13. 4. v Liberci, 4. 5. v Trutnově, 18. 5. v Chocni a 15. 6. v Kostelci nad Orlicí.
14. 9. nás čeká kvaliﬁkace na MČR.
Družstvo U11 hraje Coachballovou ligu pořádanou ČSA. Hrajeme divizi Východ. První turnaj jsme 27. 4. pořádali u nás v Kostelci, kde jsme obsadili 3.
místo. Dále jsme vyjížděli 8. 5. na hřiště Joudrs Praha, 5. místo, 25. 5. Pasos
Pardubice, 4. místo a 16. 6. jsme jeli do Prahy do Eaglesparku, tento turnaj se
bohužel kvůli nepřízni počasí neuskutečnil. Čeká nás ještě plánovaný turnaj
7. 9. v Liberci, který bude o jeden den prodloužen, kvůli nahrazení neodehraného turnaje v Praze. Pak už nás čeká jen Mistrovství ČR, které se bude
20.–22. 9. konat na našem hřišti v Kostelci.

Ski klub Kostelec nad Orlicí
43. ročník lyžařské školy,
8. ročník školičky pro nejmenší,
6. ročník snowboardingu
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí připravuje 43. ročník lyžařské školy, 8. ročník
školičky pro nejmenší, 6. ročník snowboardingu.
Výuka probíhá v 6 celodenních kurzech ve Zdobnici v Orlických horách.
V ceně kurzu je zahrnuta doprava vlastním autobusem, jízdné na vleku, kvaliﬁkovaný instruktor, základní pojištění a čaj.
Více informací v říjnovém vydání zpravodaje a dále na www.skiklubkostelec.cz;
hps://facebook.com/groups/skiklubkostelec
Kontakty:
Božena Bolehovská – 606 783 456 | Michala Kavalková – 732 812 555

Žáci U13 hrají Ligu Žáků. V jarní části odehráli 3 turnaje, 13. a 14. 4. v Praze
na Spectru, vybojovali 3. místo, dále 3.–5. 5. v Pardubicích, obsadili 4. místo
a 8.–9.6. turnaj na domácí hřišti, kde se umístili na 2. místě. V podzimní části
soutěže je čeká nadstavba ligy, která se koná 28.–29. 9. u nás v Kostelci, kde
se bude bojovat o postup na MČR.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2019
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V ZRCADLE ČASU
Ladislav Karel Feierabend vypráví aneb Vzpomínky k 50. výročí úmrtí slavného rodáka
II. V EXILOVÉ VLÁDĚ
Po dramatickém útěku z Čech před nacistickým pronásledováním se Ladislav
Feierabend dostává do Anglie. V Londýně, kam přijel v červnu 1940, obdržel
od Edvarda Beneše nabídku, aby vstoupil do právě se tvořící československé exilové vlády. Rozmýšlí se, neboť má obavu, aby jeho politické působení
v zahraničním odboji nepoškodilo rodinu, která zůstala v protektorátu. Smysl pro vlasteneckou povinnost však vítězí.
Myslel jsem na domov a otřásl se při pomyšlení, že by Hitler mohl vyhrát válku.
Co by bylo z mladé české generace ? Co by bylo z našich dětí, z Iva a Hanky ?
Patrně by nemohly studovat na českých vysokých školách, které by Hitler nikdy
neotevřel, aby zničil českou inteligenci a abychom se stali služebníky "vyšší rasy".
Řekl jsem si, že jako člen vlády budu moci účinněji pracovat k porážce nacismu
než jako soukromá osoba ... Tak jsem se stal členem vlády v exilu.
V exilové vládě zastával Feierabend zodpovědný post ministra ﬁnancí. Kromě
činnosti ve vládě konal četné propagační přednášky o situaci ve střední Evropě, často v dramatických podmínkách německých náletů na britská města,
jako například 12. března 1941 v Liverpoolu.
Sotva jsem začal přednášet, zazněl letecký poplach a v témže okamžiku spadla
v blízkosti puma. Předseda se otázal, zda si přítomní přejí přerušit schůzi, a naznačil, že lze odejít do sklepa, který je zřízen jako letecký kryt. Bylo však odhlasováno,
že se má pokračovat, a nikdo se ze sálu nehnul ... Za chvilku jsme slyšeli, jak padají
budovy ... Do hotelu jsem se dostal až ke druhé hodině noční a cestou domů jsem
nemohl poznat ulice, jimiž jsem před několika hodinami šel k místu své přednášky. Byla to hrozná sklizeň zkázy a smrti. Jeden z mých anglických průvodců suše
poznamenal: "To je odměna za naši mnichovskou politiku, pane Feierabende ..."
Situace v Čechách se výrazně zhoršila po provedení atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942. Začalo hromadné zatýkání
a popravy příslušníků odboje i mnoha nevinných lidí, byly vyhlazeny Lidice.
Pro mne doba po atentátu na Heydricha náleží k nejhorším dnům mého života.
Denně jsem čekal, že mezi popravenými bude moje žena a mé děti ... V říjnu 1942
K. H. Frank hrozil členům československé vlády v exilu, kteří měli doma rodinné
příslušníky, že se na nich bude mstít, budou-li pokračovat v českém vysílání v BBC
... Na začátku roku 1943 jsem se dověděl, že moje žena, můj otec a můj bratr inž.
Karel Feierabend s celou svou rodinou byli odvezeni do německých koncentračních táborů ... Tatínka nacisté vzali do koncentráku, když mu bylo 81 let ! ... Od té
doby se už nevrátil klid do mé duše ... Útěchou mi byla jen intenzívní práce.
Práce ve vládě zahrnovala přípravu rozpočtů zahraničního odboje, ale také
plánování měnové reformy po návratu domů s koncem války. V britském exilu se za tím účelem tiskly nové československé papírové peníze.
Stokorunová státovka byla zvláštní tmavě olivové barvy s obrazem presidenta
Osvoboditele na přední straně ... Na rubu byly zobrazeny Hradčany s částí Karlova mostu a malostranských věží ... Původně jsem si přál, aby vodotisk pro každou
denominaci byl jiný a zvěčnil podobu mých dětí ... Dodatečně jsem však zjistil,
že dva vodotisky by stály značnou částku, a proto jsem se rozhodl pro zobrazení
jen hlavy syna Iva ... Po vytištění peněz bylo nutné se postarat o jejich bezpečné
skladování ... Proto jsme hledali podzemní uložení někde na venkově, kde letecké
útoky byly nepravděpodobné. Byl nám nabídnut starý, opuštěný pískovcový lom
blízko města Bath s prostorami hluboko pod zemí ... Dvakrát jsem kontroloval
uložení peněz a vždy jsem si připadal jako v pohádce, když jsem uprostřed zelené
pastviny, na níž se klidně pásly krávy, sestupoval k ocelovým dveřím dolu, v němž
čekaly papírové peníze na den osvobození, podobně jako pohádková princezna.

Jaro roku 1943 strávil Feierabend ve Spojených státech amerických, kde studoval možnosti hospodářské spolupráce po válce. Setkal se s řadou krajanů i osobností amerického politického a hospodářského života, přednášel
o Československu na významných univerzitách. Ve stejné době vykonal kratší návštěvu USA i prezident Beneš. Po návratu zažil Feierabend velkou úlevu
v podobě zpráv o své rodině.
Než jsem odjel do Ameriky, dověděl jsem se, že mezinárodní Červený kříž doručuje
vězňům v německých koncentračních táborech balíčky z neutrálních zemí. Zařídil jsem, aby všichni moji drazí v koncentrácích v Německu dostávali pravidelně
takové balíčky. Po návratu ze Spojených států jsem dostal zprávu, ... že všichni
příslušníci mé rodiny, moje žena, otec, bratr se ženou a jeho dva synové, jsou naživu. Mezinárodní Červený kříž mi sdělil, že všichni moje balíky dostali ... Také jsem
dostal z domova radostnou zprávu, že moje děti jsou na svobodě v opatrování
rodičů mé ženy a že smějí navštěvovat střední školy.
Druhou návštěvu USA vykonal ministr ﬁnancí Feierabend v létě roku 1944.
Jako zástupce Československa se tam zúčastnil konference, která vedla
ke vzniku dvou dodnes fungujících institucí - Mezinárodního měnového
fondu a Mezinárodní (dnes Světové) banky.
Koncem května 1944 dostala československá vláda pozvání presidenta Spojených
států na mezinárodní měnovou konferenci, která měla být zahájena 1. července
1944 v Bre on Woods v americkém státě New Hamphire ... Podařilo se nám zajistit
Československu poměrně vysokou kvótu v Mezinárodním měnovém fondu ... Byli
jsme v pořadí kvót na dvanáctém místě mezi čtyřiceti čtyřmi státy zastoupenými
na konferenci ... Mezinárodní měnová konference byla mimořádná zkušenost, která obohatila mé vědomosti a poskytla mi příležitost opatřit si mnoho významných
styků, jichž jsem brzy mohl užít ve prospěch Československé republiky.
Invaze USA a Velké Británie vedoucí k osvobození Francie a ústup Němců
na východní frontě v Sovětském svazu ohlašovaly blížící se konec války. S vojenskými úspěchy Rudé armády však rostla politická moc sovětského Ruska
a tím i sebevědomí československých komunistů v moskevském a londýnském exilu, což se Feierabend dovídá při pobytu v USA.
Mnoho zpráv z Londýna mě nepotěšilo; bylo z nich jasné, že levičáci pod vedením
komunistů nabývají převahy ... President Beneš je napadán, že se obklopuje pravičáky, kteří jdou proti politice hlásající nejtěsnější spojení a přátelství se Sovětským
svazem. Mezi těmi pravičáky jsem prý já na prvním místě ...
Začátkem roku 1945 postupovala sovětská vojska přes Slovensko. Představitelé v exilu jednali o politickém uspořádání v poválečném Československu. Mělo
existovat několik stran sdružených v Národní frontě s vedoucím postavením socialistického bloku, to jest komunistů, sociálních demokratů a národních socialistů. Zástupci agrární strany, mezi nimi i Feierabend, nebyli k jednáním přizváni.
Nedemokratický postup při sestavování Národní fronty a nesouhlas s prosovětskou politikou prezidenta Beneše vedly ministra Feierabenda k odchodu z vlády.
Z několika stran jsme se dověděli, že se socialistický blok usnesl, aby president republiky a zástupci jednotlivých politických stran odjeli do Moskvy, kde by jednali
o složení první domácí vlády ... Beneš ... jasně řekl, že komunisté jsou proti tomu,
aby kdokoli z bývalých agrárníků jel do Moskvy, a že on nemůže proti tomu podniknout nic, protože musí dělat politiku s komunisty. To potvrdilo mé obavy, že agrární
strana nejen nebude zastoupena v Národní frontě, ale bude zakázána ... Dopis, jímž
jsem formálně podával demisi, jsem odeslal presidentovi 14. února 1945.
Jitka Zichová.
(pokračování v příštím čísle zpravodaje Orlice)
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KOSTELECKÝ
MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL
F. I. TŮMY
13. 9. 2019

XVI. HUDEBNÍ FESTIVAL F. I. TŮMY
k poctě rodáka a barokního skladatele Františka
ntišš ka IIgnáce
gnáce A
Antonína
n to n ín a TTůmy,
ů m y,
žbběty ve
ve Vídni,
Vídni, který
který by
by letos
letos oslavil
oslavil
dvorního skladatele a kapelníka císařovny Alžběty
ehho úúmrtí.
mrtí.
315. narozeniny, a připomeneme také 245 let oodd jjeho

17:00

Beseda | „Místo F. I. A. Tůmy v evropské hudbě“
přednáší univ. prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
ˇ
CKomunitní centrum Na PRíkopech)

19:00 Filharmonie Hradec Králové,

Andreas Sebastian Weiser – dirigent,
Martin Bárta – solista (baryton)
| Antonín Dvořák - Biblické písně,
cyklus písní pro nižší hlas a orchestr
na texty žalmů z Bible Kralické op. 99 B 189
| Antonín Dvořák - Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163
ˇ
CChrám sv. jiRí)

14. 9. 2019

KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ

ˇ
(Palackého námEstí
Kostelec nad Orlicí)
10:00 Řemeslný jarmark, Mažoretky Marlen,
10:0
Rytmy sběrného dvora
11:00 Princezna ze mlejna | Divadlo Pegas Praha
11
12:30 Sadovanka a lidový vypravěč Slávek Kubík / dechová hudba
12
13:30 Ascarya | žonglérská skupina HK
13
15:00 Lollipopz | dětská pěvecká, taneční a hudební skupina
15
116:30 In4mation | grunge-schlager
118:00 Like-it | pop-rock
119:45 Imitátorská show Václava Faltuse
21:00 Holki | pop music

CELODENNÍ PROGRAM
DOPROVODNÉ AKCE
14.–15. 9.
S čím si hráli naši (pra) rodiče | výstava hraček
ˇ
ˇ
(Vestibul mEstského
úRadu)

ˇ
(Palackého námEstí
Kostelec nad Orlicí)
Kids food fest | dětský gastrofestival
Bubenické worshopy | Rytmy sběrného dvora Davida Andrše
Workshop žonglování | diabolo, kuželky, poi, ﬂowerstick, levistick,
slackline | Ascarya žonglérská skupina HK

Dětské dílničky | výroba svíček, mega bublifuk, korálkování, malování
na obličej | Mateřské centrum Cvrček, Pobytového střediska MV ČR

14.–15. 9.

Výstava železničních modelů,
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(tElocviCna
a uCebny
v ulici HavlíCkova)

Dovednostní souteže | zahrada městského úřadu | Junák – český skaut
Dětské atrakce | houpačky, řetízkový kolotoč a kolotoč Madagaskar

Děkujeme za ﬁnanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům akce, jsou to:
ISO - 9001
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Jaké povinnosti
má student
vůči zdravotní
pojišťovně?
Co má student vždy doložit?
 přerušení, přestup a ukončení studia
na SOU a SŠ

#student
#zdravotní
pojišťovna

 zahájení, přerušení, přestup a ukončení
studia na VŠ
 zahájení a ukončení doktorandského studia
po dovršení věku 26 let

Co když student maturuje až v září?
 za studenta hradí zdravotní pojištění stát
pouze do 31. srpna
 pokud si nevíte rady jak dál, zavolejte nám na
infolinku 800 209 000

www.zpskoda.cz |

zpskoda

VÁŠ ZNÁMÝ OČNÍ LÉKAŘ Z KOSTELCE
VÁM PŘINÁŠÍ PÉČI V APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK POD ZNAČKOU ESVIS.

Hradec Králové
E. Beneše 1549
774 163 743

Kostelec nad Orlicí
Pod Branou 331
494 323 737

Dobruška
Pulická 99
722 945 027

Opočno
Dobrušská 356
722 947 935

Náchod
B. Němcové 738
722 944 821

Značka Esvis je dceřinnou společností ﬁrmy VISUS. Oddělení VISUS spol. s r.o. v Polici nad Metují bylo prvním soukromým očním lůžkovým zařízením v České republice.
Naše zařízení zahájilo činnost v lednu 1993 svojí ambulantní částí a v lednu 1994 i lůžkovou částí s operačním sálem.
Od ledna 2010 je operační část přemístěna do rekonstruovaných prostor polikliniky v Náchodě.

Úpice
Bratří Čapků 773
722 949 811

Police nad Metují
17. listopadu 291
777 163 788

