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Vážení spoluobčané,
v letošním roce si připomínáme 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. V listopadu 1989 se tehdejší Československo zbavilo totalitního
režimu a zařadilo se mezi svobodné demokratické země.
Komunistická strana vládla v naší zemi od únorového puče v roce 1948 a svoji vedoucí úlohu si pojistila i v Ústavě. K pádu totalitního režimu
vedla neudržitelná hospodářská situace a změny v tehdejším Sovětském svazu.
Revoluční rok začal v podstatě již 10. 12. 1988. Symbolicky v Den lidských práv na povolené demonstraci na Škroupově náměstí v Praze promluvil Václav Havel. Jeho jméno zná celý svět. Básník, dramatik, esejista, spisovatel, publicista a politik se narodil 5. 10. 1936 a zemřel 18. 12. 2011.
Někdejší vězeň totalitního režimu Václav Havel byl později dlouhá léta prvním demokraticky zvoleným prezidentem Československa a České
republiky. Známý myslitel a bojovník za lidská práva vždy vyvolával silné emoce. Zatímco ve světě jej většinou obdivují, názory na jeho působení
v domácí politice se různí.
„Pokusme se pochopit dnešní den jako první krok státní moci k uznání nezávislých iniciativ jako legitimních společenských hnutí, jejichž hlasu je třeba
naslouchat,“ řekl v prosinci 1988 Václav Havel. O měsíc později ale režim v Praze předvedl svou moc: obušky, vodními děly a slzným plynem potlačil sérii demonstrací k dvacátému výročí upálení Jana Palacha.
V neděli 17. 11. to bude třicet let
od chvíle, kdy se studentský pochod vydal z pražského Albertova
na Národní třídu. Brutální zákrok
tehdy odstartoval vlnu odporu,
která vyústila v sametovou revoluci. Československo se zbavilo
totalitního režimu a po jednačtyřiceti letech se vrátilo mezi nezávislé demokratické státy.
I naše město se k oslavám tohoto významného výročí připojí:
ve dnech 4. až 30. 11. 2019 bude
ve vstupní hale městského úřadu probíhat výstava fotograﬁí
z let 1989 a 1990, kterou doplní
ﬁlmové záběry ze stávky na kosteleckém Jiráskově náměstí ze
dne 27. 11. 1989. Ve čtvrtek 16. 11.
v Zrcadlovém sále Nového zámku
– u příležitosti nadcházejícího dne
státního svátku – provede recitál
přední český violoncellista Jiří Bárta, a to společně se svojí partnerkou, vynikající klavíristkou Terezií
Fialovou.
Vážení spoluobčané, zamýšlím se
nad tím, jaký pokrok jsme za těch
uplynulých třicet let udělali:
o kolik a v čem jsme se posunuli
dál, jakou představu mají mladí
lidé o době před 17. 11. 1989, jak
se žije mladé generaci, jaké hodnoty dnešní společnost uznává.
Myslím, že je nesmírně důležité,
připomínat si skutečnou podstatu a smysl demokracie. Pojem
a obsah tohoto slova bychom neměli zneužívat. S právem svobodného slova je třeba hospodařit
a pečovat o něj s úctou a respektem k druhému: vulgarity, urážky,
cynismus a nadřazené soudy život
v této zemi lepším nečiní.
Kéž s moudrostí, slušností a pokorou: „Vítězí pravda a láska nad zlobou a nenávistí,“ (Václav Havel).
František Kinský, starosta města
Fota: archiv MěÚ Kostelec nad Orlicí
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•
•

•

•

ze dne 9.9.2019
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2017465/VB/1, Kostelec n.O.,
p. č. 2327, Falta-úprava kNN se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
IČ: 24729035.
dohodu pro rozdělení vloženého kapitálu
mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu odpadní voda se společností AQUA SERVIS,
a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
dohodu pro rozdělení vloženého kapitálu
mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu
- pitná voda se společností AQUA SERVIS,
a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na projekční práce
s názvem Stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388,
Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec
nad Orlicí a schvaluje vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
smlouvu č. 66/2019 o zajištění uměleckých
vystoupení pro pořadatele akce se společností Richard Dušák Umělecká agentura RichART, se sídlem 390 01 Tábor 1, Kožešnická
511, IČ: 15778126.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 25.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 27.
souhlasí
s vícepracemi týkající se vypracování projektové dokumentace Výstavba a oprava komunikace Žofínská společností Sella & Agreta
s.r.o., se sídlem 565 01 Choceň, T.G. Masaryka
620, IČ: 25935721.
se započtením vzájemných pohledávek se
společností Sella & Agreta s.r.o., se sídlem 565 01 Choceň, T.G. Masaryka 620,
IČ: 25935721.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

ze dne 23.9.2019
schvaluje
smlouvu o výpůjčce č.169/2019 se spolkem
TERCIA VOLTA, se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov 47, IČ: 26666740,
na dobu určitou s účinností od 01.10.2019
do 31.12.2020.
příkaz k obchodování zemního plynu
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWH pro rok
2021.
příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého napětí pro rok 2021.
pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků v katastrálním území

Kostelec nad Orlicí, dle přílohy č.1, se Zemědělským družstvem vlastníků Štědrá Tutleky,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky
10, IČ: 00128597.
dohodu o ukončení smlouvy o poskytování
odborných prací a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s panem Ladislavem Janouchem, se sídlem 565 01 Choceň
1, Skořenice 126, IČ: 15592413.
smlouvu o poskytování služeb a kontrolní
činnosti se společností SIBBA Trading s.r.o.,
se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého 264, IČ: 60912260.
organizační směrnici č. VS/24 Sociální
fond - statut sociálního fondu s účinností
od 01.01.2020.
veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu
působnosti v oblasti doručování se společností Česká pošta, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983.
obchodní smlouvu - Ticket Restaurant Card
a Ticket Restaurant se společností Edenred
CZ s.r.o., se sídlem 186 00 Praha 8, Pernerova
691/42, IČ: 24745391.
obchodní smlouvu - Edenred Beneﬁts se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem 186 00
Praha 8, Pernerova 691/42, IČ: 24745391.
obchodní smlouvu - Edenred Compliments se společností Edenred CZ s.r.o., se
sídlem 186 00 Praha 8, Pernerova 691/42,
IČ: 24745391.
smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem 186 00
Praha 8, Pernerova 691/42, IČ: 24745391.
plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Palackého 108, ve věci přihlášky
pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod
spisovou značkou KSHK 33 INS 18894/2019
ve věci dlužnice xxxx, včetně zastupování
v tomto řízení.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 28.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 29.
dohodu o ukončení smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany

•

•

•

•

•

•

•

•

•

městyse Častolovice s městysem Častolovice, se sídlem 517 50 Častolovice, Masarykova
10, IČ: 00274780.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse Častolovice
s městysem Častolovice, se sídlem 517 50
Častolovice, Masarykova 10, IČ: 00274780.
smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRDU30015 s Královéhradeckým krajem, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245/2, IČ: 70889546.
souhlasí
s vyvolávací cenou ve výši 1 500 Kč/MWh pro
nákup elektrické energie na ČMKBK pro rok
2021 pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace.
s vyvolávací cenou ve výši 550 Kč/MWh pro
nákup zemního plynu na ČMKBK pro rok 2021
pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené
organizace.
s umístěním reklamního kvádru na pozemku
parc. č. 32/3 - ostatní plocha, o výměře 86
m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí společnosti outdoor akzent s.r.o., se sídlem 140 00
Praha 4, Na strži 2097/63, a to v termínu
od 1.11.2019 do 15.12.2019, za celkovou částku
8.000 Kč bez DPH.
nesouhlasí
s pořízením městského linkového minibusu
typ Sprinter CITY 77 pro MHD.
odvolává
z funkce člena Povodňové komise města
Kostelec nad Orlicí pana Ing. Zdeňka Petrase
ke dni 23.9.2019.
jmenuje
do funkce člena Povodňové komise města
Kostelec nad Orlicí pana Mgr. Aleše Lenfelda
s účinností ode dne 24.9.2019.
paní Mgr. Alenu Židovou vedoucí Klubu seniorů POHODA Kostelec nad Orlicí s účinností
od 1.10.2019.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
•

•

ze dne 16.8.2019
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí darovací na pozemky pod navrženou komunikací s panem
xxxx a paní xxxx.
využití územní studie Ptáčkova jako územně
plánovacího podkladu, a to dle ust. § 25 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
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•

•

využití územní studie Seifertova jako územně plánovacího podkladu, a to dle ust. § 25
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
využití územní studie náměstí Na Skále jako
územně plánovacího podkladu, a to dle ust.
§ 25 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
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•

•
•
•
•
•
•

•

využití územní studie Sejkorův park jako
územně plánovacího podkladu, a to dle ust.
§ 25 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
zprávu o uplatňování územního plánu Kostelec nad Orlicí č. 2 (09/2015 - 06/2019).
pořízení změny č. 4 územního plánu Kostelec
nad Orlicí.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 23.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 24.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 26.
smlouvu o daru se spolkem SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Masarykova 1399, IČ: 26640490.
zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, se sídlem

517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267 s účinností od 16.9.2019.

•

•

•

neschvaluje
kupní smlouvu na pozemky parc. č. 2345/122
a 2345/123 včetně přístřešků, vše v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí se společností xxxx.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení místního koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí s účinností od 1.1.2020.
•
nesouhlasí
s prodej pozemku parc. č. 2345/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.131 m2
včetně budovy čp. 1457 (stavba pro výrobu
a skladování) jež je součástí pozemku parc.
č. 2345/17, pozemku parc. č. 2345/24 - za- •
stavěná plocha a nádvoří o výměře 539 m2
včetně budovy bez čp./če (jiná stavba) jež je
součástí pozemku parc. č. 2345/24, pozemku

parc. č. 2345/16 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 2.387m2 včetně budovy bez čp./če
(jiná stavba) jež je součástí pozemku parc. č.
2345/16 a dále prodejem části pozemku parc.
č. 2345/40 - ostatní plocha, to vše nacházející se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
s prodejem pozemků parc. č. 2345/122
a 2345/123 včetně přístřešků, vše v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí společnosti STAMONT
CZ s. r. o., se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Soukenická 590, IČ: 62025481.
stanovuje
že změna č. 4 územního plánu bude pořízena
zkráceným postupem podle § 55a a následujících stavebního zákona.
Ivana Hrabinová

Nový sběrný dvůr v areálu Technických služeb
Od 1. 11. mají občané města Kostelce nad Orlicí možnost využít služeb nově zřízeného sběrného dvora, který tak nahradil shromažďovací místo
odpadů v prostoru technických služeb. Nový sběrný dvůr je umístěn v areálu technických služeb (bývalá výkupna a sběrna společnosti Recycling)
a je určen pro odložení vybraných druhů odpadů (plasty, sklo barevné, sklo bílé, papír, textil, kovy, nebezpečný odpad (produkce pouze od občanů
– fyzické osoby nepodnikající), stavební odpad, objemný odpad, dřevo, použité oleje a tuky z domácností, elektrické a elektronické zařízení v rámci
zpětného odběru. Současně je občanům (fyzické osoby nepodnikající) i nadále k dispozici pro uložení biologicky rozložitelného materiálu – odpadu
ze zeleně (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce) vymezený prostor (kontejnery) za oplocením areálu sběrného dvora a to ve stejné
dny a hodiny jako je provozní doba ve sběrném dvoře.
Provozní doba sběrného dvora (mimo dnů připadajících na státní svátek):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

zavřeno
9:00–13:00
zavřeno
13:00–17:00
zavřeno
9:00–11:00

OBECNÉ INFORMACE
1. Sběrný dvůr slouží k ukládání pouze vybraných druhů odpadů (stránky města, informační tabule na sběrném dvoře).
2. Na sběrný dvůr mohou ukládat vybrané druhy odpadu
2. 1 zdarma:
- fyzické osoby, které mají v Kostelci nad Orlicí a jeho částech Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry trvalý pobyt a současně mají uhrazen místní
poplatek za odpady
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a současně mají uhrazen místní poplatek za odpady.
2.2 za poplatek (dle platného ceníku):
- fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které mají sídlo nebo podnikají na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry
- před předáním odpadů je povinností fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osoby předat obsluze sběrného dvora základní
popis odpadů nebo písemné informace o nich.
3. Poplatek je vždy vybírán od všech osob za stavební odpad (max. přívěsný vozík za automobil).
4. Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy sběrného dvora) musí každý, kdo ukládá odpad, předložit doklad o trvalém pobytu (průkaz totožnosti: občanský průkaz, řidičský průkaz a to v případě fyzické osoby) nebo doklad ohledně podnikatelské činnosti na území města (identiﬁkační
údaje původce odpadu…).
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na odboru správy majetku města – tel.: 494 337 286 (M. Černohorská).
M. Černohorská, OSMM
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou LISTOPAD–PROSINEC 2019. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
2. 11. MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

17. 11. MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 696

3. 11. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
494 323 958

23. 11. MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí
734 324 600

9. 11. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
494 532 330

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

10. 11. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
602 514 715

30. 11. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
775 224 093

16. 11. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
494 621 665

1. 12. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775

Týden vzdělávání dospělých 2019
Nejen vzděláváním k pestřejšímu životu
Vážení občané, i v letošním roce bychom Vás chtěly pozvat na Týden vzdělávání dospělých. A o co vlastně jde?
Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok
zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti. Nabízíme pestrý
program zaměřený na vzdělávání, osobní rozvoj, komunikaci, řešení problémů apod. Aktivity budou probíhat v prostorách spolupracujících organizací
a Úřadu práce ČR, na kontaktním pracovišti v Rychnově n. Kn.
Letos se uskuteční v týdnu 11.–15. 11. a my budeme rády, když se rozhodnete
zúčastnit se některé z jeho zajímavých akcí. Nenechte se poplést tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně se může zúčastnit kdokoliv z široké
veřejnosti. TVD je akcí neziskovou a účast pro veřejnost je ZDARMA na všech
aktivitách. Všichni jste srdečně zváni.
TVD jsme se tento rok snažily pojmout s novým nádechem a se zajímavými
prožitky. Chtěly jsme se zaměřit převážně na tvořivost, kreativitu, praktické
ukázky a sdílení zkušeností, protože i to jsou způsoby, kde se může člověk
vzdělávat a poznávat sám sebe.

KLUB SENIORŮ POHODA
Poděkování
K poděkování starosty města pana Františka Kinského vedoucí Klubu seniorů Pohoda paní Míše Novákové se připojujeme i my, všichni senioři
„pohodáři“. Se svou vedoucí
jsme se na konci září rozloučili
na tradičním klubovém úterku
v prostorách klubu (viz foto).
Děkujeme za všechny společně
prožité chvíle při bohaté činnosti klubu, o které byli i kostelečtí spoluobčané průběžně
informováni na stránkách zpravodaje města.
Fota: archiv Klub seniorů Pohoda

Můžete se těšit na velmi různorodý program. Kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na plakátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz a na www.tydnyvzdelavani.cz. Tištěná verze programu bude
k vyzvednutí na úřadech práce.
Další informace Vám mohou podat:
Mgr. Libuše Sychrová,
e-mail: libuse.sychrova@uradprace.cz, telefon: 950 159 323
Eva Buňatová,
e-mail: eva.bunatova@uradprace.cz, telefon: 950 159 431
Bc. Jana Jirsáková,
e-mail: jana.jirsakova2@uradprace.cz, telefon: 950 159 322
Na Vaši návštěvu se těší pracovnice poradenství Úřadu práce ČR,
kontaktní pracoviště v Rychnově n. Kněžnou
Bc. Jana Jirsáková
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Děkujeme a těšíme se na další společně sdílené akce a setkávání nejen
v prostorách klubu, protože Míša Nováková zůstává i nadále členkou našeho klubu.
Kostelečtí „pohodáři“
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Klub seniorů POHODA, Jiráskovo nám. 69, Kostelec nad Orlicí
Vás srdečně zve

dne 14. 11. v 15:00

na besedu s MUDr. Veronikou AMBROŽOVOU
z kostelecké diabetologické a interní ambulance
na téma

„ONEMOCNĚNÍ CUKROVKOU“
vstup zdarma

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zveme Vás
na divadelní přednášku

SENIOR
BEZ
NEHOD
26. 11. 2019 ve 13:00
KOMUNITNÍ CENTRUM
Kostelec nad Orlicí

SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
9. 10.

Taktické cvičení v pečovatelském domě
Kostelec nad Orlicí
Jednotka se zúčastnila taktického cvičení v domě
s pečovatelskou službou. Námětem cvičení byl požár v bytě ve třetím nadzemním patře s evakuací jedné osoby za pomocí
automobilového žebříku 40 S1Z z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
Naše jednotka v dýchací technice provedla průzkum, vypnuli jsme elektřinu
a vodu v domě. Dále byl rozvinut jeden útočný proud po chodbě a schodišti
do třetího nadzemního patra do bytu zasaženého požárem. Byt byl potom
odvětrán přetlakovou ventilací. Poté bylo velitelem zásahu cvičení ukončeno. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH
Častolovice a personálem pečovatelské služby.
9. 10. Neohlášené pálení odpadu Svídnice
Jednotka byla povolána k větším plamenům spatřených ze silnice projíždějícím řidičem. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení odpadu na volném prostranství. Na likvidaci požáru jsme
použili jeden vysokotlaký proud vody. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
1.10. Pomoc se zvednutím nemohoucí osoby Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na pomoc seniorovi, který ležel v rodinném domě
v jedné místnosti na zemi a nemohl se sám zvednout. Po našem příjezdu
k události jsme seniorovi poskytli předlékařskou pomoc a velitel zásahu nechal na místo povolat zdravotnickou záchrannou službu KHK. Naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
30. 9. Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelecké Horky
Jednotka provedla odstranění spadlého stromu z komunikace pomocí motorové řetězové pily. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.
30. 9. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v panelovém
domě, kde seniorka neotvírala dveře pečovatelské službě. Po našem příjezdu
k události byla na místě hlídka Městské policie Kostelec nad Orlicí. Se seniorkou se nakonec podařilo navázat kontakt a dveře od bytu odemkla. Paní
byla v pořádku. Poté jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Městskou policií Kostelec nad
Orlicí a pečovatelskou službou.
25. 9. Zatékání střechou do rodinného domu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na pomoc seniorce, které zatékalo do rodinného
domku vlivem silného deště. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou byla provedena provizorní oprava. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
25. 9. Požár elektrického rozvaděče na budově Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru v elektrickém rozvaděči na budově. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo
k zahoření v elektrickém rozvaděči
a plamennému hoření již nedochází.
Rozvaděč jsme otevřeli, z bezpečnostních důvodů ohraničili místo
páskou a počkali na příjezd pohotovostní služby energetiků. Poté jsme
se vrátili zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií
ČR a Městskou policií Kostelec nad
Orlicí.
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24. 9. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Častolovice směr Synkov
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla. Po našem příjezdu k události a provedeném průzkumu, byl zjištěn střet dvou osobních
vozidel na křižovatce. Jedno havarované osobní vozidlo skončilo v příkopě
a druhé v křižovatce na komunikaci. Zraněné osobě z vozidla v příkopě jsme
poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby
KHK ji předali do jejich péče. Havarovaná vozidla jsme zajistili ve spolupráci
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou proti požáru a řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme pomohli odtahové službě dopravní prostředek z křižovatky naložit. Na závěr byla
silnice uklizena od trosek z havarovaných vozidel. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

SDH Kostelecká Lhota
Podzim v SDH Kostelecká Lhota
Již tradičně k podzimu v našem sboru patří... „Podzimní soutěž“. V sobotu
28. 9. se na výročí založení republiky konala v areálu fotbalového hřiště Penalta soutěž v požárním
útoku.
Letos se zúčastnilo celkem 23 družstev mužů,
žen a dětí. V dopoledních hodinách dětská
družstva poměřila své
síly a samozřejmě všichni chtěli předvést co nejlepší výsledky.
V odpoledních hodinách
za trochu aprílového počasí, pokračovalo soutěžní klání v královské disciplíně „požární útok“ v kategorii muži ženy. Soutěž probíhala na dvě kola.
Fota: archiv SDH Kostelecká Lhota

24. 9. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém
domě, kde si seniorka zabouchla dveře a zůstala na chodbě. Za asistence Policie ČR jsme dveře otevřeli speciálním nářadím a byt předali seniorce. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
22. 9. Dopravní nehoda na jiném místě Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobních vozidel se zraněním
osob a bezvědomím jedné osoby. Po cestě k zásahu nám bylo prostřednictvím KOPIS HK oznámen pro naši jednotku planý poplach z důvodu této
ohlášené dopravní nehody na jiném místě v Královéhradeckém kraji. Jednotka se vrátila zpět na svoji základnu.
20. 9. Požár rodinného domu Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána k vycházejícímu kouři z rodinného domu. Po příjezdu jednotek PO na místo události byl zjištěn požár rodinného domu, který se
šířil v podkroví a na střechu. Na lokalizaci a likvidaci požáru bylo nasazeno
několik útočných proudů C za použití dýchací techniky a termokamery. Dále
byl zakouřený prostor odvětrán přetlakovou ventilací. Po lokalizaci a likvidaci požáru byla poškozená střecha požárem provizorně zakryta plachtou. Při
události došlo k lehkému zranění dvou zasahujících hasičů, které odvezla
zdravotnická záchranná služba KHK k dalšímu ošetření. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a Požární stanicí Hradec Králové, JSDH Borohrádek, JSDH Čermná
nad Orlicí, JSDH Horní Jelení, vyšetřovatelem požáru a Policií ČR.
Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň
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V kategorii muži zvítězilo družstvo SDH Třebešov.
V kategorii ženy SDH Javornice obec.
V kategorii starší žáci SDH Horní Libchavy.
V kategorii mladší žáci SDH Javornice obec I.
Všem vítězným týmům gratulujeme.
Nemohu opomenout ostatní družstva, která do útoku dala vše a snažila se
o co nejlepší výsledky.
Patří všem velké poděkováni.
SDH Doudleby děkujeme za pomoc s dopravou vody, OSH Rychnov nad
Kněžnou v zastoupení J. Řeháčka za zapůjčení a obsluhu časomíry i za komentování soutěže, hlavnímu rozhodčímu K. Chocholoušovi z SDH Kvasin
za nestranné rozhodování.
Děkujeme členům sboru, kteří si našli čas ve svém programu a přišli pomoci.
Dále děkujeme všem našim příznivcům především Janě Špačkové, Jitce Turynkové, Janu Barvínkovi za pomoc a tím možnost uspořádat tuto soutěž.
Velice si vážíme všech zúčastněných družstev, kteří neváhali s námi strávit
příjemný sportovní den. Za tu námahu a únavu to opravdu stalo. Dne 5. 10.
bylo zahájeno okresní kolo Hry Plamen 2019/2020, a to Závodem požární
všestrannosti v Křovicích.
V opravdu hodně nepříznivém počasí se hlídka starší žáci z kolektivu MH
SDH Kostelecká Lhota zúčastnila závodu ZPV.
Na trati dlouhé cca 3 km. Pětičlennou hlídku na trati čekalo 6 disciplín:
střelba ze vzduchovky, základy topograﬁe, první pomoc, požární ochrana,
uzlování, lanová lávka. Hlídka běžela v deštivém blátivém terénu. Snažila
se odvést co nejlepší výsledky. I když jim střelba úplně nevyšla, jak si představovali, doběhli s úsměvem. Soutěž se jim líbila, a to je hlavní. Celkem se
zúčastnilo v kategorii starší žáci 35 hlídek a naše 16. místo si zaslouží pochvalu. Hlídka mladších žáků byla též připravena, ale nakonec jeden člen hlídky
nemohl nastoupit, a tak se soutěže nemohli zúčastnit.
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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
Dne 26. 10. byl naplánován společný výlet do Hradce Králové s SDH Doudleby nad Orlicí, Slatina nad Zdobnicí a připojil se i kolektiv mladých hasičů
z Vamberka.
Kolektivy mladých hasičů společně navštívili hasičskou zbrojnici při městu
Hradec Králové, dále zábavný areál TONGO. Tento výlet byl odměnou za aktivní činnost v kolektivech.
Podzimní čas je též vhodný k bilancování a zhodnocení proběhlých aktivit,
ale možnost stihnout vše, na co nebyl čas ve sportovní sezoně. Čeká nás
úklid v hasičské zbrojnici, zazimování sportovního materiálu. Vše bychom
rádi spojili s posezením členů při dobrém jídle.
Děkujeme Městu Kostelci nad Orlicí za podporu činnosti v SDH Kostelecká
Lhota
Já bych chtěla poděkovat naší starostce SDH Jaroslavě Kytlíkové za příspěvky
na facebooku SDH Kostelecká Lhota a spravuje i webové stránky sboru.
Čerpáno s SDH Kostelecká Lhota
Jitka Martincová

POZVÁNÍ DO REGIONU

c

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

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Pozvánka na výstavu
Městská knihovna vás všechny srdečně zve na

výstavu obrazů

Vzdálená místa akad. malíře Vladimíra Hanuše.
Výstavu si budete moci prohlédnout do 20. 12.
Výstava je prodejní.
Děkuji panu Konstantinu Korovinovi a Aleši Jirmanovi za nabídnutou pomoc při
instalaci velkoformátových obrazů výstavy Vzdálená místa.
Simona Kňourková

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.

Íčko informuje...
Změna otevírací doby:
Po– Pá
So, Ne

8:00–17:00
zavřeno
Vaše Íčko

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
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15:00–16:00

středa

15:00–16:00
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Děti ze ZŠ Gutha-Jarkovského
v Kostelci nad Orlicí na výstavě
100 LET SKAUTINGU
V KOSTELCI NAD ORLICÍ

Blíží se Vánoce, udělejte radost
svým blízkým, třeba knihou od nás
ČERNÁ KRONIKA POSLA Z PODHOŘÍ 1886–1916
Čtete rádi v novinách černou kroniku?
Jestli ano, tak právě pro vás jsou určeny
skoro 100 let staré zprávy z novin Posel
z Podhoří. Vybrala a k sepsání je připravila
knihovnice z Městské knihovny v Ústí nad
Orlicí paní Alena Janková. Originálními
ilustracemi knihu Černá kronika Posla
z Podhoří 1886–1916 vyzdobil ilustrátor
Jaromír František Palme řečený Fumas.
Knihu vydala Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí za ﬁnanční podpory grantu
města Kostelec nad Orlicí. Přijďte si ji prohlédnout a případně i zakoupit
do knihovny (Krupkova 1154) nebo vám ji můžeme zaslat na dobírku (cena
knihy 100 Kč + dobírka 100 Kč). Neváhejte!
www.biblio.cz, knihovna@biblio.cz, 494 321 430
Simona Kňourková

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Foto: archiv knihovny

Děti z 2. třídy paní uč. Boženky Kuncové

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JIŘÍ
kostel sv. Jiří:
9:30 (neděle)
kaple na faře:
8:00 (středa, sobota)
18:00 (úterý, čtvrtek)
Pořad bohoslužeb kostel sv. Jiří 9:30 hodin (neděle)
Kostel sv. Jiří – letní čas 18:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
08:00 hodin (středa, sobota)
Kaple na faře – zimní čas 17:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
08:00 hodin (středa, sobota)
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

Děti z 2. třídy paní uč. Boženky Kuncové

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 LISTOPADU:
3. 11. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ

Děti ze 4. třídy paní uč. Markéty Šlajové
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17. 11. (neděle) 8:30

BOHOSLUŽBA SE VZPOMÍNKOU NA UDÁLOSTI
17. LISTOPADU

14. 11. (čtvrtek) 16:00

BIBLICKÁ HODINA – Klub seniorů Pohoda

Bližší informace ve vývěsce u sboru.
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Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář 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.
Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Další informace na vývěsce u kostelíku.

Sobota nebo neděle?
Rozšířeným jevem naší současné, a troufáme si tvrdit ještě úžeji, české společnosti je slavení významných událostí státního, politického i náboženského (v přeneseném smyslu) charakteru v sobotu. V sobotu jsou festivaly,
v sobotu máme koncerty, v sobotu slavíme poutě i posvícení. V sobotu odpočíváme, v neděli pracujeme. A ptáme se proč? Jaké má sobota v naší kultuře i v naší zažité pracovní praxi postavení? Proč slavíme v sobotu? Je právě
sobota v naší kultuře něčím významná? Z čeho plyne ten posun odpočinku
a slavení z neděle na sobotu, na to bychom chtěli najít uspokojivou odpověď.
Když se podíváme do historie, je zřejmé, že pokusy upozadit nebo zcela
zbavit neděli svého prazákladu můžeme vidět například ve francouzském
revolučním období let 1789 až cca 1792, kdy ve snaze zbavit se všeho náboženského a církevního byl zaveden 10 denní týdenní cyklus, tedy 10 dní práce
a jedenáctý odpočinek, místo šest a jeden. Nicméně tento experiment zůstal
jen ve stadiu pokusu, protože jeho uvádění do praxe bylo zkrátka a doslova
nad lidské síly. Stejně tak nesmyslné bylo přejmenovaní měsíců v roce a snahy začít odpočítávat nový letopočet odvíjející se od revolučního roku 1789.
I zde se po nějaké době od této praktiky upustilo. Podobné byly například
i pokusy bolševiků v sovětském Rusku. Po těchto excesech se opět ustálil,
chceme-li křesťanský týdenní cyklus s vrcholným dnem, tedy nedělí. Proč
neděle a proč ji máme slavit?
Neděle je jeden ze sedmi dnů v týdnu. V českém občanském kalendáři se
počítá za sedmý (tj. poslední) den týdne. V tradičním křesťanském a židovském kalendáři se však považuje za den první. Název dne neděle pochází
od nedělati, neboť neděle je tradičně svátkem, kdy se nepracuje.
V kulturách vzešlých z křesťanství je neděle svátečním dnem, neboť křesťané si tento den, den po sobotě, připomínají vzkříšení Ježíše Krista a aplikují
na něj rovněž přikázání z Desatera o svěcení dne odpočinku (kterým ve Starém zákoně byla sobota). Tento křesťanský význam neděle se odráží např.
v ruském názvu tohoto dne vaskresenie vzkříšení. Praktikování přikázání
o svěcení dne odpočinku vedlo k tomu, že se z neděle stal den pracovního
klidu a spočinutí. První výnos o zachovávání pracovního klidu v neděli pochází od římského císaře Constantina z roku 321. Tímto výnosem byla neděle
určena za den úředního klidu. Povoleno vykonávat bylo pouze tzv. manumissiones propouštění otroků na svobodu, tedy skutek milosrdenství.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dnem odpočinku je neděle a jsou dány
i důvody proč ji slavit. Chápeme, že praktikujících křesťanů je v našich zemích menšina, ale stále se hlásíme ke křesťanským kořenům a křesťanství
dnem odpočinku stanovilo neděli. Možná bude někdo argumentovat tím, že
je přece svoboda a můžeme si slavit, kdy chceme a co chceme. Jistě svobodu
máme a je to velký dar, ale není zcela zřejmé, že nám některé její bezbřehé
projevy prospívají. Ale toto není předmětem této úvahy. Na začátku jsme se
chtěli pokusit najít argument, proč odpočíváme a slavíme v sobotu místo
v neděli, ale relevantní odpověď jsem nenašli.
Nicméně musíme se ještě zmínit o jedné a asi podstatnější otázce problému
slavení a odpočinku a tím jsou profánní (světské) posvícení a poutě, které současná společnost přesunula na sobotu. Nevíme, jestli je každému zřejmé, co
znamená pouť a posvícení v křesťanském pojetí. Je to velice jednoduché a vysvětlitelné. Posvícení je připomínkou dne posvěcení kostela. Když byl chrám
vystavěn, bylo nezbytné, aby se v něm mohly konat bohoslužby, jej vysvětit.
Svěcení se ujímá biskup a je to vždy velmi významný den. A pouť? Jako se křtí
člověk a získává jméno tak také kostel je pojmenován, říkáme zasvěcen, určitému patronovi, světci. U nás v Kostelci například sv. Jiří či svaté Anně (hřbitovní).
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Jednoduché a jasné. Vnímavý čtenář však může logicky namítnout, že svátky
svatých jsou v celém týdnu a posvěcení kostela třeba nemuselo být také v neděli. Úvaha je to správná. A jak to tedy je s tímto? Naší předkové, a bylo to především v době baroka, slavili poutě ve dnech, na které ten který svátek světce
připadl, a podobně to bylo i s posvícením. Protože z praktických důvodů (jsem
zase u práce), ale bylo to tak, nebylo možno slavit tak často a v ty dny nepracovat pro vrchnost, bylo ustanoveno, že svátky světců (poutě) se budou oﬁciálně
slavit vždy nejbližší neděli po nebo před svátkem a posvícení byla stanovena
po josefínských reformách na druhou neděli v říjnu, přesněji na období kolem
svátku sv. Havla (16. 10.), což se dodržuje více méně dodnes.
A tak bychom byli pro kompromis. Budeme-li slavit ve městě pouť nebo
posvícení, protože teď už známe obsah obojího, zahrňme do oslav nejen
sobotní radovánky, ale připojme se také k té hrstce, která potřebuje, chce
a bude vždycky slavit tyto krásné okamžiky v neděli bohoslužbou. Farnost je
součástí města, jsme jeho občany, za město a jeho představitele se vytrvale
modlíme a přimlouváme u Nejvyššího, a proto bychom si moc přáli, abychom mohli slavit společně v sobotu i v neděli.
A co bychom si konkrétně představovali? Pro začátek docela málo, jen
na plakátech a upoutávkách na pouť či posvícení uvádět také, že v neděli se
bude konat poutní (posvícenská) bohoslužba, na kterou jsou všichni zváni.
Pokud se to podaří, bude to krásný vzájemně vstřícný krok a pojmy jako pouť
a posvícení budou moci zachovávat i svůj původní duchovní rozměr.
M. Slavíková

NEUNIKLO NÁM
Nejlepší pracovníci
Dne 19. 9. se konalo udílení Ceny
sociálních služeb Královéhradeckého kraje, a to na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Již 9. rokem
bylo možné nominovat nejlepší
pracovníky a organizace za přínos
v sociálních službách.
Za Dítě v srdci byla nominována ředitelka Alena Peremská. Perinatální
hospic Dítě v srdci je od roku 2018
registrovanou službou odborného
sociálního poradenství. Provázíme
rodiny, kterým zemřelo miminko
během těhotenství, porodu či krátce po něm. Spolupracujeme s nemocnicemi, pohřebními službami
a všemi dalšími, kdo v této době
jakkoli zasahují do věcí, které musí
rodina v takto těžké situaci řešit.
Je to práce náročná a potřebná.
A my si přejeme, aby o ní co nejvíce lidí vědělo a co nejméně lidí nás
Foto: archiv Dítě v srdci
potřebovalo.
Děkujeme Královéhradeckému kraji za přízeň a podporu našich služeb.
Tým Dítěte v srdci.

Erik Provazník obhájil titul Mistra v MMČR
v SUPERMOTU!
Na poslední závod Mezinárodního mistrovství ČR letošní sezony ve Vysokém Mýtě, který se jel 29. 9., vyšlo krásné počasí. Jezdci si to určitě zasloužili
po posledních měsících, kdy závodili v dešti a na blátě. Erikovi šlo o titul Mistra 2019 a náskok před druhým jezdcem Milošem Řihákem měl pouze 4 body.
V kvaliﬁkaci skončil na druhém místě, takže nervy před závodem byly obrovské. V první rozjížďce odstartoval jako třetí. Měl před sebou právě Miloše Řiháka a Tomáše Trávníčka, takže mu blesklo hlavou, že by letos na titul
mohl zapomenout. Ale Erik se jen tak nevzdává. Zabojoval, Miloše se mu
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – září
•

•

•

•

•

podařilo předjet a skončil na druhém místě. Při druhé rozjížďce se soustředil
na start, odstartoval jako první a začal si vytvářet patřičný náskok. Jeho spokojenost však netrvala dlouho, protože byl závod ukončen červeným praporkem pro pád závodníka na zadních pozicích. Po jeho ošetření se šlo tedy
znovu na start. Teď už nervy hrály jak jezdcům, tak všem, kteří přijeli Erikovi
v neděli fandit. V druhém startu druhé rozjížďky odstartoval Erik jako druhý
opět za Milošem. Ten ale zřejmě vlivem všech předchozích událostí pokládá
na moment motocykl v terénu, Erik ho předjíždí, hlídá si první pozici celou
rozjížďku, nesmí udělat žádnou chybu a nakonec šťastný a spokojený projíždí cílovou rovinku po zadním kole! Titul Mistra CZ 2019 je doma!
Musíme také zmínit, že český team ve složení Sitnianský, Provazník
a Vorlíček reprezentoval naši republiku v září na Mistrovství světa v Supermotu ve Francii, kde se umístili na krásném 4. místě za domácími Francouzi,
francouzskými juniory a za Italy. Všem moc děkujeme za reprezentaci, gratulujeme a přejeme po zaslouženém odpočinku mnoho sil do příští sezony.
Podrobnosti a odkaz na vysílání v ČT sport naleznete na www.region-racing.cz
I. P.

Víte že,
tělo v plavkách Česko-Slovenské Miss je třetí nejkrásnější na zemi? Klára Vavrušková zabodovala na světové soutěži krásy Miss Earth na Filipínách. První
skončila Portugalka, na druhém místě se umístila domácí kráska z Filipín.
Dalším úspěchem Kláry je druhé místo v soutěži národních kostýmů. Nádherný národní kostým navrhla Nikol Švantnerová.
O tom, která z dívek se stane nejkrásnější dívkou planety Země, se rozhodne
26. 10. v Manile. Klára patří mezi horké favoritky celé soutěže.

Prodejní galerie
V pondělí 14. 9. otevřela v ulici Na Lávkách svou prodejní galerii kostelecká
výtvarnice Bára Lydie Sládková.
Š. Slezáková

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.
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V salónku na Rabštejně si můžete prohlédnout výstavu kreseb autorky
Báry Lýdie Sládkové. Výstavu je možné též zhlédnout při různých akcích
v salónku. Jmenujme oblíbenou sérii muzikoterapií s Tibetskými mísami
či pohybové aktivity, např. jóga.
On-line rezervace vstupenek se těší velkému zájmu a našla si své první
příznivce. Prosíme, vyzvedávejte si své rezervace včas před jejich vypršením. Předejdete tak zbytečným komplikacím (obzvláště u vyprodaných
představení).
V Divadelní kavárně si můžete si vyzvedávat rezervované vstupenky
na Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše, který se koná v prosinci
2019. Přijímání rezervací vstupenek na příští Vánoční koncert (rok 2020)
bude včas oznámeno.
Studenti místních středních škol a žáci 8. a 9. tříd základních škol se
tradičně zúčastnili na Rabštejně vzdělávacího projektu Planeta Země
3000. Tentokrát byl věnován Kolumbii s podtitulem Kolumbie – země
slasti a neřesti.
Počínaje zářím jsou v programu opět zařazeny Tančírny. Jsou určeny
všem, kdo se chtějí zdokonalit ve svých tanečních krocích a kreacích.
V přátelském prostředí rabštejnského sálu si můžete zatančit zejména
standardní nebo latinskoamerické tance.

Blíží se zima a s ní i mnoho sportovních zážitků. Pro Vaši inspiraci a hezký
večer na Rabštejně připravujeme další ročník ﬁlmového festivalu s outdoorovou tématikou, jež nese název SnowFilmFest. Tedy zimní „bratříček“ velmi
oblíbeného festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA. Filmový festival se koná ve více
než 200 městech ČR a Slovenska. V letošním roce se v pohodovém prostředí
rabštejnského sálu společně podíváme na pět výjimečných ﬁlmů, které byly
natočeny mnohdy v náročných podmínkách během uplynulého roku.
I tentokrát Vám představím tři ﬁlmy, které v rámci SnowFilmFestu uvidíte.
SURFER DAN
Dan pro své surfování nepotřebuje oceán, písek ani slunce. Pro surfování najde vše
potřebné v ledových vlnách
Hořejšího jezera v Michiganu
uprostřed třeskuté zimy. Pro většinu se to zdá jako ta nejméně atraktivní destinace k surfování, ale pro Dana je to vše o tom, jak to vnímáte. V době nekonečných příležitostí k cestování, někdy zapomínáme, že náš vlastní dvorek
skrývá svou vlastní vznešenost. Stačí přijít na to, jak ji najít.
ONEKOTAN
V Tichém oceánu je ostrov. Na tom ostrově je jezero a uprostřed něj ční
k nebi vrchol. Ostrov se jmenuje Onekotan a vrchol jméno nemá. Jedná se
o zbytky rozpadlé sopky. Onekotan je jedno z nejizolovanějších míst na zemi,
počasí je zde nepředvídatelné a podmínky jsou absolutně nevhodné k trvalému obývání. Kdo ví, proč Ma hiase Haunholdera pohání touha sjet vrchol
této sopky na lyžích. Vydává se tedy se skupinou dobrodruhů za tímto cílem
a statečně čelí nástrahám nevlídného a nedostupného ostrova. Jenže co člověk potřebuje ještě víc, než splnit si sen? Vrátit se domů?
QUEEN MAUD LAND
Země královny Maud,
skalnatá část Antarktidy, úchvatně krásné,
ale také chladné, nepřátelské a vzdálené
oblasti světa která je
i přes to nebo právě
proto vyhledávaným
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místem pro extrémní expedice. Skupina elitních horolezců ve složení Alex
Honnold, Conrad Anker, Jimmy Chin, Cedar Wrigt, Savannah Cummins
a Anna Pfaﬀ se vydávají zdolat monumentální skalní věže vystupující z této
nehostinné zmrzlé pustiny. Lezení za polárním kruhem přináší mrazení
v kostech, chlad, ale především nové zážitky a výzvy i pro zkušenou skupinu
lezců. Ve ﬁnále však také vědomí nezapomenutelného času na konci světa.
Filmový festival Snow Film Fest uvidíte na Rabštejně v pátek 15. 11.
od 17:30. Občerstvení (jako vždy) zajištěno.

Rudolf Hrušínský a Bosé nohy v parku
Na listopad připravujeme
divadelní představení, které po celém světě proslavil
herecký pár Jane Fondová
a Robert Redford ve ﬁlmové
adaptaci z roku 1967 (byli
za ni nominováni na Oskara). U nás se Vám představí
v hlavních rolích vynikající
pár Veronika Freimanová
s Rudolfem Hrušínským.
A jaký je děj?
Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou
trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko
lásky. Jde o to, jak přežít první společnou noc v nezařízeném maličkém bytě
v pátém poschodí bez výtahu, kde není ani postel a kam zatéká a ﬁčí a nefunguje topení. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak
známo, přitahují? Zatímco ona řeší špagety s úžasnou omáčkou z mořských
plodů připravené v krajkovém negližé, jeho vzrušuje spíš právnický případ,
který mu jako začínajícímu advokátovi svěřili. Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje jejich soused, exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina
konzervativní matka Ester, která znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství
zažívá opravdový křest ohněm.

Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první novomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhledem. Divák se baví od začátku až
do konce. Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či
milují.
Hrají:
ESTER Banksová – Veronika Freimanová
HEKTOR Velasco – Rudolf Hrušínský
VIKTORIE Bra erová – Anna Kameníková (Linhartová)/Karolína Vágnerová
PAVEL Bra er – Radúz Mácha
Překlad a režie Kateřina Iváková
Divadelní romantickou komedii BOSÉ NOHY V PARKU hrajeme na Rabštejně v neděli 24. 11. od 19:00. Představení je součástí divadelního
abonmá.
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Věneček 2019 - slavnostní zakončení
tanečních
Každý Kurz společenského
tance a chování bývá zakončen Věnečkem. Nejinak
tomu bude i u letošních
frekventantů našeho kurzu.
Letos bude Věneček v sobotu 7. 12. Těšit se můžete
na slavnostní zahájení tancem frekventantů v krásných róbách. K tanci všech
zúčastněných zahraje jedna z nejlepších tanečních kapel našeho kraje a to
EGO Retro Music z Hořic. Večer se ponese v duchu standardních i latinskoamerických rytmů, dočkáme se i moderních skladeb.
Tento večer zahájí tradičně předtančení letošních frekventantů, představí se
nejmladší tanečníci moderního tance - rabštejnský ET Dance (pod vedením
Elišky Klimešové). Večerem Vás bude provázet taneční mistr Daniel Zhouf.
Pod jeho vedením se letošní frekventanti naučili mnoho standardních a latinskoamerických tanců a také základy společenského chování. Taneční
mistr Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou předvedou ukázky tanců
v profesionálním provedení.
Letos na Věnečku chystáme také vyvrcholení taneční soutěže, které probíhala v rámci kurzu. Proto můžete fandit naší malé „StarDance“.
Vstupenky na Věneček si již nyní můžete zakoupit osobně na pokladně v Divadelní kavárně nebo rezervovat ONLINE na našich webových stránkách
www.skrabstejn.cz.
Věneček Kurzu společenského tance a chování se bude konat v sobotu
7. 12. od 19:00 v Sokolovně Kostelec nad Orlicí. Jste srdečně zváni!

Dárkové poukazy
Zvažujete, co věnovat svým
nejbližším pod stromeček?
Dárkové poukazy na jednotlivá rabštejnská představení
a koncerty se těší velké oblibě
během celého kalendářního
roku. V předvánočním období
je zájem největší. Proto jsme
na Vaše četné žádosti i v letošním roce pro Vás dárkové poukazy připravili.
Máme velkou radost, že můžeme touto cestou přispět k Vašim příjemným
a krásným chvílím v období vánočních svátků. Dárkový poukaz Vám vystavíme v Divadelní kavárně. K dárkovému poukazu obdržíte vstupenky. Budete
okamžitě vědět, kde v hledišti bude obdarovaný mít své místo.
Dárkové poukazy jsou vystaveny na tato představení (více informací k jednotlivým představením najdete v rubrice zpravodaje věnované přehledu programu):
- Vzpomínky zůstanou – Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, …
- Ani za milion – Lukáš Langmajer, Michaela Kuklová
- Pro tebe cokoliv – Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, …
- Rodina je základ státu – Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, …
- Klubový pořad s Oldřichem Navrátilem a Naďou Konvalinkovou
- Taneční pro páry
- Haraﬁca – koncert cimbálové muziky

Taneční pro páry 2020
Pro všechny milovníky tance, hudby a pohybu máme dobrou zprávu. Od ledna 2020 budou opět probíhat Taneční pro páry. Tyto pohodové večery Vám zpříjemní lektor
Mgr. Josef Solár se svojí partnerkou Klárou Solárovou. Opět
otevřeme dvě úrovně kurzů. Více informací Vám přineseme v prosincovém
čísle zpravodaje a budou také umístěny na webu www.skrabstejn.cz.
Dle osobních zkušeností našich návštěvníků: Dárkový poukaz na Taneční pro
páry je velmi originálním hezkým dárkem pro partnera (-ku) pod stromeček!
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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Program:

NOVÝ ZÁMEK
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Informace o dalších akcích najdete na
www.zamekkostelecno.cz
nebo
hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Jiří Bárta a Terezie Fialová:
koncert k 30. výročí
Dne boje za svobodu a demokracii
O měsíc později, 16. 11. od
19:30, vystoupí v Zrcadlovém
sále partnerská dvojice předních českých umělců violoncellista Jiří Bárta a klavíristka
Terezie Fialová. Na domácí i
zahraniční scéně se společně
etablovali jako duo dvou mimořádných hudebních individualit. Společně zahráli nejen
v mnoha významných českých koncertních síních a na
domácích festivalech, ale i v
Mnichově, Hamburku, Istanbulu, Ankaře, Madridu, Bilbau
nebo americkém Newportu.
Jiří Bárta je přední český
violoncellista. Do evropské
umělecké špičky se zařadil
počátkem 90. let 20. století,
po vítězství ve významných
hudebních soutěžích (Drážďany, Los Angeles a Beethovenův Hradec). Po studiích na
pražské HAMU studoval hru na violoncello v Kolíně nad Rýnem. Je pravidelně zván na světové hudební festivaly (Salzburk, Praha, Bratislava, Edinburgh
a další). Jako sólista se představil v čele České ﬁlharmonie, Berlínských ﬁlharmoniků, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a dalších předních těles doma i v zahraničí. Koncertuje i s komorními soubory a nevyhýbá
se ani spolupráci s jazzovými tělesy.
Terezie Fialová patří mezi nejtalentovanější české pianistky. Navzdory svému mládí je i vyhledávanou komorní partnerkou mnoha předních českých
a zahraničních sólistů. S orchestrem debutovala již jako dvanáctiletá a do
svých dvaceti let se paralelně věnovala také hře na housle. Absolventka
pražské HAMU ze třídy I. Klánského a Hochschule für Musik und Theater
Hamburg je laureátkou několika mezinárodních soutěží (Itálie, Holandsko,
Rusko), pravidelně vystupuje na významných festivalech (Praha, Mnichov,
Basel, Vevey, Hamburg, Sarajevo, Paříž, Madrid, New York, Washington).

Antonín Dvořák Polonéza pro violoncello a klavír A dur, B 94
Antonín Dvořák Klid lesa pro violoncello a klavír op. 68 / 5 B 173
Antonín Dvořák Rondo pro violoncello a klavír g moll op. 94 B 171
Bohuslav Martinů Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír H 290
PŘESTÁVKA
Ludwig van Beethowen Sonáta pro violoncello a klavír č. 3 A dur op. 69
Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz; Vstup si můžete zajistit i v pohodlí Vašeho domova jako HomeTicket a MobilTicket či v obvyklých předprodejích a informačních centrech včetně RTIC Kostelec nad Orlicí tel.: +420
494 337 261.
zdroj: www.kinskyartmedia.cz

Vánoce v Novém zámku
V letošním roce ožije v předvánočním čase Nový zámek akcí Vánoce na
zámku. V pátek 13. 12 a v neděli 15. 12. bude vánočně vyzdobená zámecká
expozice v době od 10:00 do 16:00 otevřena veřejnosti, kdy si ji bude možné bez průvodce projít a prohlédnout si nejen krásný zámecký interiér, ale i
jedinečné vánoční dekorace vytvořené našimi ﬂoristkami Andreou Vanickou
a Hanou Tupcovou. A možná se vám poštěstí osobně se setkat i s majitelem
zámku, panem Františkem Kinským.
Rezervace není nutná. Vstupné 50 Kč, děti 30 Kč.
Více informací na www.zamekkostelecno.cz

Ivo Kahánek a Barocco sempre giovane:
Mozart Gala
Rok 2020 zahájíme v Novém
zámku koncertem interpreta nevšední emocionální síly a hloubky, klavíristy Iva Kahánka. Jeden
z nejpůsobivějších umělců své
generace, mnohými považovaný
za nejlepšího současného českého pianistu, vystoupí s předním
českým komorním ansámblem
Barocco sempre giovane v pondělí 6. ledna. V rámci večera
s názvem Mozart Gala zazní tři
koncerty pro klavír a smyčce
Wolfganga Amadea Mozarta,
a to v původním skladatelově
originále pro klavírní kvintet. Se
stejným programem Ivo Kahánek a Barocco sempre giovane
(Baroko stále mladé) vystoupili
ve Dvořákově síni pražského Rudolﬁna 24. října loňského roku.
Účinkují:
Ivo Kahánek – klavír
Barocco sempre giovane – komorní smyčcový ansámbl a basso continuo
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert F dur pro klavír a smyčce K 413 / K 387a
Koncert A dur pro klavír a smyčce K 414 / K 385p
Koncert C dur pro klavír a smyčce K 415 / K 387b

Účinkují:
Jiří Bárta violoncello
Terezie Fialová klavír
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – listopad 2019

Vstupenky lze zakoupit elektronicky na www.ticketportal.cz nebo osobně
v RTIC o. p. s. Kostelec nad Orlicí.
zdroj: www.kinskyartmedia.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v listopadu
80 let oslaví Marie Kovaříčková
Marta Voborníková
Miroslav Bobr

70 let oslaví Jiří Plášil
Květa Míková
Tomáš Špaček
75 let oslaví

Vzpomínáme na své blízké

František Linhart

90 let oslaví Anna Chaloupková

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

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene!
V pondělí 18. 11. vzpomeneme nedožitých 90. narozenin
vzácného,
obětavého a milovaného člověka,
pana Josefa PETRAŠE , rodáka z Kostelecké Lhoty.
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout!

Sňatek uzavřeli
Tereza Daňková a Michal Kropáč

Nicole Vaicová a Jakub Vlk

Martina Popová a Kamil Jílek

Tomáš Lošťák a Maryna Markuš

Michaela Krejčí a Ladislav Lýr

Lukáš Reynelt a Anna Rejmonová

Kateřina Hrochová a Jiří Hašek

Martin Kyncl a Marcela Mrkusová

Tereza Červinková a Tomáš Kupka

Jan Mařík a Renata Matějíčková

Kristýna Svobodová a Luboš Novák
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Jubilejní svatby

Všem těm, kteří na tohoto úžasného člověka vzpomenou spolu s námi, děkují
děti, sestra, švagrová, všichni další příbuzní, přátelé a kamarádi, ať už z Rychnovska či z Vysočiny z Jihlavy.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už
není naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička
k hřbitovu zůstala jen.
Dne 14. 11. vzpomeneme třetí smutný rok, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Josef MORAVEC.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

50 let – zlatá svatba
Marie a Václav Pecenovi
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Manželka, bratr s rodinou, dcera Petra, syn Josef, vnoučata Anička, Pepíček,
Radeček, Daneček a Markétka

Z našich řad odešli
Josef Valášek

* 1947

Věra Luňáčková

* 1925

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Dne 28. 11. uplyne smutný rok, co nás navždy opustil
pan Milan PINKAS.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Děkujeme a nikdy nezapomeneme. Manželka, dcera
s rodinou, sestra, bratr a ostatní příbuzní.

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

Olga Pinkasová

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

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

Hradec Králové
Gočárova 504
Tel.: 495 537 4951

Dne 29. 11. vzpomeneme nedožité
100. narozeniny
paní Jany CHALUPNÉ
a 132. narozeniny
paní Anny SKLENÁŘOVÉ.
S láskou vzpomíná rodina.

(vpravo před podjezdem
do Kuklen – bývalá
budova Sudopu)

pracovní doba: 8:00–15:30
kopání hrobů a kamenické práce

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

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli, za
ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkujeme
za to, že jste byli, za každý den, který jste s
námi žili.
Moc nám chybíte, stále vzpomínáme. Dcera
Lída a vnučky s rodinami.
Lidmila KUHNOVÁ
Bohumil KUHN
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – listopad 2019

Vítání občánků
Ve spolupráci Města Kostelec nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti se dne 5. 10. uskutečnilo Vítání nových občánků našeho města. Slavnost proběhla
v Obřadní síni městského úřadu. Nové občánky přivítala paní MUDr. Renata Skuhrovcová, členka zastupitelstva města a příjemnou atmosféru, jako tradičně,
navodili i žáčci mateřské školy. Město obdarovalo dětičky malým dárkem a maminky obdržely květinu.
Byli přivítáni tito občánci:

Emílie Burdová, Nikola Forchová, Natálie Chmelařová, Berenika Řeháková,
Tereza Vostřelová

Tereza Fialová, Mikuláš Granát, Adéla Sojková, Nela Čepelková a Jan Svatoš

V návaznosti na zákon č. 110/2019 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.

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

16. 11. (sobota) 19:00
TANEČNÍ 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež –desátá lekce. Taneční škola
Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné. Sál.

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

17. 11. (neděle) 10:00
Divadelní kavárna.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

24. 11. (neděle) 19:00
DIVADLO: BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce. Mladí novomanželé Corrie a Paul se po líbánkách vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny. Musí přežít první společnou noc v nezařízeném bytě, setkají se s podivínským sousedem a čeká
je i společný večer s matkou Corrie … Ag. Harlekýn Praha. Hrají: Veronika Freimanová, Radúz Mácha, Anna Kameníková/Karolína Vágnerová a Rudolf Hrušínský.

SK Rabštejn – program listopad – červen 2020
3. 11. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
8. 11. (pátek) 19:00
TANČÍRNA
Více než 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.
9. 11.(sobota) 19:00
TANEČNÍ 2019 - DRUHÁ PRODLOUŽENÁ
Kurz společenského tance a chování pro mládež – devátá (prodloužená) lekce.
Včetně ukázky rautového pohoštění. Lekce jsou veřejnosti přístupné - sál.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – listopad 2019

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

22. 11. (pátek) 19:00
TANEČNÍ 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež – jedenáctá lekce. Taneční
škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné. Sál.

26. 11. (úterý) 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.
29. 11. (pátek) 19:00
TANEČNÍ 2019
Kurz společenského tance a chování pro mládež – dvanáctá lekce. Taneční
škola Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné. Sál.
30. 11. (sobota) 18:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – O STATEČNÉ ANIČCE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad
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Orlicí a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném pohádkovém příběhu pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Předprodej vstupenek zahájen v pondělí 4. 11. Sál. Vstupné: 50 Kč.
2. 12. (pondělí) 10:00

POŘAD PRO ŠKOLY:
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – O STATEČNÉ ANIČCE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec n/O a členů
tanečního souboru VoTo ve výpravném pohádkovém příběhu pod uměleckým
vedením p. Lenky Neubauerové. Určeno pro I. st. ZŠ a MŠ. Sál. Vstupné: 30 Kč.
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 Tom.
9. 12. (pondělí) 17:00
BENEFIČNÍ KONCERT PRO AMÁLKU
Beneﬁční koncert hudební skupiny SONG. Výtěžek koncertu bude věnován
na léčbu čtyřleté holčičky, Amálky Havlíkové z Lípy nad Orlicí, která trpí vážným onemocněním s komplikovanou léčbou. Děkujeme všem za příspěvek.
Vstupné 120 Kč a více, vstupenky v předprodeji.
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.
16. 1. (čtvrtek) 19:00
DIVADLO: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Studio DVA Praha. Neobvyklá love story – milostný příběh barového klavíristy
a jeho dvou osudových žen. Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných, ale i vážnějších momentů.. Hrají: herecký koncert Zlaty
Adamovské, Petra Štěpánka a Jany Strykové či Lucie Štěpánkové.
21. 2. (pátek) 19:00
ANI ZA MILION
Divadelní komedie s detektivní zápletkou – Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Co je na majáku spojuje?
Ag. Nordproduction Praha. Hrají: Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer. Sál.

15. 11. (pátek) 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL SNOW FILM FEST
Večer plný špičkových ﬁlmů! Sníh, led a adrenalin. Zažij dobrodružství
na plátně svého kina! Čeká vás příjemný večer, během něhož uvidíte výběr
nejlepších „outdoorových“ ﬁlmů: ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní
ﬁlmy z celého světa i z domácí produkce. Vstupné: 100 Kč/sleva studenti,
senioři, držitelé průkazu Hedvábná stezka atd.
17. 11. (neděle) 17:00 PRO DĚTI – ALADIN
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města
Agrabahu vnese svižnou a strhující akci. Rodinný hraný ﬁlm USA 2019. Vstupné 80 Kč.
27. 11. (středa) 19:00 YESTERDAY
Film u nějž si připomenete krásné písně Beatles. Neúspěšný písničkář Jack se
po havárii vzbudí do světa, kde nikdo nezná písně od Beatles. Jack vycítí příležitost. Stačí, když si vzpomene na všechny pecky Johna Lennona a Paula McCartneyho. Radost Jackovi kalí dvě drobnosti – že se dopouští globálního podvodu
a ztráta přítelkyně Ellie… Hudební komedie, Velká Británie, 2019. Vstupné 80 Kč.
28. 11. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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 50 Kč.

PRODEJNÍ AKCE
20. 11. (středa) 9:00–17:00
Prodejní akce na sále.

LEVNÉ KNIHY BERÁNKEK

21. 11. (čtvrtek) 9:00– 17:00 LEVNÉ KNIHY BERÁNEK
Prodejní akce na sále.

21. 3. (sobota) 19:00
PRO TEBE COKOLIV
Divadlo Kalich Praha. Komedie pro sedm herců a králíka – Mateřská láska
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce
stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte,
protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin
převlečete do oblečení z biobavlny. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David
Suchařípa, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další
Květen 2020
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Palace Praha. Komedie odehrávající se v londýnské nemocnici pár dnů
před Štědrým dnem. Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktorovi Davidovi
jeho bývalá milenka, že s ním má (nyní již dospělého) syna. Zoufalý lékař přemluví
svého přítele, aby se vydával za otce (alespoň do konce přednášky). Co nastane?
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a další.
Květen/červen 2020

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
OLDŘICH NAVRÁTIL A NAĎA KONVALINKOVÁ
Tradiční setkání s výraznými hereckými osobnostmi v zábavném pořadu věnovanému úspěšným českým hercům Oldřichu Navrátilovi a Nadě Konvalinkové u příležitosti uzavření divadelní sezony 2019/20. Sál.

KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
6. 11. (střed) 19:00
IBIZA
Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se
do sebe až po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že pokud
udělá maturitu, může vybrat letní dovolenou. A… hurá na Ibizu!... Komedie,
Francie, 2019. Hrají: Christian Clavier, Mathilde Seigner a další. Vstupné 80 Kč.
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DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz

předem v DDM nebo mob. 732 177 712. Poplatek 80 Kč + materiál (vlastní
materiál možno donést). Vedoucí: Zuzka Hanousková.
26. 11. (úterý) 17:00–18:30
TVOŘENÍ Z DRÁTŮ
Práce s drátem, výroba vánočních ozdob z drátů zdobené korálky. Dílna pro
mládež a dospělé. Poplatek 100 Kč + materiál. Vedoucí: Eliška Kuthanová

PŘIPRAVUJEME
LISTOPAD V DDM
1. 11. (pátek) 16:00
PATCHWORK
Pokračování úspěšných dílen patchworku. Přijďte si vyzkoušet zajímavou techniku šití a skládání látek do vzorů. Nutno předem nahlásit na tel. 776 700 545.
Změna termínu možná. Poplatek 220 Kč /lekce. Vedoucí: Soňa Burdychová
2. 11. (sobota)
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, zdravé běhání v lesním prostředí. Zábava a pohyb pro celou rodinu. Účast na závodech Východočeského poháru. Vedoucí: Mgr. Petra Hladká
4., 11., 18. a 25. 11. (pondělí)
KLUB MAMINEK
10:00–11:30
Setkávání pro maminky s dětmi. Zatančíme si, zacvičíme si relaxační jógu.
Budou se podávat bylinkové čaje. Muzikoterapie, arteterapie a uvolňující
masáže. Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová
4., 11., 18. a 25. 11. (pondělí)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
15:30–17:00
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová
4., 11., 18. a 25. 11. (pondělí)
LEZENÍ NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
18:00–19:00
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na lezeckou stěnu do tělocvičny v Havlíčkově ulici. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 50 Kč +
30 Kč půjčovné za sedák a jisticí pomůcky. Vedoucí: Eliška Kuthanová
5. 11. (úterý) od 16:00
DRAKIÁDA
Foukej, foukej větříčku, lítej, lítej můj dráčku! Společné pouštění draků,
ocenění nejkrásnějšího a nejvýše letícího draka. Sraz v 16:00 u tělocvičny
Obchodní akademie. Vedoucí: Mgr. Petra Hladká, Mgr. Tomáš Hurdálek
5. a 19. 11. (úterý) 17:00 – 18:30 KLUB KERAMIKY pro mládež a dospělé
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé. Poplatek
80 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
8. 11. (pátek) od 18:00

NEPÁL A INDIE
– dobrovolnická „mise“ učitele
Povídání o dobrovolnické zkušenosti a cestování po Nepálu a Indii. O své
zkušenosti s nízkonákladovým cestováním a stopováním, školstvím, kuchyní a mentalitou místních obyvatel obou zemí se s vámi s radostí podělí
Tomáš Hurdálek. Sraz v 18:00 v budově DDM. Vstupné: dobrovolné.

8. 12. (neděle) 14:00–18:00
ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL
Těšit se můžete na trojici postav čerta, Mikuláše a anděla s nadílkou v areálu
Sokolovny. Akce ve spolupráci s děvčaty z týmu Mishula party.
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: 3250 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)

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 listopad
6. 11. (středa) 16:00

KRMÍTKO ZE ŠIŠKY

7. 11. (čtvrtek) 10:00

ZVÍŘÁTKA Z LISTÍ

13. 11. (středa)
ATELIÉROVÉ FOCENÍ - Focení s Luckou Granátovou
(na tuto akci je nutné se předem objednat na tel.: 774 321 111).
14. 11. (čtvrtek) 10:30 DUHOVÁ MANŽELSTVÍ
Ohrožují tradiční rodinu?

12. 11. (úterý) 17:00–18:30
VITRÁŽE TIFFANY
Práce s barevným sklem: řezání, broušení a skládání barevné mozaiky. Dílna pro
mládež a dospělé. Poplatek 100 Kč + materiál. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.

19. 11. (úterý) 19:00

PEČENÍ PERNÍČKŮ - bez dětí

20. 11. (středa) 16:00

PEČENÍ PERNÍČKŮ - s dětmi

14., 21. a 28. 11. (čtvrtek)
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
17:00–18:30
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí:
Marcela Zahradníčková.

21. 11. (čtvrtek) 10:00 KURZ PRVNÍ POMOCI MALÝM DĚTEM
ve spolupráci s Českým červeným křížem, lektorka ze Záchranné služby KHK

14. 11. (čtvrtek) 16:00–20:00 PROJEKTOVÝ DEN
- workshop akrobacie v parkouru
Přijďte se naučit a zdokonalit salta a další parkourové triky s odborníkem
z praxe – Ondrou Sitkou. Cena workshopu je 150 Kč. Přihlášky jsou k dispozici v budově DDM, nebo na webových stránkách. Sraz v 16:00 v hale
Havlíčkova Kostelec nad Orlicí.
25. 11. (pondělí) 18:30–20:00 ARANŽUJEME ADVENTNÍ VĚNEC
Zhotovíme si adventní věnec nebo podkovu na vánoční stůl. Přihlášky 3 dny
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27. 11. (středa)

VÁNOČNÍ OZDOBY Z PEDIGU A PŘÍRODNIN

1. 12. (neděle) 13:00

14. VÁNOČNÍ ULIČKA - prodej našich výrobků

Každý čtvrtek 16:00

MASÁŽE MIMINEK - lektorka Iva Voráčková

Každý čtvrtek 17:30

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH, PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
lektorka Iva Voráčková

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

ZUŠ F. I. Tůmy

Každé pondělí 18:00 JÓGA S VLASTI
Chcete zlepšit svou fyzickou kondici, odpočinout si a zároveň si udělat čas
jen sami pro sebe ? Přijďte dát Vašemu tělu pohyb a mysli klid. Všechny lekce jsou vhodné i pro úplné jógou „nepolíbené“ začátečníky. Rezervace není
nutná, kdo přijde „jóguje“. S sebou si prosím vezměte podložku na cvičení
(podložky máme k dispozici v omezeném množství). Lektorka: Vlasta Novohradská. Kontakt: facebook Vlasta Novohradská, telefon: 737 575 378,
e-mail: vlastanovohradska@seznam.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 773 781 164, E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz
POZVÁNÍ NA AKCE ZUŠ F. I. TŮMY KOSTELEC NAD ORLICÍ
13. 11. (středa) 17:00

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SÁL ŠKOLY

19. 11. (úterý) 17:00

KONCERT ŠPUNTÍKŮ SÁL ŠKOLY

26. 11. (úterý) 17:00

KONCERT ŠPUNTÍKŮ SÁL ŠKOLY

30. 11. (sobota) 18:00

CELOVEČERNÍ BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ
O STATEČNÉ ANIČCE
SK Rabštejn

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Těšíme se na Vás.

Turistika

Každé úterý 17:30

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU,
MALOVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
Kreslení je pro začátečníky i pokročilé. Další informace nebo nahlášení účasti
na tel. 601 372 630, nebo na e-mailu: ivavejnarova@seznam.cz, „Rozvíjíme
pravou mozkovou hemisféru, abychom se zlepšovali ve všech oblastech našeho života“.
Každé úterý 18:00
OREL V HNÍZDĚ (ČCHI-KUNG)
Zdravotní cvičení, které Vás nabije energií. Pro zájemce bez rozdílu věku či
fyzické kondice. Příjemné relaxační cviky zlepší vaše zdraví a uvedou vaše
tělo do rovnováhy. Lektorka: Jana Fajfrová (tel. 777 309 803, jfajfrova@centrum.cz)
Každý čtvrtek od 18:00
YOGA S JANOU
Pravidelné lekce dynamické jógy se základem Ashtanga Vinyasy.

Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
2. 11. (sobota) 7:30

Z LETOHRADU
DO JABLONNÉHO NAD ORLICÍ
Výlet je přesunut z 30. 11. Sraz účastníků: 7:30 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 7:45 do Letohradu. Pěší trasa: Tvrz Orlice, Mistrovice, Židův kopec, Jablonský les, Jablonné nad Orlicí, nádraží. Délka pěší
trasy: 11 km. Návrat: vlakem z Jablonného. Vedoucí akce: Věra Hrdličková
16. 11. (sobota) 8:00 LESY KOSTELCE
Sraz účastníků: 8:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město.
Pěší trasa: Sklenářka, Nad Zdelovem, bývalý vojenský prostor, Hrádečnice,
Kostelecká Lhota, železniční zastávka Kostelec nad Orlicí. Délka pěší trasy:
10 km. Vedoucí akce: Radka Krtičková.
30. 11. (sobota) 8:20 ARBORETUM VE VYSOKÉM CHVOJNĚ
Změna z důvodu dopravy. Sraz účastníků: 8:20 na Palackého náměstí,
Kostelec nad Orlicí, odjezd autobusem přes Borohrádek v 8:32 do Holic.
Pěší trasa: Holice, Hluboký rybník, arboretum, zoo koutek Vysoké Chvojno. Délka pěší trasy: 10 km, nenáročná. Návrat: Autobusem do Hradce
Králové a vlakem do Kostelce nad Orlicí. Vedoucí akce: Věra Hrdličková.

Nový zámek
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA: Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.

Akce v Novém zámku
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.

Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Budova KC je bezbariérová.
Pracovní doba recepce:
Pondělí

9:00–17:00

Úterý

9:00–15:00

Středa

9:00–17:00

Čtvrtek

9:00–15:00

Pátek

9:00–15:00
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Rezervace jsou možné nejpozději 48 hodin
před akcí na telefonním čísle 770 100 084,
a to pouze v uvedené otevírací době recepce.
K rezervaci prostor KC a dalším podnětům
a inspiracím lze využít e-mail:
kc@kostelecno.cz.

6. 12. (pátek)
PAVEL ŠPORCL A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Barokní Vánoce. Účinkují: Pavel Šporcl – housle, Barocco sempre giovane.
22. 12. (neděle)
VÁNOCE S CARMINOU
23. 12. (pondělí)
JAKUB JAN RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
17:00 a 19:00
Účinkují:
Tereza Myšáková soprán, Kateřina Synková alt, Tomáš Borůvka
tenor, Karel Štrégl bas, CARMINA Rychnovský dětský sbor, Smiling String
Orchestra ZUŠ Střezina Hradec Králové.
Vstupné 220 Kč, 180 Kč, děti 100 Kč. Vstupenky lze zakoupit elektronicky
na www.ticketportal.cz nebo osobně v RTIC o. p. s. Kostelec nad Orlicí.
6. 1. (pondělí)
IVO KAHÁNEK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Mozart gala (Tříkrálový koncert). Účinkují: Ivo Kahánek – klavír, Barocco
sempre giovane.
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Sklenářka

Centrum meditace a přírodního učení

30. 10.–3. 11.
JÓGA–VÉDÁNTA ÁŠRAM
Ásany, dech, meditace, očistné techniky. Vhodné i pro začátečníky.
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.
1. 11. (pátek) 19:00

KAKAOVÝ OBŘAD & ZPĚVOHRANÍ BEIJA-FLOR

2. 11. (sobota) 12:00

DUŠIČKOVÁ OČISTNÁ POTNÍ CHÝŠE

7.–10. 11.

VYTVÁŘENÍ SPOLEČENSTVÍ PODLE SCOTTA PECKA

15.–17. 11.

PRACOVNÍ VÍKEND

Podrobnosti, aktuality a přihlášky na www.sklenarka.cz.
Těšíme se na setkání!

Různé
9.-11. 11.
HŘIBINSKÉ POSVÍCENÍ
Na vědomost se dává, že Hostinec U myslivce opět pořádá posvícení, a to
vždy od 11:00. V sobotu se bude konat taneční veselice a v pondělí zlatá hodinka u harmoniky. O truňk dobrý a krmi hojnou bude postaráno.

11.–15. 11.
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2019
Nejen vzděláváním k pestřejšímu životu. Letos se uskuteční v týdnu 11. - 15. 11.
2019 a my budeme rády, když se rozhodnete zúčastnit se některé z jeho zajímavých akcí. Nenechte se poplést tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně
se může zúčastnit kdokoliv z široké veřejnosti. TVD je akcí neziskovou a účast pro
veřejnost je ZDARMA na všech aktivitách. Všichni jste srdečně zváni. Můžete se
těšit na velmi různorodý program. Kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na plakátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz a na www.
tydnyvzdelavani.cz. Tištěná verze programu bude k vyzvednutí na úřadech práce.
23. 11. (sobota) 9:00
25. LHOTA CUP 2019
TJ Sokol Kostelecká Lhota zve na turnaj v malé kopané . Přihlášky do turnaje:
startovné 600 Kč (hotově, nebo na č. ú. 1241924399/0800). Termín přihlášek:
do neděle 17. 11. Kontaktní osoba: Luboš Faltys, Kostelecká Lhota 66, Kostelec
nad Orlicí 51741, mobil: 602 871 599, www.tjkosteleckalhota.717.cz. Počet týmů:
maximálně 16! (kdo se dřív přihlásí, ten hraje). Losování do základních skupin
proběhne ve čtvrtek 21. 11. v 18:00 na fotbalovém hřišti v Kostelecké Lhotě.
Listopad 2019–únor 2020
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HC MĚSTO Rychnov nad Kněžnou pořádá pod vedením licencovaných trenérů výuku základů bruslení, zdokonalování pro pokročilé. Každou neděli od
13:00 do 14:00. Děti musí mít: brusle, rukavice a přilbu (hokejovou, cyklistickou nebo lyžařskou. Pro rodiče je připraveno příjemné posezení v klubovně s
možností občerstvení. Vzhledem k provozu zimního stadionu sledujte aktuální termíny na www.zsrk.cz nebo tel. 724 210 525.
TRÉNINKY NEJMLADŠÍCH
HC MĚSTO Rychnov nad Kněžnou pořádá tréninky nejmladších. Pondělí
16:00–17:00: BR centrum – tělocvična; středa 15:30–16:30: Zimní stadion –
led; pátek 15:45–16:45 Zimní stadion – led. První sezona zdarma bez placení
členského příspěvku. Po zaregistrování do našeho klubu je zdarma zapůjčena hokejová výstroj. HC RK – tel. 724 210 525.

Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Návštěva knihovny
Pozvání do Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí znamená pro děti
z 1. stupně naší školy vždy zajímavě strávené dopoledne. Letošní návštěva
představovala opravdu velké dobrodružství. Zúčastnili jsme se nejen výstavy
o skautingu, která byla uspořádána u příležitosti stého založení organizace
v Kostelci nad Orlicí, ale i doprovodného programu, který si pro nás připravila paní Kňourková. Díky jejímu poutavému vyprávění jsme si připadali, že
jsme na opravdové skautské výpravě v přírodě.
Děkujeme tímto paní knihovnici Simoně Kňourkové a těšíme se na další zajímavé akce.
Děti ze 2. A, 2. B, 4. B
a Mgr. Markéta Šlajová
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Okresní kolo v přespolním běhu
V Solnici se 20. 9. konalo Okresní kolo v přespolním běhu. V barvách naší
školy startovala dvě družstva žáků prvního stupně.
Družstvo děvčat se v konkurenci 10 škol (68 účastnic) umístilo na krásném
třetím místě a získalo bronzové medaile. Velké poděkování patří Kristýně
Špačkové (9. místo), Karolíně Morávkové (18. místo), Vendule Šimonové
(19. místo), Denise Masarykové (20. místo) a Katrin Havlové (45. místo).
V chlapecké kategorii soutěžilo 11 škol okresu (celkem 64 závodníků). Chlapci
se samozřejmě nechtěli nechat zahanbit. Bojovali, jak nejlépe uměli, a jejich
snaha byla odměněna. Aby nedošlo k hádanicím, obsadili také třetí místo.
I oni si odváželi bronzové medaile. A kteří to byli: Dominik Čižinský (3. místo),
Dominik Dohnal (11. místo), Matěj Klapal (25. místo), Matěj Solar (35. místo),
Štěpán Stříteský /36.místo/ a Matěj Bubník (58. místo).
Všem účastníkům patří poděkování za výbornou reprezentaci.
Mgr. Jitka Kellnerová
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Školní družina

ZUŠ F. I. Tůmy

Stopovaná napříč družinami

Zájezd žáků hudebního oboru
ZUŠ do Rudolfina v Praze

V pátek 11. 10. se 3. oddělení paní vychovatelky Bezdíčkové ze ŠD Erbenova
sešlo se družinou Drtinova na zastávce ČD.
Děti se vzájemně přivítaly. Některá setkání byla velice radostná, jelikož se děti
znaly z mateřských školek. Poté následovala hra STOPOVANÁ. Některé děti
bohužel tuto krásnou hru neznají. Ale všechny moc bavilo kreslit šipky, obálky, schovávat úkoly a samozřejmě také plnit úkoly.
Největší zážitek ovšem byl ze schovávání na závěr hry. Děti ze ŠD Erbenova
se schovaly do sklepa ve své družině, a když dorazili hledači, tak je pěkně
vystrašily.
Na závěr všichni účastníci dostali sladkou odměnu a ještě dlouho si povídali
o této pěkné hře.
Jitka Bezdíčková, vedoucí vychovatelka ŠD

Ve středu 9. 10. jsme jeli vlakem do Prahy. Jela s námi
paní ředitelka Jana Polnická a paní učitelka Táňa Pešková. Cílem naší cesty byl dopolední koncert České ﬁlharmonie v Rudolﬁnu. Na programu byl cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany.
Českou ﬁlharmonii řídil dirigent Semjon Byčkov. Před zahájením dopoledního koncertu jsme měli možnost vyslechnout krátký poučný program o cyklu
Má vlast v Sukově síni Rudolﬁna, který nám dílo Bedřicha Smetany příjemně
přiblížil. Po koncertu a krátké svačině u Vltavy jsme se vydali na prohlídku
Národního divadla. Měli jsme možnost projít s panem průvodcem tuto krásnou historickou budovu od suterénu, kde jsou k vidění zakládající listiny,
základní kámen Národního divadla a jiné, přes hlediště, balkóny, vestibuly
až po terasu na střeše, kde je nádherný výhled na Prahu. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého o historii Národního divadla. Cestou k nádraží jsme se
ještě zastavili u otočné hlavy spisovatele Franze Kay. Výlet se nám moc líbil
a moc jsme si to užili.
Veronika Hrobařová, žákyně ZUŠ F. I. Tůmy

Školní družina Erbenova
Seznamovací odpoledne ve školní družině
V září jsme zahájili nový školní rok ve školní družině přivítáním nových dětí
prvňáčků. Abychom se všichni lépe poznali, proběhlo 19. 9. tzv. seznamovací
odpoledne. Každá z učitelek školní družiny si připravila seznamovací hru, kterou postupně sehrála s dětmi všech oddělení. Děti se střídaly v jednotlivých
skupinkách a tak se lépe poznaly mezi sebou. Hra s padákem, pohybová hra
Jak se jmenuješ nebo Uvijeme věneček děti dobře naladila. Toto netradiční
seznamování děti bavilo a celé odpoledne velmi rychle uteklo.
Mgr. Jitka Šveidlerová ŠD Erbenova
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Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí
Evropský den jazyků na Obchodce
V posledním desetiletí se evropští odborníci na řadě významných setkání opakovaně shodují, že důležitým spojovníkem Evropy jsou jazykové znalosti a dovednosti. Jazyky jsou vnímány jako základní dovednostní výbava každého občana.
Rada Evropy dělá v celé Evropě maximum pro to, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli
věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni. Je přesvědčena o tom, že jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího porozumění mezi jednotlivými
státy a zároveň důležitou součástí bohatého kulturního dědictví našeho
kontinentu. Proto byl založený Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady
Evropy ve Štrasburku, a každoročně se od roku 2001 slaví dne 26. 9.

Dne 30. září u nás na škole proběhl Den jazyků. Viděli
jsme prezentaci o Itálii, Vietnamu, Polsku a Japonsku.
Nejvíce se nám líbila prezentace o Vietnamu, ale i ostatní
byly velmi zajímavé. Bylo to příjemné zpestření dne.
Veronika a Adéla 2. A

Na naší škole, na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, se
tento den a s ním spojené akce konají již tradičně. Tento rok jsme Den jazyků
Fota: archiv
OA TGM30. 9. Studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků si připořádali
v pondělí
pravili pro své spolužáky, učitele a hosty následující prezentace:
- Eliška Harbichová informace o ročním studijním pobytu v USA
- Mikuláš Pták a Tereza Jasníková prezentace o výměnném pobytu
v polském městě Elblag
- D. Petřík prezentace o návštěvě Vietnamu
- Roman Popiolek, Dominika Vondráčková, Vojtěch Toman, Pham Thi To
Uyen a Adéla Maixnerová prezentace a video o výměnném pobytu
v italském Busto Arsiziu
- Tereza Novotná a Tomomi Kaneko informace o Japonsku zemi
vycházejícího slunce
Díky právě probíhající výměně s polskou školou Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych dostali slovo i studenti z v Elblagu. Mimo jiné nás seznámili
se známými polskými osobnostmi, kteří se proslavili za hranicemi jejich státu.
K prezentujícím se přidali i vyučující, kteří o prázdninách vyjeli do světa
a chtěli se se svými zážitky podělit. Vtipné vyprávění o Irsku si připravili PaedDr. František Dosedla a Mgr. Lucie Bačíková, o Novém Zélandu a možnostech, jak tam nejen cestovat, prezentoval Mgr. Jaroslav Kudr.
Jako každým rokem jsme pozvali několik hostů, kteří obohatili náš program.
Prvním z nich byla paní A. Strnadová, která reprezentovala společnost AFS
- mezinárodní nevládní a neziskovou společnost, která organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Nabídla našim studentům možnosti,
jak poznat různé části světa.
Dalšími významnými hosty byli mladí dobrovolníci z rychnovského Déčka a OKA,
kteří nám v angličtině představili své rodné země Anglii, Španělsko a Lotyšsko.
Závěrečnou tečkou celého programu byl pan Mgr. Marek Vít, který dorazil
z Univerzity Pardubice. Pan magistr nám vysvětloval, jak se vyvarovat tzv.
Czenglish, neboli špatné angličtině, kterou používají někteří Češi.
Výjimečnou atmosféru pondělního podzimního dopoledne podtrhla výstava
vydavatelství USBOURNE, která studentům nabídla ke koupi anglické tituly
jak ke studiu, tak i ke čtení ve volném čase.
Díky skvělé práci studentů, učitelů a všech zúčastněných hostů jsme si tento
den velmi užili a těšíme na další rok.
A co na Evropský den jazyků říkají naši studenti??
Viděla jsem prezentace pana učitele Jaroslava Kudra, rychnovského Déčka
a pana Marka Víta. Prezentace o Novém Zélandu byla velice zajímavá a pestrá. Od Déčka jsem se dozvěděla spoustu užitečných informací o jejich programu a příležitostech pracovních i příležitosti, jak vycestovat. Nejvíce mě zaujala
prezentace Marka Víta. Do jeho prezentace jsem nepřikládala tak velký důraz
výslovnosti. Překvapilo mě, jak moc dané výrazy změní smysl.
(Lucie Tomanová, 3. B)
Prezentace byly naučné a zábavné. Jsem rád, že jsem se mohl dozvědět něco
o cizích státech (USA), jejich zvycích a škole.
(Jiří Bahník, 1. C)
Den jazyků se mi velmi líbil. Viděli jsme celkem dvě prezentace. První prezentace byla
o Severním Irsku a druhá prezentace byla o dobrovolnictví, kterou nám představili
dobrovolníci z OKA. Nejvíce se mi líbila Gabriela ze Španělska, protože se učím španělsky a máme společné zájmy. Jsem ráda, že škola pořádá pro studenty tyto dny.
(Němečková Kateřina, 4. A)
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Na skok k sousedům
Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí je partnerem
ve dvouletém projektu Europské Unie Erasmus+ nazvaném Similarities and
Diﬀerences Among Young European People. Ve dnech 8. září až 14. 9. se
uskutečnila jedna z aktivit. O své dojmy se s námi podělila studentka 4. B
Dominika Vondráčková.
Většina z nás už v Polsku někdy byla, často však jen v blízkosti hranic. Tahle
země toho ale skrývá mnohem víc, než jen trhy nebo smažené pstruhy. Studenti Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí se o tom přesvědčili, když
na začátku školního roku navštívili město Elbląg.
Elbląg nebo také Elbínek je polské okresní město ve Varmijsko-mazurském
vojvodství a patří k nejstarším městům v Polsku vůbec. Pokud by Vás zajímala jeho historie, určitě si o něm něco přečtěte, protože se dá označit za víc
než zajímavou.
Pokud byste se chtěli do Elblągu podívat sami, čeká vás přibližně třináctihodinová cesta vlaky a autobusy, kterou jsme museli absolvovat i my. 8. září
v neděli ráno jsme vyrazili od školy tak časně, že někteří z nás včetně mě ani
netušili, že taková ranní hodina v neděli existuje. Šokováni tímto objevem
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a unavení narušeným režimem spánku jsme do Elblągu cestovali poměrně
klidně a v tichosti. Absolvovali jsme několik přestupů, z nichž ten nejpříjemnější byl ve Wrocławi (Vratislavi), kde mají na nádraží přibližně stejně obchodů a kaváren, jak my na náměstí v Kostelci. Dvě hodiny čekání na další
vlak uplynuly jako voda a my jsme mohli pokračovat v naší krasojízdě. Nikde
jsme se neztratili, a tak jsme po třinácti hodinách na cestě všichni dorazili
na místo.
Byli jsme ubytovaní na studentských kolejích, které byly krásně zařízené
a poskytly nám snídani i večeři. Program byl poměrně příjemně uspořádaný,
protože zatímco dopoledne jsme trávili s polskými studenty, odpoledne bylo
v naší režii, a každý si tak mohl užít, co jen chtěl, ať už šlo o nákupy, kavárny
nebo třeba procházky po městě.
Elbląg je historické město, které má krásnou architekturu a všude je možné
se dostat městskou hromadnou dopravou. Polsko má ceny stejné jako my,
často je levnější, takže jsme se nemuseli na našich prodloužených prázdninách zvlášť upejpat a mohli jsme si je skutečně užít. K tomu nám dopomohl
i výlet na nedalekou pláž. Ačkoliv je moře v Polsku studené, nemohli jsme si
nechat ujít příležitost vykoupat se ve slané vodě. Mimo jiné jsme navštívili
křižácký hrad Malbork, který je obrannou tvrzí postavenou z červených cihel
v gotickém stylu. Nyní je hrad součástí světového dědictví UNESCO a jeho
prohlídka nás všechny opravdu uchvátila, protože se bylo na co dívat.
Týden v Polsku uběhl jako voda a my jsme si ho skutečně užili, jelikož to
nejdůležitější nám vyšlo. Sešla se skvělá parta, kterou doprovázely báječné
paní učitelky (pí. Černá a pí. Hlaváčková). A ačkoliv cesta domů byla stejně
zdlouhavá jako cesta tam, budeme na výlet vzpomínat jen a jen v dobrém.

Průzkum pozice značky ASSA ABLOY
Czech & Slovakia, s. r. o. na trhu práce
V rámci hodin statistiky jsme se my, žáci 2. A Obchodní akademie T. G.
Masaryka v Kostelci nad Orlicí, zapojili do projektu rychnovské ﬁrmy ASSA
ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o. Za mentorské pomoci paní učitelky Bačíkové jsme prováděli dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit míru
povědomí o této značce na trhu práce v našem regionu. Projektu se zúčastnilo celkem 10 žáků, kteří se prostřednictvím dotazníků dotazovali respondentů na jednotlivé otázky v Rychnově nad Kněžnou a Kostelci
nad Orlicí. Po získání odpovědí jsme výsledky statisticky zpracovali a následně prezentovali ve ﬁrmě ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o. Tato
skutečnost nám umožnila nejen uplatnit své znalosti statistiky v praxi,
ale i prezentovat svoji práci před skutečnými odborníky ﬁrmy. Naše práce
byla ohodnocena věcnými dary a drobnou ﬁnanční částkou. Školní projekt dotazníkového šetření přinesl velice příjemný výsledek společné práce
a doufáme, že ve spolupráci budeme i nadále pokračovat.
žáci 2. A

za klub mediální komunikace Dominika Vondráčková

Obchodní akademie T. G. Masaryka
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Matka (samoživitelka) s dítětem, hledá pronájem bytu
1+1, 2+1 nebo bytu v rodinném domku v Kosteleci nad Orlicí.
Kontaktujte mě prosím na tel. č. 736 462 756.
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Krajská soutěž Ekonomický tým Junior 2019
Ve středu 18. 9. vyrazila dvě tříčlenná družstva ze čtvrtých ročníků Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí reprezentovat školu
na krajskou soutěž Ekonomický tým Junior 2019.
Soutěž se konala na Obchodní akademii, SOŠ a JŠ v Hradci Králové.
První část soutěže obsahovala písemný test ekonomických znalostí, který
se psal na počítači a ve tříčlenných družstvech. Každé družstvo dostalo
k vypracování test se 60 otázkami, který byl časově omezený na 45 minut.
Po písemném testu jsme se i s ostatními družstvy přemístili do krásné auly
hradecké Obchodní akademie, ve které bylo vylosováno téma scénky a pořadí prezentování scénky jednotlivými týmy.
Na nacvičení scénky jsme měli čas pouze jednu hodinu. Téma scénky znělo: Pracovní porada
tří jednatelů společnosti. Potřebují rozhodnout způsob ﬁnancování plánované investice. Minimálně jeden společník prosazuje využití dotace
z EU a druhý chce investici hradit z vlastních prostředků, popř. úvěru. Tuto
scénku jsme mohli prezentovat pouze 10 minut. Z vlastní zkušenosti mohu
říci, že čas na nacvičení scénky byl velmi krátký, ale byli jsme připraveni co
nejvíce zaujmout porotu. Porota se skládala z pedagogů jednotlivých škol,
které si přijeli také zasoutěžit a oživit své znalosti z hodin ekonomiky.
Snažili jsme se, ale konkurence byla velká. Umístili jsme se na krásném
5. a 7. místě.
Jsme velice rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit. Byla to pro nás skvělá
zkušenost.
Za čtvrté ročníky Kateřina Němečková a Nikola Hejlková
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Výjimečný gel na starší jizvy, ale i na akné a strie.
Na jizvy keloidní, traumatické, zarudlé,
jizvy nepravidelné, po spáleninách, jizvy po operacích
či kosmetický ch procedurách,
jizvy způsobené po ošetření laserem.
Gel je vyroben na přírodní bázi.

NANCYDERM gel na jizvy
Žádejte ve vašich lékárnách..
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VÍTEJ MEZI NÁMI aneb začátek školního roku
na OA T. G. M. v Kostelci n. Orl.
Většina středních škol již řadu let zařazuje do úvodních dnů školního roku
adaptační (či seznamovací) kurzy pro první ročníky. Přechod ze základní
na střední školu je významnou životní změnou, která s sebou nese množství příležitostí, ale i rizik. Začínající studenti se setkávají s množstvím nových požadavků, ale zejména přicházejí do nového sociálního prostředí,
tzn. noví učitelé i spolužáci, ale často i nové město, dojíždění atd. Školy
se jim snaží aktivním způsobem usnadnit počátek jejich studia, a to jednak postupným zvyšováním nároků při výuce, ale také ve vztahové rovině. Cílem adaptačního kurzu tedy není jen získání základních informací
o spolužácích, ale rozvoj kompetencí, které pomohou studentům vytvářet
otevřené a chápavé vzájemné vztahy nejen mezi sebou, ale i s učiteli.
Zvládnout tento náročný krok pomohl studentům prvního ročníku Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci n. Orl. adaptační kurz Vítej mezi námi,
který se ve dnech 4. 6. září 2019 již tradičně uskutečnil v překrásném prostředí Tábora J. A. Komenského v Bělči n. Orl. Cílem tohoto kurzu bylo poznání
jejich osobnostních charakteristik, schopností, typických sociálních rolí, poznání třídy jako celku v její vnitřní variabilitě a zjištění jejích možností. Měli
příležitost naučit se, co je třeba k tomu, aby spolu dokázali fungovat jako
skupina, komunikovat a spolupracovat i přes odlišnosti v zájmech a názorech. Komunikace a spolupráce jsou více než jen společné povídání a dělání
věcí dohromady, vyžadují i jistou míru sebereﬂexe a empatie, uvědomování
si vlastních motivů i potřeb a motivů i potřeb toho druhého. Vyžadují sebekontrolu a schopnost vnímat ostatní. Studenti byli vedeni k tomu, aby
překročili hranice svého já a uvědomili si, jak ovlivňuje jejich vlastní jednání
ostatní ve skupině a jak je naopak ovlivňuje chování druhých.
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V rámci kurzu byly realizovány seznamovací aktivity za přítomnosti třídních učitelů, kteří se ve dvouhodinových blocích ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem prevence rizikového chování poznávali se
svými třídami. Následovaly týmové hry, které třídním učitelům posloužily
k poznání kolektivu třídy při řešení problému, dále hry na rozvoj komunikace a hry na rozvoj důvěry. Vzhledem k velmi dobrému počasí byly zařazeny i zátěžové aktivity spojené s pobytem v okolní přírodě.

Nezapomenutelným pro všechny účastníky kurzu bylo setkání s rodiči při
slavnostní imatrikulaci na studenty Obchodní akademie T. G. Masaryka
v Kostelci nad Orlicí a předání pamětních listů. Předtím každá třída předvedla dramatizaci části oblíbeného televizního ﬁlmu.
Za tři dny adaptačního kurzu se žáci poznali navzájem, poznali své učitele
a nyní pro ně bude putování školním rokem 2019–2020 jistě jednodušší.
Mgr. Jaroslav Tměj

Dalším působivým bodem programu bylo divadelní představení Memento zaměřené na prevenci užívání drog a dalších návykových látek - diváci
dostali možnost nahlédnout do života těch, kteří propadli droze, pro něž
se stalo fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. Hlavní hrdina
Michal Otava pochází z běžné rodiny, ale v 16 letech se nechal partou stáhnout k užívání drog. Představení zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí
velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus
a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu.
Účastníky kurzu zaujala i beseda s příslušnicí Krajského ředitelství Policie
ČR v Hradci Králové o kriminalitě mládeže, o trestní odpovědnosti, kyberšikaně, rizicích využívání sociálních sítí, o zneužívání návykových látek aj.,

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

Orientační běh
Podzimní závodní sezona v orientačním běhu je pro naše závodníky opět
úspěšná. Ve 14. kole závodů Východočeského poháru dne 14. 9. na Benecku v Žalém závodilo 13 kosteleckých závodníků. Pěkné výsledky zaběhly Kristýna Špačková 6. místo v kategorii D10C a Viktor Vanický 5. místo
v kategorii H12D.
Na stupních vítězů se umístila: Veronika Výchová na 3. místě v kategorii D14C
15. kola závodů VČP, které se konalo 28. 9. v Červené Vodě – Šanově, se zúčastnilo 28 členů OB DDM Kostelec nad Orlicí. Pěkné výsledky zaběhli Veronika Výchová 6. místo v kategorii D14C, 4. místo Bořivoj Marek v kategorii D12D,
7. místo Vladimír Vach v kategorii H45D a 5. místo Klára Rybínová v kategorii P.
V orientačním běhu nemusí být vždy tak důležité vyhrát, ale sportovat a otužovat se na čerstvém vzduchu ve zdravém lesním prostředí. Všem přejeme
hodně chuti do sportování!
Petra a Viktor Hladký, trenéři
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Kristýna Špačková 6. místo
a Veronika Výchová 3. místo
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Výstava železničních modelů a kolejišť
Výstava prezentovala práci mladých železničních modelářů při DDM Kostelec nad Orlicí, jejichž vedoucí Petr Urban a Marián Ondruška jsou řádnými členy skupiny modelové železnice a kulturního dědictví FISAIC. Dalšími
novými aktivními členy FISAIC, kteří byli účastni na výstavě, jsou Tomáš
Urban a Marcel Johanides. Akce byla uskutečněna jako řádná výstava skupiny modelové železnice a kulturního dědictví FISAIC, doprovodný program tradičního Kosteleckého posvícení. Byla také určena jako prezentace
kroužku železničních modelářů při DDM Kostelec nad Orlicí. Na výstavě
byla k vidění ruční výroba modelů dětí z kroužku železničních modelářů, které jsou i součástí výstav pořádaných skupinou modelové železnice
a kulturního dědictví FISAIC. Na výstavě bylo modulové kolejiště ve velikosti H0 (1:87), které je prezentováno na vnitrostátních i mezinárodních akcích FISAIC. Dále byla k vidění soukromá modelová kolejiště ve velikostech
H0 a TT (1:120). Pro nejmenší byl připraven panel s dřevěnou vláčkodráhou.
Vedoucí: Petr Urban

Volná místa ve sportovních kroužcích
plavání a bruslení
Několik posledních míst nabízíme ve dvou sportovních kroužcích. Prvním
je plavání, které probíhá na plaveckém stadionu v Rychnově. Náplní je naučení základů plaveckých stylů prsa, kraul, znak a startovního skoku. Když
po výuce zbyde čas, plavci mohou vyzkoušet i bazénové atrakce. Součástí
kroužku je účast na plaveckých závodech se sousedním DDM v Rychnově.
Kroužek bruslení je letos znovuobnovenou novinkou, avšak nejezdí se
na zimní stadion v Rychnově, jak bylo v předminulém roce, ale začali jsme
na inline bruslích a od listopadu se chceme přesunout na nové kluziště
s umělou ledovou plochou za OA. Případní zájemci kontaktujte vedoucího
obou zájmových útvarů na Dostalek.JA@gmail.com

Dýňování
Wüstenrot - má pro Vás

řešení
vašeho
bydlení

mimořádnou limitovanou novinku:
Pro každého klienta je do konce listopadu uzavření smlouvy
o stavebním spoření ZDARMA.
Možná nevíte, že můžete mít současně více smluv o stavebním spoření. Při uzavření 2 a více smluv najednou je uzavření smluv taktéž
zdarma a tyto smlouvy mohou sloužit jako dvouletý termínovaný
vklad s garantovaným úrokem 1,2 % ročně.
Využijte situace a získejte ještě za letošní rok státní podporu až 2 000 Kč.

Lenka Řeháčková, tel. 776 272 334 | lenka.rehackova@obchod.wuestenrot.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – listopad 2019
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Mateřské centrum Cvrček z.s.

Kostelecký okrašlovací spolek

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

Je ošklivo? Tak vzhůru do Cvrčka!
Podzim je v plném proudu, venkovní teploty klesly a také přibylo srážek. Proto je herna Cvrčka ideální alternativou pro rodiče na mateřské/rodičovské
dovolené, jak smysluplně s dětmi strávit volný čas. Občas se někdo pozastavuje nad tím, proč máme otevřenou hernu převážně dopoledne, s tím, že
dopoledne se vaří... Na to máme jednoduchou odpověď: Hlavním posláním
mateřských center je prevence sociálního vyloučení. Jak rodičů, převážně,
žen na MD/RD, tak jejich dětí. Proto chceme maminky i děti dostat ze samoty domova mezi lidi. Člověk je tvor společenský a dítě od určitého věku
potřebuje kontakt s vrstevníky. Je pravdou, že, pokud chtějí naše členky jít
dopoledne do Cvrčka, musí si plánovat svůj den dopředu a např. oběd navařit
předem. Ale i to je cílem MC. Týden totiž pak opět začne mít strukturu, kterou na MD/RD může začít ztrácet. Je důvod i ve špatném počasí vyrazit ven.
Odpoledne pak navíc již bývají doma starší sourozenci malých dětí a partneři
žen na MD/RD. A také jsou v nabídce i kroužky DDM, ZUŠ, Sokola apod. My
nechceme rodiny rozdělovat, ale nabídnout možnost smysluplného trávení
času v době, kdy nejsou partneři a starší děti doma. Proto odpoledne míváme pro děti otevřeno pravidelně jen vždy ve středu, případně na mimořádné
akce, kam samozřejmě chodí i ti starší sourozenci, případně partneři.
Aktuální nabídka všech našich činností a akcí je facebooku (Mateřské centrum Cvrček) a na www.cvrcekorg. Bližší informace pak poskytneme na telefonu: 774 321 111.
Na závěr bych chtěla pozvat i nové maminky s malými dětmi do naší herny. První
návštěva je zdarma, další pak jsou za symbolickou cenu. Na všechny se moc těšíme.
Bc. Andrea Kocourková, jednatel

aneb POEZIE VÁNOC
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Skaut
Intercamp 5.–10. 6. 2019
Intercamp je velké evropské setkání skautů z osmi zemí.
Mezi ně patří Česko, Polsko, Německo, Nizozemí, Belgie,
Francie, Velká Británie a evropské oddíly USA. Letos to byl
již 52. ročník a konal se v Holandsku ve městě De Steeg,
které leží necelou hodinu cesty od Amsterdamu.
Po výborné zkušenosti z loňského intercampu v Belgii jsem letos vyrazili v silnější sestavě 17 skautů a skautek a 4 vedoucích. Společně s námi
ve dvou autobusech mířilo do Holandska celkem 120 skautů a skautek
z Královéhradeckého kraje.
Podobně jako loni, jsme měli v plánu navštívit i nějaké další zajímavé místo. Vzhledem k 12ti hodinové cestě tam a dalším 12 hodinám zpět by bylo
škoda toho nevyužít. Cíl byl tedy vzhledem k cílovému státu jasný. Strávíme celý den v Amsterdamu.

a her. A to jak je zvykem v mezinárodních skupinách. Naši skauti a skautky,
kteří si to poprvé zkusili už loni, už netrpěli ostychem, a tak neměli problém se pustit do společných her s Poláky, Ně, Američany a dalšími.
V neděli jsme pak měli hike - výlet po okolí. Původní cíl do místního národního parku nám zkazila vichřice, která se prohnala v dané části Holandska pár
dní před naším příjezdem. Nová trasa už sice nebyla tak zajímavá co se týče
okolí, ale i tak jsme si ji užili, protože i na této cestě organizátoři připravili
mnoho zajímavých aktivit.
V neděli večer pak ještě byl tradiční food festival. Každá skupina uvařila jídlo
a nabízela ho ostatním. Bylo tak možné ochutnat mnoho národních jídel.
A bylo skutečně z čeho vybírat.
Příští rok míří intercamp do Anglie. Tak uvidíme, jestli i tam se dostaneme.
Zájem určitě je.
Jiří Granát

SPCCH
SPCCH nezahálí

Prošli jsme historickou část, kochali se systémem kanálů, vyfotili se u větrného mlýnu, navštívili jsme jednu z nejdelších tržnic v Evropě, ale co nás
nejvíce fascinovalo a překvapilo, bylo to ohromné množství kol, která byla
úplně všude. A ještě více jsme měli problém se s nimi porovnat na cestách,
chodnících a nenechat se přejet. To je asi pro cizince, který navštíví nějaké
větší holandské město, největší oříšek.
Tábořiště intercampu bylo otevřeno až od pátku a tak jsme další noc ze
čtvrtka na středu strávili na velké skautské základně Austerliz, kde jsme
si ověřili, že naše stany jsou opravdu v pořádku. Ráno jsme pak cestou
do místa intercampu navštívili město Utrecht, což je také krásné historické město, jehož vodní kanály nám učarovaly snad ještě více než ty
v Amsterdamu.
Hlavní program začínal pak v sobotu společným zahájením všech účastníků. Průvod 3500 skautů s vlajkami se sešel na centrálním prostranství
a zahájil hymnou intercampu a všichni jsme se namotivovali na následující
program. Náš subcamp měl v sobotu aktivity na tábořišti. Na zhruba 30
stanovištích jsme si vyzkoušeli mnoho netradičních sportů, úkolů, hříček

V letošním roce jsme hodně jezdili na výlety. Ty se nám velmi povedly. První
výlet byl do Lázní Bohdaneč, kde jsme navštívili mj. i prodejnu perníku,
poté jsme absolvovali v Pardubicích plavbu po řece Labi.
Druhý výlet nás zavedl do Luže, města, které leží na rozhraní labské nížiny a Českomoravské vrchoviny. Krásná výstava dýmek a návštěva Pivovaru
Košumberk byla pro všechny velmi zajímavými. Dle dochovaných písemných záznamů stával pivovar přímo pod hradem Košumberk již v 16. století.
V košumberské kronice je uvedeno, že v roce 1607 se zde uvařilo za půl
roku 33 varů po 22 sudech, tj. 726 sudů bílého piva.
Třetí výlet do Vysokého Chvojna a pardubické cukrárny s čokoládou byl
pro velký zájem opět zakončen plavbou po Labi.
Nezanedbali jsme ani kulturu: v Čermné nad Orlicí byla dechovka ze Šlágru. Také jsme navštívili divadlo na Rabštejně s panem Přeučilem a paní
Hruškovou. Dne 3. 10. se uskutečnila Výroční schůze v Komunitním centru.
Děkujeme paní Markové z městského úřadu, která nás potěšila svou návštěvou. Také děkujeme paní Šárce Slezákové za pomoc. Po jejím skončení
následoval kulturní program s harmonikáři a paní Marií Kudibalovou. Potěšili nás krásnými písněmi a všichni si s nimi zazpívali.
Děkujeme za pěkné odpoledne.
Předsedkyně SPCCH: Blanka Matějusová

Český zahrádkářský svaz
Zahrádkáři informují o moštu
Obětavost zahrádkářů ve zpracování padaných jablek je Kostelci a okolí prospěšná už desetiletí. Ekologický mošt, který zahrádkáři nabízejí, je zdravotně výhodný hlavně tím, že veškerá
tekutá složka našeho nápoje pochází z ovoce. Není tedy použit
technologický proces, který využívá koncentráty ovocných šťáv,
doplňuje vodu, standardizuje obsah cukru řepným cukrem, ani
nepoužívá dvojí pasteraci, která snižuje obsah vitamínů.
Letošní rok je postižen sníženou úrodou jablek v celém okolí tak, že kostelecká moštárna zpracovává čtvrtinu až třetinu loňské suroviny. Výhodou
letošní produkce je stálá a velmi dobrá kvalita našeho čiřeného moštu. Nabízíme kvalitní mošt protihodnotou nebo i cenu za odkup, i když v úrovni,
kterou naše kalkulace rozumné ceny výrobků snese.
Jistě nám prominete, že ve snaze využít každé jablíčko jsme neurčili s předstihem
poslední termín odběru ovoce. Požádali jsme veřejnost o pomoc s dodávkou jablek i z podhorských oblastí a pokusili jsme se udržet výrobu do konce měsíce října.
Naši odběratelé s evidovanými účtenkami na odběr moštu by si měli mošt
odebrat v sobotu dopoledne do 30. 11 . Určité množství volného moštu budeme schopni nabídnout hlavně v nevratných obalech na začátku prosince
v tradičních sobotních dopoledních termínech. Spojte se s našimi telefonními
čísly: 737 976 298 nebo 704 709 790 pro informaci o možnosti odběru moštu.
Ing. Vítek Losenický,
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SPORT
TJ Sokolo Kostelecká Lhota

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí

TJ SOKOL KOSTELECKÁ LHOTA
32ġÉ'É-,æ 52ÿ1Ì.

7851$-(
90$/e.23$1e

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
pořadatelem Mistrovství České
republiky v softballu kategorie U11

Koncem září proběhlo 2. podzimní soustředění v Rokytnici v Orlických horách,
které napomohlo klukům připravit se na novou sezonu.
Ta začala 5. 10. turnajem v Hořicích. Jelikož do kategorie Královéhradeckého
přeboru mladších žáků přibyla nová družstva, kluci nevěděli, co je čeká. První
zápas proti týmu z Chlumce nad Cidlinou zvládli výborně, a to výhrou 23:1. Radost byla obrovská a také opadla nervozita. To se projevilo hned v druhém zápase proti týmu FBŠ Všestary. Kluci opět vyhráli 17:4. Věřili si ještě více a jejich
cíl byl jasný. Vyhrát celý turnaj. Posledním soupeřem byl tým FBC Dobré. Ani
v tomto zápase kluci nezaváhali a vyhráli 18:3. Po celou dobu turnaje u kluků
panovala pohoda a dobrá nálada.
Je to úspěšný začátek sezony a věříme, že se bude i nadále dařit.

O víkendu 20.–22. 9. byl SK Klackaři Kostelec nad Orlicí pořadatelem Mistrovství České republiky v soballu kategorie U11, tedy hráčů do 11 let. Tímto
turnajem se završila coachballová liga roku 2019.
Do turnaje se kvaliﬁkovalo 16 týmů z celé České republiky. Podmínkou pro
úspěšné zvládnutí turnaje bylo v areálu Pod Strání umístit 3 plně hodnotná
hřiště s homerunovým plotem ve vzdálenosti 45 m a odehrát za 3 dny celkem
50 zápasů. A my to zvládli! Páteční zápasy prověřily naši připravenost nejen
z pohledu rychlé úpravy hřišť, ale i zajištění zázemí pro hráče, jejich trenéry
a doprovod z řad rodičů a dalších rodinných příslušníků. Odhadem se během
víkendu v areálu soballového hřiště pohybovalo cca 350 osob.
Už výsledky prvních několika zápasů ukázaly, jaký je mezi jednotlivými týmy
rozdíl. Většina klubů do bojů o titul postavila tým s hráči ve věku 11 let, našly se
však i takové, které měly v týmu děti ve věku 7 let. To byl i náš tým – nejmladší
hráč oslavil 7. narozeniny jen pár dní před turnajem (Kubo – vše nejlepší!). Přesto se nemáme za co stydět. I když jsme nevyhráli „placku“, naši hráči ukázali,
že pokud budou s nadšením a zájmem pokračovat, budou se moci srovnávat
se staršími hráči a hrát se silnými týmy vyrovnaná utkání. Vždyť i v našem týmu
jsme měli hráče, který během turnaje odpálil míč až za hrazení hřiště (tedy
až za 45 m daleko umístěný plot), a to celkem 6x – a to je úctyhodný výkon
(dobrá práce Lukáši!). Co pro nás bylo vedle hracích úspěchů důležité, bylo
zvládnutí turnaje po organizační stránce, a to se povedlo. Ač neporučíme větru, dešti, tak přání hezkého počasí se vyplnilo a sluníčko nám svítilo a hřálo
celý víkend, což nám velmi usnadnilo úpravu jednotlivých hřišť mezi zápasy.
I chování hráčů a všech, kteří se v areálu pohybovali, bylo ve většině případů
ukázkové – žádné povalující se odpadky, respekt a ohleduplnost mezi týmy,
společné trávení volného času. Je úžasné vidět, jak se hráči mezi s sebou seznamují a navazují nová přátelství. Co na tom, že jeden je z Chomutova, druhý
z Kunovic a třetí třeba z Opavy, Berouna, Mostu, Merklína, Ledenic, Liberce,
Brna, Břeclavi, Prahy nebo Pardubic. I my dospěláci se rádi vidíme, popovídáme si a vyměníme trenérské zkušenosti.
Jaké tedy bylo konečné pořadí turnaje? Všichni vyhráli! Ale medaile a pohár
si samozřejmě mohli odvést jen ti nejlepší:
1.
Eagles Praha
2.
SK Joudrs Praha
3.
Tempo Praha
Všechny výsledky a konečné pořadí turnaje je možné zhlédnout na webových stránkách České soballové asociace www.soball.cz. Fotograﬁe
najdete na našem webu www.klackari.cz nebo na našem facebooku SK
Klackaři. Tady najdete i informace o našem klubu a termíny našich tréninků,
na které jste zváni, a v rámci kterých se k nám můžete připojit.
Na závěr mi zbývá už jen poděkovat všem, kteří měli zásluhu na hladkém
průběhu turnaje a bez kterých by to prostě nešlo – rodičům, rozhodčím
a ostatním, kteří přiložili ruku k dílu. Děkuji!

Za FBK Kostelec nad Orlicí IJ

Mirka Fiedlerová, ředitelka turnaje a tajemník SK Klackaři Kostelec nad Orlicí

LHOTA
CUP

V SOBOTU 23. 11. OD 9:00
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FBK Kostelec nad Orlicí
Nová florbalová sezona
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SK Kostelec Tigers
Tigers 4 rokem kralují
„Východočeské softbalové lize mužů“
V sobotu 5. 10. družstvo mužů SK Kostelec Tigers potvrdilo svoji 4 letou neporazitelnost ve „Východočeské sobalové lize“. Vytvořili tak neuvěřitelnou
šňůru 32 zápasů, kdy neprohráli. Naposledy v této soutěži prohráli v roce
2015, již v tomto roce začala tato série vítězstvím v derby nad Klackaři 2019.
V sobotu Tigers nejprve vysoko porazilo družstvo Holic 19:6 a pak si v dramatickém zápase poradilo i s družstvem Hradce Králové, které porazilo 14:8.
Nejlepší výkon v posledním zápase sezóny předvedl Tomáš Uhnavý svými
zákroky v poli na postu spojky a dobrou pálkou. O post jedničky jako pálkaře
do poslední chvíle bojoval Pavel Vosáhlo a Jan Rada. Oba poslali své odpaly
za plot. Celý tým podal výborný výkon v obou zápasech a potvrdil tak svoji
převahu v útočné i obranné hře.
Tabulka 2019
G

W

L

P

Skóre

1

SK Kostelec Tigers

8

8

0

16

111:53

2

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí C

8

4

4

12

105:80

Falcons Soball Hradec Králové

8

4

4

12

96:81

Pasos Pardubice

8

4

4

12

100:92

Kangaroos Holice

8

0

8

8

34:140

5

Od roku 2015 družstvo Tigers vyhrálo 32 zápasů v kuse s celkovým skórem
417:168. Svým soupeřům v průměru dávalo na zápas 13 bodů proti 5 obdrženým, i to je pěkná bilance. Družstvo disponuje velmi dobrými pálkaři a nejlepší
obranou v oblasti. Na tomto výsledku se podíleli v obraně hlavně naši nadhazovači Ladislav Honzejk a Tomáš Hlaváček. V útoku patřil k nejlepším pálkařům
Pavel Vosáhlo a Jan Rada. Nejvíce homerunů má v týmu Tomáš Hlaváček.
Nejlepší hráč Tigers 2019 – chytač Jan Šeda
Nejlepší pálkař Tigers 2019 – Pavel Vosáhlo
Nejužitečnější hráč Tigers 2019 – nadhazovač Ladislav Honzejk
Od svého vzniku Tigers v této soutěži v 18 ročnících 9x zvítězili, 4 roky muži
A hráli II. Ligu a v oblasti mužů hráli junioři, 5x obsadili 2. místo. Je to neuvěřitelná bilance, kterou jen tak někdo v této soutěži nezopakuje.
Tyto úspěchy jsou podloženy tím, že většina hráčů začala s tímto sportem
od mladších žáků, někteří z týmu působili v reprezentaci ČR.
Družstvo Tigers zve nové zájemce do svých řad pro zlepšení kvality hry, protože
pro příští sezonu bude potřebovat ještě lepší sestavu, jelikož ostatní týmy vyhlásily „lov na tygry“, aby přerušily jejich neporazitelnost a dlouhou vítěznou sérii.
Trenér týmu – Petr Novotný

chytač – nejlepší hráč Jan Šeda

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

Zveme Vás
do nového obchodu
Na Lávkách 76
v Kostelci nad Orlicí

Otevírací doba:
Po: dle objednání
Út:
9 – 14 hodin
St:
10 – 17 hodin
Čt:
10 – 17 hodin
Pá: dle objednání

Zakoupit si zde můžete:
obrazy, mandaly, originální šperky,
krásné svíčky, lampy z keramiky,
kosmetiku z růže i antické dekorace.
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Sestava: stojící zleva – Olin Procházka, Ladislav Honzejk, Petr Vinduška, Tomáš
Hlaváček, Jan Šedek, David Steklík, Jan Rada, Pavel Vosáhlo, Martin Brekl, Míra
Mareš, Tomáš Řepka
Dole – Tomáš Uhnavý, Petr Novotný, Jan Šeda, Martin Dušek
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – listopad 2019
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V ZRCADLE ČASU
Významná stavba V. Roštlapila slaví stoleté jubileum
Osobnost kosteleckého architekta Václava Roštlapila není třeba občanům
města představovat. Autor vily Sklenářka a Seykorovy vily, Podhorního
mlýna, rezidence Mírov či dělnické kolonie v Trávnické ulici zanechal nejvýznamnější realizace v hlavním městě. Kromě Strakovy akademie, sídla Úřadu
vlády, je to kostel sv. Václava v areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích, jehož věž tvoří nepřehlédnutelnou dominantu severního okraje Prahy.
Kostel slaví letos na podzim sté narozeniny. Byl stavěn v pohnutých letech
první světové války od položení základního kamene 17. 12.1914 po vysvěcení 1. 11. 1919. Za druhé světové války jej chtěli nacisté zbourat, protože věž
sloužila jako orientační bod pro spojenecké nálety na Prahu. K tomu naštěstí
nedošlo, ale po roce 1948 sloužil odsvěcený kostel jako skladiště zeleniny
a od 60. let jako depozitář soch Národní galerie.
Dne 11. února 1993 na svátek Panny Marie Lurdské, který byl tehdy z podnětu
papeže Jana Pavla II. poprvé slaven jako Světový den nemocných, byl kostel
znovu vysvěcen. S Janem Pavlem II. jej spojují i varhany, které tam byly přemístěny v roce 1997 poté, co doprovázely bohoslužbu papeže v Praze na Letné.
Dnes se v kostele konají katolické a nekatolické bohoslužby a kulturní akce.
Jitka Zichová.
Zdroj: výstava pořádaná Městskou částí Praha 8 a Psychiatrickou nemocnicí Bohnice.

Vše co potřebujete, najdete u nás.

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.

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, RNDr. Tomáš Kytlík, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, 725 099 614, e–mail: sslezakova@muko.cz.
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M eˇst o K o st elec n a d Or lic í

vás zve na

14. Vánočni´ uličku
1. 12. 2019 | Kostelec nad Orlicí
Zimni´ kino
13:00–17:00 / Jiráskovo námestí
ˇ
Letní kino, tak to už tu bylo, my Vás však zveme do zimního kina na Jiráskově náměstí, kde se budou promítat pohádky Anděl
Páně 1. a 2. Vezměte s sebou sáně, deky, teplé oblečení, prostě vše, co k takovému zimnímu promítání patří. Čaj pro děti
a svařák pro zahřátí bude na místě. Samozřejmě i teplá polévka a speciality z udírny.

Rˇemeslný jarmark
ˇ
13:00–19:00 / Jiráskovo námestí
U jarmarečních stánků budete moci zakoupit pěkné dárky, keramiku, jmelíčko a občerstvit se. Pro děti bude připraveno Unavovadlo (kuličková dráha). Jak už název napovídá, tahle zábavná kuličkodráha pro malé i velké slibuje mnohé.
Koho unaví víc, zjistíte, když přijdete.

Dets
ˇ ke´ dílny
13:00-16:00 / Klub senioru° Pohoda
Dětské dílny pod vedením lektorů z Domu dětí a mládeže Kamarád Kostelec nad Orlicí.

2. Charitativni´ koncert s Bárou Basikovou
17:00 / chrám sv. Jirí
ˇ
Charitativní koncert se uskuteční v chrámu sv. Jiří. Vystoupí Sbor ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
společně s Bárou Basikovou a večerem bude provázet herečka Klicperova divadla Hradec Králové
paní Lenka Loubalová-Peřinová.
Koncert je věnován Nadačnímu fondu šance onkoláčkům.
Koncert bude též promítán na velkoplošnou LED projekci v Jiráskově parku. Vstup na tuto akci bude
zcela zdarma a výtěžek ze sbírkových kasiček bude věnován výše uvedené nadaci.

Rozsvíceni´ vánocního
ˇ stromu
ˇ
18:30 / Palackého námestí
Záštitu nad celou akcí převzala

Klára Vavrušková

Česko-Slovenská Miss a Česká Miss Earth 2019.

Děkujeme za finanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům akce, jsou to:
Skupina ČEZ, Cihelna Kinský, spol. s r. o., Jedlinský - interiéry s.r.o.,
STATING s.r.o., AQUA SERVIS, a.s., AG Typ tiskárna Kostelec nad Orlicí.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – listopad 2019
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