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Advent: jaký byl a jaký bude

O R L I
CÍ

L
K O ST E

SLOVO STAROSTY

C N AD

Latinské slovo adventus znamená příchod. Advent je začátkem liturgického kalendáře. Období čtyř
neděl před vánočními svátky je pro věřící dobou radostného očekávání příchodu Spasitele, časem
pro duchovní přípravy na Vánoce, dobou rozjímání a dobročinnosti. Dříve čtyři týdny postu, v nichž
byly zakázány zábavy, svatby i hodování. V západní tradici advent znamenal jakýsi čas zklidnění,
které odpovídalo životnímu stylu našich předků. Jejich přirozeným rytmem byla intenzivní práce
v době od jara do podzimu, kdy bylo třeba zvládnou všechny zemědělské práce. Pak přišel zimní
odpočinek a s ním spojené domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení či tkaní.
Dnes advent pro mnohé z nás znamená nejnáročnější období v roce, ať už po stránce pracovní a společenské, nebo i z hlediska vysokých nároků příprav svátků v našich domovech. Takovou podstatu
Vánoc jsme si nastavili v dnešní moderní, v některých případech konzumní, a především neskutečně
zrychlené době. Výsledkem je dnešku dominující stres a neutuchající pocit nedostatku času. A právě nad tím bychom se měli, domnívám se, skutečně zamyslet. Utvořit si každý svoji vlastní představu o oslavách nejkrásnějších svátků v roce, ať jsou pro nás svátky křesťanskými či svátky lásky nebo
obdobím, v němž věnujeme čas svým blízkým.
Doba adventní je dobou, v níž bychom se měli setkávat s lidmi, na nichž nám záleží. Časem, kdybychom se mohli zamyslet nad skutečností, že ne každý měl v životě tolik štěstí. Což nás třeba přivede
k tomu, jakýmkoli způsobem přispět dobré věci.
Ve čtyřech týdnech, kdy postupně zapalujeme čtyři svíčky na adventních věncích v našich domovech, bychom měli vzpomenout na tradice, zvyky, řemesla a oslavit příchod svátků zpěvem a krásnou hudbou. Vždyť česká tradice má tolik překrásných vánočních koled a písní.
A právě proto bych Vás rád pozval na prosincové akce, pořádané Městem Kostelec nad Orlicí. Prvního prosince, tedy o první adventní neděli, se
můžete těšit na 14. ročník kostelecké Vánoční uličky. Tradiční jarmark na Jiráskově náměstí můžete navštívit od 13:00 do 19:00 hodin. Od 13:00
do 17:00 na stejném místě pak otevřeme zimní kino a budeme promítat takřka kultovní pohádky Anděl Páně 1 a 2. V mezičase budete mít příležitost prohlédnout si výtvory z dětských dílen, tvořené pod vedením lektorů z Domu dětí a mládeže Kamarád Kostelec nad Orlicí. Ty budou
ve zmíněném čase ke zhlédnutí v Klubu seniorů Pohoda. V chrámu sv. Jiří provedou charitativní koncert ve prospěch Nadačního fondu Šance
onkoláčkům žáci a učitelé ZUŠ F. I. Tůmy, a to společně s atraktivním hostem programu, zpěvačkou Bárou Basikovou. Beneﬁčním večerem Vás
provede Lenka Loubalová, činoherní herečka z královéhradeckého Klicperova divadla. Koncert se koná pod záštitou Kláry Vavruškové, Česko-slovenské Miss 2019 a třetí Miss Earth 2019, rodačky z Kostelce nad Orlicí a bude přenášen na velkoplošné LED projekci v Jiráskově parku. Vstup
je volný a svoje dobrovolné příspěvky Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům budete moci věnovat do sbírkových kasiček. V 18:30 jako každoročně rozsvítíme stromeček na Palackého náměstí.
Ve středu 11. 12. se naše město již pošesté připojí k akci Česko zpívá koledy, kterou na podporu českých tradic a zpěvu tradičně pořádá Deník
a Český rozhlas po celé České republice. Sejdeme se opět na Jiráskově náměstí, abychom si společně s našimi hosty z Hudebního divadla Karlín a z Divadla Semafor Janou Koutovou a Jaroslavem Benešem zazpívali ty
nejznámější české koledy, které se ve stejný čas, tzn. v 18:00 hodin, budou
Redakční rada zpravodaje
zpívat po celých Čechách.
Milí přátelé, věřím, že Vás nabídka programu, které pro Vás připravilo Město
přeje všem čtenářům
Kostelec nad Orlicí, osloví. Že jím přispějeme k adventní a sváteční atmosféře
a komunitnímu setkávání kosteleckých obyvatel.
klidné prožití Vánoc a malým občánkům
Děkuji všem kolegům a zaměstnancům městského úřadu, i Vám všem, kteří
hodně dárků pod stromečkem
jste v letošním roce jakkoli přispěli k rozvoji, reprezentaci a dobrému bytí
v našem městě.
Vy všichni si zasloužíte klidné a radostné svátky, prožité ve zdraví, které Vám
….ať v roce 2020 mají Vaše cesty
upřímně a ze srdce přeji.
správný směr.
František Kinský
starosta města Kostelec nad Orlicí

Příjemné prožití svátků vánočních,
šťastný nový rok 2020
naplněný osobními i pracovními úspěchy
Vám přeje

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

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

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

ze dne 7.10.2019
schvaluje
smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER,
s.r.o., se sídlem 639 00 Brno, Štýřice, Vídeňská 55, IČ: 28358589, týkající se každoroční
aktualizace digitálního povodňového plánu
pro město Kostelec nad Orlicí.
smlouvu na dílčí zajištění služeb na sběrném
dvoře v Kostelci nad Orlicí se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem 500 09 Hradec
Králové, Průběžná 1940/3, IČ: 42194920.
smlouvu o dlouhodobém pronájmu č.
362455451 se společností Linde Gas a.s., se
sídlem 198 00 Praha 9, U Technoplynu 1324,
IČ: 00011754, týkající se dlouhodobého pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny - TG.
smlouvu o dílo na akci „Revitalizace Domu
dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí I. etapa“ se společností STATING s.r.o., se sídlem
500 04 Hradec Králové, Pardubická 861/75a,
IČ: 25963864.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci „Revitalizace Domu dětí a mládeže
Kostelec nad Orlicí-I. etapa“ se společností
CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha1, Petrská 29,
IČ: 44264038.
plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI
a k výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci
„Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec
nad Orlicí-I. etapa“ pro společnost CPH s.r.o.,
110 00 Praha1, Petrská 29, IČ: 44264038.
licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2019_132502 se spolkem OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem 160 56 Praha 6 Bubeneč, Čs. armády 20, IČ: 63839997.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 30.
smlouvu o přenesení regionálních funkcí krajské knihovny podle § 11 odst. 3 knihovního
zákona č. 257/2001 Sb. se Studijní a vědeckou
knihovnou v Hradci Králové, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Hradecká 1250, IČ: 412821.

•

souhlasí
s působením služby sociální prevence v Kostelci nad Orlicí formou nízkoprahové služby, realizované společností PROSTOR PRO,
o.p.s., se sídlem 500 09 Hradec Králové, Čajkovského 1861, a to 2x týdně v časové dotaci
3 hodiny přímé práce/den.
kooﬁnancováním služby sociální prevence
v Kostelci nad Orlicí formou nízkoprahové
služby, realizované společností PROSTOR
PRO, o.p.s., se sídlem 500 09 Hradec Králové,
Čajkovského 1861 ve výši 20 %, tj. 39.000 Kč
za rok.

•

nesouhlasí
se zřízením parkovací plochy před domem
v ulici Čermákova č.p. 1197, 517 41 Kostelec
nad Orlicí.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

se zřízením vyhrazeného parkování v ulici
Na Lávkách před domem č.p. 778, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
se zřízením parkovací plochy před domem ul.
Krupkova č.p. 1125, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
ze dne 21.10.2019
schvaluje
smlouvu o zajištění přístupu ke spojce sítí
elektronických komunikací na pozemku
parc.č. 391/2, v kat.ú. Kostelec nad Orlicí se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 04084063.
vyřazení majetku z majetku města dle přílohy
č. 2 zápisu č. 3/2019 z jednání Likvidační komise ze dne 10.10.2019.
prodej nepotřebného majetku dle přílohy č. 1
zápisu č. 3/2019 z jednání Likvidační komise
ze dne 10.10.2019.
smlouvu o poskytování služby Výplatní lístek na mobilní telefon se společností Vema,
a. s., se sídlem 638 00 Brno, Okružní 871/3a,
IČ: 26226511.
smlouvu o provedení ohňostroje se společností Fireworks service s.r.o., se sídlem 130 00
Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 24123781.
smlouvu o výpůjčce č. 9/2019 s příspěvkovou
organizací Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, IČ: 00371149.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany města Borohrádek
s Městem Borohrádek, se sídlem 517 24 Borohrádek, Husova 240, IČ: 00274739.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 31.
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na program: Dotace
na individuální účel – roční činnost - 19RGI01
s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2,
IČ: 70889546.
souhlasí
s nominací zastupitelky města paní Ivy Jelínkové do Správní rady MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
na volební období 2019 – 2022.
s výběrem nejvhodnější nabídky na dodávku
výpočetní techniky pro Město Kostelec nad
Orlicí od společnosti HASCOM OK s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 61,
IČ: 25280970 ze dne 14.10.2019.
s podáním podnětu ke změně v síti sociálních
služeb Královéhradeckého kraje – rozšíření
spádového území Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí o území města Borohrádek.
nesouhlasí
s nabídkou spolupráce – správa facebookového proﬁlu města od společnosti Playtime
Consulting s.r.o., se sídlem 530 02 Srnojedy,
Na Mokřinách 250, IČ: 01464272.
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•

•

•

s poskytnutím ﬁnančního příspěvku pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Rychnov
nad Kněžnou, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Soukenická 242, IČ: 67777660.
ze dne 4.11.2019
schvaluje
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
- 16.200 Kč Smíšený pěvecký sbor Orlice, z. s.,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Krupkova
1125, IČ: 67442561 – účelově vymezená
dotace Nákup nástroje pro činnost sboru;
- 12.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Kostelecká
Lhota 91, IČ: 46458034 – účelově vymezená dotace Pořízení a instalace ohřívačů
vody - bojlerů;
- 20.000 Kč Oldřich Procházka, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Luční 1367, IČ:
04122062 – účelově vymezená dotace
Voodoo Karneval 2019.
- peněžitý dar z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí ve výši 5.000 Kč spolku MS
Mírov, z.s, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Koryta 3, IČ: 26629178 – účelově vymezená dotace Činnost spolku.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory „Drobné veřejně
prospěšné a mimořádné aktivity - malé projekty“ takto:
- 6.700 Kč pobočný spolek Junák - český
skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lom
1, IČ: 15040771 – účelově vymezená dotace Oslava 100 let skautingu v Kostelci nad
Orlicí;
- 5.000 Kč pobočný spolek SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267, IČ: 06926231 – účelově vymezená dotace Poznávací zájezd členů sboru
na Moravu s turistikou a návštěvou stanice HZS Jihomoravského kraje;
- 4.100 Kč spolek Mateřské centrum Cvrček
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Stradinská 1417, IČ: 26578620 – účelově
vymezená dotace Kurz první pomoc malým dětem;
- 5.000 Kč spolek Kostelecký okrašlovací
spolek, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Štefánikova 1147, IČ: 22881441 – účelově
vymezená dotace Krásy světa různými pohledy;
- 5.000 Kč pobočný spolek SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou,
se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Soukenická 1792, IČ: 64225810 – účelově
vymezená dotace Kniha: Z hasičské historie sborů okresu Rychnov nad Kněžnou.
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- ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast podpory „Kultura
mládeže i dospělých“ takto:
- 20.000 Kč spolek Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 26670305
– účelově vymezená dotace Baletní vystoupení COPPELIA;
- 5.000 Kč pobočný spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
základní organizace Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo
náměstí 69, IČ: 75032546 – účelově vymezená dotace Kulturní akce v roce 2019;
- 15.000 Kč spolek Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 26670305
– účelově vymezená dotace Soustředění
žáků hudebního oboru, návštěva koncertů;
- 15.000 Kč spolek Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 26670305
– účelově vymezená dotace Výstavy Národní galerie Praha;
- 15.000 Kč spolek Mateřské centrum Cvrček z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stradinská 1417, IČ: 26578620 – účelově
vymezená dotace Kultura ve Cvrčku 2019;
- 20.000 Kč spolek KONOR HORNS, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rybářská
105 IČ: 26676052 – účelově vymezená
dotace KONOR HORNS - od hudebního
mládí k hudební dospělosti;
- 6.700 Kč pobočný spolek SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ: 71182179 – účelově
vymezená dotace Masopust v Kostelecké
Lhotě.

- ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově vymezené dotace z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí, oblast podpory: Jednorázové akce pro děti a mládež ve výši
30.000 Kč pro pobočný spolek Junák český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí,
z. s. se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Lom 1, IČ: 15040771 – účelově vymezená
dotace Intercamp 2019.
- ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast podpory: Sport –
jednorázové akce takto:
- 50.000 Kč pro spolek Mažoretky Kostelec
nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Gallova 1170, IČ: 28553080 –
účelově vymezená dotace Účast na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu;
- 7.700 Kč pro spolek TTC Kostelec nad
Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Solnická 1373, IČ: 01205021 – úče-

lově vymezená dotace Republikový turnaj
mladšího a nejmladšího žactv¬a;
- 10.000 Kč pro TJ SOKOL Kostelecká Lhota
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Kostelecká Lhota 91, IČ: 46458034 – účelově vymezená dotace Pálení čarodějnic tradiční akce pro děti, mládež i dospělé;
- 9.500 Kč pro pobočný spolek SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ: 71182179 – účelově vymezená
dotace: Soutěž O lhoteckého Soptíka.

•

souhlasí
se zveřejněním „Druhé výzvy roku 2019“
ve výši 40.500 Kč na předkládání žádostí
o poskytnutí ﬁnančních darů od společnosti
Federal-Mogul Friction Products a.s. dle darovací smlouvy společnosti Federal-Mogul
Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.

Starosta města Kostelec nad Orlicí zve občany města

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí 16. 12. 2019 od 16:00 hodin.

REDAKCE UPOZORŇUJE DOPISOVATELE A INZERENTY,
ŽE UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO ČÍSLA 2020 JE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
(vánoční svátky a dovolená v tiskárně) JIŽ 7. 12. 2019.
Děkujeme za pochopení.

Novoroční ohňostroj – opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
Vážení čtenáři zpravodaje,
s ohledem na blížící se konec roku 2019 a s tím spojený tradiční
novoroční ohňostroj (konaný dne 1. 1. 2019 od 18:00 hodin), bychom Vás rádi informovali o opatřeních, která je třeba při jeho organizačním zabezpečení nezbytně přijmout pro zajištění bezpečnosti
návštěvníků. Jako obvykle bude odstřelování ohňostroje lokalizováno v západní části Palackého náměstí do prostoru okolo budovy
městského úřadu (čp. 38 a 37) a SK Rabštejn (čp. 36). Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků novoročního ohňostroje bude třeba
v době jeho odpalování pro návštěvníky zcela uzavřít západní část
Palackého náměstí, a to od budovy městského úřadu až na úroveň
východního okraje budovy základní školy (čp. 46) na straně jedné
a budovy východního okraje budovy lékárny (čp. 26) na straně druhé (viz přiložený náčrtek). Tento prostor bude ohrazen kovovými
zábranami a bezpečnostní páskou a střežen městskou policií a pořadateli tak, aby se v tomto prostoru v době odpalování ohňostroje
žádný z návštěvníků nenacházel.
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
V souvislosti s konáním tradičního novoročního ohňostroje dojde k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, a to ve středu 1. 1. 2020
omezení parkování od 6:00 v prostoru Palackého náměstí (před prodejnou Orlice a v prostoru od kašny směrem k budově městského úřadu). Prosíme
občany, aby v ohrazených místech neparkovali své automobily.
Více informací k dopravním omezením naleznete na webových stránkách nebo na facebooku města Kostelec nad Orlicí. Omlouváme se za případné
komplikace a děkujeme za pochopení.
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou PROSINEC 2019–LEDEN 2020. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 12. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942,
Dobruška
494 623 775

15. 12. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
494 515 697

7. 12. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244,
Vamberk
721 200 244

21. 12. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448,
Opočno
494 667 628

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

22. 12. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209,
Častolovice
494 322 706

14. 12. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 783

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

25. 12. MUDr. Stejskalová Věra
zdravotní středisko Kout 566, Borohrádek
494 381 263
26. 12. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové náměstí 88, Týniště n. Orl.
494 371 031
28. 12. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
777 667 353
29. 12. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 693
1. 1. 2020 MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
736 419 151

Informace IREDO – nová mobilní aplikace
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LUKÁŠ NEZBEDA Kostelec nad Orlicí
E-mail: nezbeda.lukas@seznam.cz | Tel.: 736 158 199
STAVEBNÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE (i menšího rozsahu)
- zdění, základy, omítání, malování
- sádrokarton, zateplení, …

PRÁCE SE DŘEVEM

HODINOVÝ MANŽEL

- montáže palubek
- terasy, pergoly, dřevníky
- zahradní nábytek
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – prosinec 2019
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KLUB SENIORŮ POHODA
Tradiční vánoční setkání na Rabštejně
Klub seniorů Pohoda připravuje
každoročně pro své členy a hosty vánoční setkání na Rabštejně.
V letošním roce se setkání uskuPF 2020
teční v úterý 10. 12. od 15:00. Pro
KRÁSNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVÍ,
účastníky je připraveno pohoštění a kulturní program.
HODNĚ ŠTĚSTÍ, POHODY A HEZKÝCH SETKÁNÍ přejí
V programu vystoupí děti z Mateřské školy Krupkova
a gymnastky Tělocvičné jednoty Sokol. Ve druhé části
i
i klubu
programu půjdeme do kina. Zhlédneme nový celoclenky vyboru
i
večerní dokument Olgy Sommerové o životní cestě
a vedoucii klubu Alena Zidovai
legendy české kultury: Jiří Suchý – Lehce s životem
se prát. Těším se, že můžeme prostřednictvím tohoto
ﬁlmu pozvat Jiřího Suchého mezi nás, strávit podvečer
v jeho přítomnosti a společně se ohlédnout za jeho
životem a tvorbou, která je fascinující. Málokterá
osobnost české kultury ovlivnila svým všestranným
talentem během šedesáti let své tvůrčí dráhy tolik generací, jako se to podařilo právě Jiřímu Suchému. Muž devatera řemesel - divadelník, hudebník, textař,
básník, skladatel, spisovatel, ﬁlmař, graﬁk, výtvarník, divadelní režisér, sběratel, to vše byl a stále je Jiří Suchý. Jako senior je pro nás ohromně inspirující.
Na vánoční setkání jsou sice zváni pouze členové klubu a jejich hosté, ale je možné stát se členem i přímo při této příležitosti. Jste srdečně zváni. U prezence
je možné vyzvednout si přihlášku a před zahájením programu ji na místě vyplnit. Věřím, že společně strávíme příjemné odpoledne.
Alena Židová, vedoucí klubu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
Poděkování všem kteří pomáhají
V kalendáři zbývá do konce k otočení pár posledních listů a Vám se dostává
do rukou prosincový zpravodaj. Nebudou v něm jistě chybět vřelá vánoční a novoroční přání, ke kterým se za pečovatelskou službu a centrum denních služeb
Domovinka chci také připojit. Než tak učiním, ráda bych ale nejprve poděkovala
všem, kteří v tomto roce naše služby podpořili v jejich úspěšné činnosti.
Již druhým rokem přispívala k zajištění dostupnosti poskytovaných služeb
ﬁrma ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. V tomto roce opět využívala Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí ke své činnosti zapůjčené vozidlo značky
ŠKODA KAROQ a Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
obdrželo od této společnosti ﬁnanční dar ve výši 400 000 Kč. Ten bude sloužit k realizaci projektu vybavení vnitřních prostor Domovinky. Jeho uskutečněním budou naplněny materiální standardy kvality centra denních služeb.
Klienti budou po jeho dokončení využívat nově rekonstruované a vybavené
vnitřní prostory Centra denních služeb Domovinka.
Dále bych chtěla poděkovat zřizovateli – Městu Kostelec nad Orlicí, které se
v uplynulém roce podílelo nejen na realizaci sociálních služeb, ale především
přispělo částkou 23 652 975 Kč na rekonstrukci domu zvláštního určení – Domu
s pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí. Rekonstruovány byly
byty v domě zvláštního určení, společné prostory domu, centrum denních služeb Domovinka a zázemí pečovatelské služby, která v tomto domě sídlí.
Na kvalitním zajišťování a poskytování sociálních služeb se podílí především
pracovníci. Dovolila bych si touto cestou poděkovat všem pracovníkům
v přímé péči, pečovatelkám, sociálním pracovníkům, ale také pracovníkům
všech spolupracujících a návazných služeb za jejich profesionální přístup,
ochotu, spolupráci a trpělivost, se kterou toto poslání vykonávají.
Závěrem bych ráda všem, nejen výše jmenovaným, popřála klidné a spokojené prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Pavlína Blažková,
pověřená vedením Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
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Organizace péče o duševní zdraví
pomáhá klientům i s hospodařením
Do nepříznivé ﬁnanční situace se dnes a denně dostává mnoho lidí. V případě osob s psychickým onemocněním je pravděpodobnost spadnout do dluhové pasti či naletět skrytě nevýhodné nabídce ještě vyšší. S lidmi, kteří se
kvůli svému duševnímu stavu dostali do ﬁnančních potíží, se často v praxi
setkávají i sociální pracovníci Péče o duševní zdraví.
Pracovníci z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) se snaží pomáhat lidem s vážným duševním onemocněním zvládat veškeré situace běžného
života. Jednou z nich je i ﬁnanční hospodaření. S touto zakázkou přichází
klienti za pracovníky velmi často. Jde o pomoc se zajištěním příjmu formou dávek, přenastavení hospodaření, ale i řešení dluhů. Do nepříznivé
ﬁnanční situace se obvykle dostanou kvůli důvěřivosti, rozhodování pod
tlakem nebo neschopnosti ﬁnančně plánovat. Zadlužení našich klientů
vzniká i z banalit, jako je nezaplacení složenek, které přišly v době, kdy byli
nemocní a nemohli několik týdnů běžně fungovat. Následně přišly penále,
na které rozpočet nestačil, tak si vzali půjčku, kterou nebyli schopní splácet, a náhle vše běželo v začarovaném kruhu, říká Pavel Provazník, vedoucí
střediska PDZ Rychnov nad Kněžnou. Doplňuje ho psychiatr MUDr. Petr
Hejzlar: Někdy to vyplývá i přímo z projevů psychické nemoci, například
v průběhu manické poruchy nálady je člověk lehkomyslný, má spoustu nápadů a nebojí se je uskutečňovat. Nejeden můj pacient se v mánii pustil
do rizikového podnikání, zastavil rodinný majetek a utrácel peníze za zbytečnosti.
Ohledně ﬁnančního hospodaření řešilo středisko Rychnov nad Kněžnou
v letošním roce již 10 zakázek. Jednou z nich byla i tíživá sociální situace paní
Hany, se kterou PDZ spolupracovalo 5 let. Když kontaktovala pracovníky
PDZ, již byla v dluhové pasti. Ta trvala několik let a významně zhoršovala
její psychický stav. PDZ zpočátku pomohla paní Haně zajistit základní poZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – prosinec 2019

třeby pro ni a děti, jako je jídlo, oblečení, pomůcky do školy, uhlí. PDZ také
zajistilo kvalitní spolupráci s psychiatrem, aby se stabilizoval zdravotní stav
paní Hany. Postupně společně úspěšně podali žádost o insolvenci a během
celého procesu oddlužení paní Hanu podporovali, aby ve snaze se vymanit
z kolotoče dluhů nepovolila. Insolvence byla letos úspěšně ukončena a paní
Hana i její děti žijí spokojeně bez obav z toho, že nebudou mít peníze na jídlo, energie či topení.
V případe potřeby pomoci s psychickými problémy a podobnou tíživou životní situací mohou lidé kontaktovat tým pracovníků Péče o duševní, který
funguje terénně na celém území Rychnovska, na telefonním čísle 773 915745
nebo přijít kterékoliv pondělí od 9:00 do 16:00 osobně na adresu Panská
1492 Rychnov nad Kněžnou.
Pavlína Blažková,
pověřená vedením Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
13. 11. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Po našem příjezdu k události již
na místě zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnická záchranná služba KHK a Policie ČR. Jednu zraněnou osobu měla
v péči zdravotnická záchranná služba KHK. Havarovaná vozidla jsme zajistili proti požáru a řídili provoz. Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo
jedno vozidlo odtaženo mimo komunikaci a druhé naloženo na odtahovou
službu. Na závěr byla vozovka uklizena od trosek z vozidel a uniklé provozní kapaliny zlikvidovány pomocí sorbentu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

2. 11. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po našem
příjezdu k události jsme zajistili místo nehody kužely a provedli protipožární opatření u havarovaných vozidel. Po dobu vyšetřování nehody Policií ČR
jsme řídili provoz na komunikaci. Po jejím zadokumentování jsme odtlačili
vozidla mimo komunikaci a provedli úklid vozovky od trosek z havarovaných
vozidel a uniklých provozních kapalin. Událost se obešla bez zranění osob.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
29. 10. Požár krbu v rodinném domě
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru krbových kamen v patře rodinného
domu. Po našem příjezdu k události
jsme požár v obývacím pokoji v dýchací technice lokalizovali a zlikvidovali jedním vysokotlakým proudem
vody. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – prosinec 2019

byla poskytnuta předlékařská pomoc dvěma zraněným popáleným osobám.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byly osoby předány do jejich péče a dále jsme spolupracovali s jejich ošetřením a poté s transportem
do sanitních vozidel. Zasažený prostor požárem byl odvětrán přetlakovou
ventilací a zkontrolován termokamerou. Poté se naše jednotka vrátila zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Častolovice, vyšetřovatelem požáru, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
26. 10. Dopravní nehoda osobního vozidla Čestice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
narazilo do okrasného kamenného sloupku. Po našem příjezdu k události
byl řidič z osobního vozidla venku a bez zjevného zranění. Havarované vozidlo jsme zajistili proti požáru, místo události osvětlili pomocí výsuvného
stožáru z naší cisternové automobilové stříkačky a elektrocentrály. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla osoba předána do jejich péče
z důvodu preventivního vyšetření. Poté jsme byli velitelem zásahu odvoláni
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a zdravotnickou záchrannou službou KHK.
25. 10. Taktické cvičení na Základní škole Častolovice
Jednotka se zúčastnila taktického cvičení na Základní škole v Častolovicích.
Námětem cvičení byl požár pece ve sklepě budovy školy. Naše jednotka v dýchací technice provedla průzkum a prováděla vyhledávání osob v zakouřeném objektu. Jedna osoba byla nalezena a vynesena ze zasaženého objektu.
Dále jsme připravili druhý útočný proud C a prováděli doplňování vody z naší
cisternové automobilové stříkačky 20 do cisternové automobilové stříkačky
32 jednotky z Častolovic. Na odvětrání zasaženého prostoru jsme nasadili
přetlakovou ventilaci. Po jeho odvětrání bylo cvičení velitelem zásahu ukončeno. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH
Častolovice a zaměstnanci Základní školy Častolovice.
19. 10. Dopravní nehoda osobního vozidla Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla. Při
cestě k zásahu jsme byli odvoláni krajským operačním střediskem zpět
na svoji základnu.
17. 10. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce. Po našem příjezdu k události byla zraněná řidička mimo vozidlo.
Poskytli jsme jí předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK ji předali do jejich péče. Dále jsme zajistili havarovaná vozidla
proti požáru. Po dohodě s velitelem zásahu, který předal místo nehody Policii ČR, jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň
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POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
Palackého náměstí 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: rtic@kostelecno.cz,
Web: www.rtic.cz, Telefon: 494 337 261, 724 367 861
Informace k akcím ve městě a okolí najdete v íčku, na facebooku a webu.

Íčko informuje...

Za poznáním jižní Moravy

Otevírací doba:
O víkendu 19.– 20. 10. jsme se vydali se členy Sboru dobrovolných hasičů na dvoudenní výlet na jižní Moravu. V sobotu dopoledne jsme dorazili
autobusem do obce Lednice, kde jsme absolvovali plánovanou prohlídku
místního krásného zámku, který je součástí Lednicko-valtického areálu,
zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Následovalo ubytování v Mikulově a volný program, který někteří využili k výšlapu na vrchol
Svatého kopečku, jiní se odebrali za poznáním centra Mikulova a jeho kulturních a historických památek. V podvečer následovala prohlídka vinařského provozu spojená s ochutnávkou a odborným, leč poutavým, výkladem
o zpracování, výrobě vína a pěstování vinné révy. Po společné večeři v místě ubytování jsme si prohlédli vinařský sklep přímo pod naším penzionem.
Naším průvodcem po zbytek večera se stal zkušený a sympatický someliér,
prostě pravý Moravák.

Po– Pá

8:00–17:00

So, Ne

zavřeno

Foto: archiv
SDH Kostelec nad Orlicí

Kostelecké informační centrum se zúčastnilo celostátní soutěže s názvem
Oblíbené informační centrum roku 2019. Soutěžilo se ve všech 14 krajích,
a to v období 21. 6. až 31. 8. Soutěž pořádala Asociace turistických informačních center ve spolupráci s redakcí Kam po Česku. Celkem se účastnilo
více než 440 informačních center v jednotlivých krajích. Hlasování probíhalo
elektronickou cestou na webu Kam po Česku a ověřování hlasů pak prostřednictvím emailu. Celkem bylo během soutěže odesláno více jak 22 000 hlasů. Našemu íčku se podařilo v rámci Královéhradeckého kraje zvítězit a rádi
bychom tímto poděkovali všem našim příznivcům a hlasujícím za podporu.
Následující den nás čekal neméně zajímavý program v nedalekých Hustopečích. Zde vyrazili zdatnější z nás do mandloňového sadu, někteří vystoupili
i na místní rozhlednu, která nabídla překrásný výhled do moravské krajiny
a okolních vinic. Po sběru a ochutnávce spadaných mandlí, jejichž chuť
byla výtečná, jsme navštívili místní rodinnou mandlárnu. I v tomto provozu
na nás čekala ochutnávka produktů z mandlí s jedinečným výkladem milé
paní majitelky.
A nebyl by to správný výlet hasičů, kdybychom nenavštívili kamarády hasiče.
Naším cílem se stala zdejší hasičská zbrojnice územního odboru Hustopeče
HZS Jihomoravského kraje. Profesionální hasiči byli velice ochotní a blíže nás
seznámili se zásahovou technikou a zázemím hasičské zbrojnice. Po poutavém výkladu a společném fotografování jsme vyrazili na krátký oběd a vydali
se zpět domů.
Myslím, že celý víkend proběhl v pohodovém přátelském duchu, slunečné
podzimní počasí nás po celé dva dny neopustilo a my jsme si přivezli domů
spoustu milých zážitků. Tento poznávací výlet jistě splnil naše očekávání
a o to více nás těšilo, že se jej zúčastnili nejen mladí, ale i ti dříve narození
členové našeho sboru, kteří si jej také neméně užili.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu Kostelec nad Orlicí za poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů spojených s dopravou a taktéž naší kamarádce
Terezce, která nám pomohla s organizací tohoto výletu.
Za SDH Kostelec nad Orlicí Katka Sršňová
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Přejeme všem ty nejkrásnější vánoční svátky a šťastný vstup do roku 2020.
Simona Wolfová

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

15:00–16:00

středa

15:00–16:00
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Městská knihovna

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

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

c

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor

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

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI
kostel sv. Jiří:
kostel sv. Jiří – letní čas

9:30 (neděle)
18:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
08:00 hodin (středa, sobota)
v kostele / po ohlášení v kapli na faře – zimní čas
17:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
08:00 hodin (středa, sobota)

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Upozornění!
BOHOSLUŽBY A AKCE FARNOSTI V ADVENTU A O VÁNOCÍCH:
Čtenáři, poslední šance si vypůjčit knihy před vánočními svátky
je v dospělém oddělení ve čtvrtek 19. 12. od 8:00 do 17:00 a v dětském oddělení v pátek 20. 12. od 12:00 do 16:00.

V knihovně je zavřeno od pondělí 23. 12. do středy 1. 1. 2020.
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 2. 1. 2020.

1. 12. (neděle)

09:30

1. NEDĚLE ADVENTNÍ MŠE SV.
ROZSVÍCENÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
Před začátkem bohoslužby požehnání a rozsvícení adventního věnce v kostele
sv. Jiří. V rámci vánoční uličky se bude farnost prezentovat vlastním stánkem.
17:00 CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
kostel sv. Jiří
7. 12. (sobota)

06:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
K POCTĚ PANNY MARIE
kostel sv. Jiří

8.12 (neděle)

09:30
15:00

2. NEDĚLE ADVENTNÍ MŠE SVATÁ
KONCERT SMÍŠENÉHO
PĚVECKÉHO SBORU ORLICE
kostel sv. Jiří, výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použit na opravu vitráží kostela

Knihy můžete během svátků vhazovat do boxu na knihy, který
stojí před budovou knihovny.

Pozvánka na výstavu
Městská knihovna vás všechny srdečně zve na

výstavu obrazů

14. 12. (sobota) 06:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
K POCTĚ PANNY MARIE
kostel sv. Jiří

15. 12. (neděle) 09:30
15:00

3. NEDĚLE ADVENTNÍ MŠE SVATÁ
RECITÁL SLÁVKA KLECANDRA
Recitál písní Slávka Klecandra v kostele sv. Jiří
ve prospěch Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s.

Vzdálená místa akad. malíře Vladimíra Hanuše.
Výstavu si budete moci prohlédnout do pátku 20. 12. do 16:00.
Simona Kňourková

Do nového roku 2020 vám všem přejeme
jen to dobré. Vaše knihovna.

21. 12. (sobota) 08:00 MŠE SVATÁ
Mše svatá v kapli na faře, následuje adventní
duchovní obnova, vede farní vikář Petr Soukal
z Havlíčkova Brodu.
22. 12 (neděle)

09:30

4. NEDĚLE ADVENTNÍ MŠE SVATÁ
Rozsvícení adventního věnce od betlémského
světla (přinesou zástupci kosteleckých skautů)

24. 12. (úterý)

14:00

ŠTĚDRÝ DEN
Předštědrovečerní zpívání s občerstvením
na farním dvoře u jesliček.
Podávat se bude výborná rybí polévka, voňavý
čaj a ještě voňavější svařáček.
Ve zpěvu nás na nástroje doprovodí děti a mládež.
ZPÍVÁNÍ KOLED PŘED PŮLNOČNÍ
kostel sv. Jiří
PŮLNOČNÍ MŠE K OSLAVĚ BOŽÍHO NAROZENÍ
Liturgii doprovodí chrámový sbor kostela sv. Jiří
a Smíšený pěvecký sbor Orlice spolu
s instrumentalisty pod vedením Štěpána Svátka.
Na varhany hrají Radek Janko a Filip Fiala.
Zazní skladby Josefa Dobeše (*1919 +1994),
Adama Michny z Otradovic a Jana Jakuba Ryby.

23:30
24:00
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25. 12. (středa)

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
09:00 ZPÍVÁNÍ KOLED
kostel sv. Jiří
09:30 SLAVNOSTNÍ LITURGIE
s hudebním doprovodem ze skladeb
Josefa Dobeše (*1919 +1994),
Adama Michny z Otradovic a Jana Jakuba Ryby.

26. 12. (čtvrtek) 09:30

SVATOŠTĚPÁNSKÁ MŠE
kostel sv. Jiří

27. 12 (pátek)

MŠE SVATÁ
v kostele sv. Jiří, svátek sv. Jana Evangelisty.
Během liturgie žehnání vína.

17:00

29. 12. (neděle) 09:30

SVÁTEK SVATÉ RODINY
během mše svaté obnova manželských slibů

31. 12. (úterý)

MŠE SVATÁ
s poděkováním za uplynulý rok - kostel sv. Jiří

17:00

V ROCE 2020
1. 1. (středa)

09:30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Nový rok mše sv. v kostele sv. Jiří

6. 1. (pondělí)

18:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (TŘI KRÁLOVÉ)
Mše sv. v kostele sv. Jiří

12. 1. (neděle)

09.30

KŘEST PÁNĚ
Mše sv. v kostele sv. Jiří
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
TRIA OD SV. JAKUBA V BRNĚ
Chleny kostel sv. Apolináře.

25. 12. (středa)

11:00

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ S VEČEŘÍ PÁNĚ
farář Mgr. Marek Bárta

5. 1. (neděle)

11:00

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA S VEČEŘÍ PÁNĚ

Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Další informace na vývěsce u kostelíku.

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).
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

16:00

Konec vánoční doby.
Všichni jste srdečně zváni na bohoslužby i ostatní akce farnosti i města,
které pro Vás s láskou připravujeme a přejeme požehnané a milostiplné
prožití svátků Kristova narození.
Aktuální informace na www.kno.farnost.cz

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.
1. 1. (středa)

09:30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Nový rok mše sv. v kostele sv. Jiří

1. 12. (neděle)

11:00

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ S VEČEŘÍ PÁNĚ
farář Mgr. Michael Erdinger

8. 12. (neděle)

11:00

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
farář Dušan Lacko

3. 12. (úterý)

17:00

KONCERT
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ORLICE
S PRAUZOVÝM SBOREM
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

15. 12. (neděle) 11:00
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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
S DĚTSKOU BESÍDKOU
farář Mgr. Michael Erdinger

Oprava vitráže v kostele sv. Jiří
Pro letošní rok jsme si v naší římskokatolické farnosti naplánovali
opravu jedné z poškozených vitráží
v kostele sv. Jiří. Volba padla na velkou vitráž s vyobrazením Panny
Marie na jižní straně kostela přímo
proti bočnímu vchodu. Z výběrového řízení vyšel vítězně zhotovitel díla p. Miloš Sviták z Opočna.
Na celkovou opravu bylo třeba sehnat více než 250 000 Kč. Velká část
z této sumy byla poskytnuta z prostředků ORP (příspěvek ze státního
rozpočtu na zachování a obnovu
kulturní památky prostřednictvím
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností), rovněž Biskupství
Královéhradecké přispělo nemalou
měrou. Samozřejmou nutností pak je příspěvek farnosti. Na opravu přispělo
i mnoho drobných dárců, kteří nás podpořili formou drobných darů, např. při
koncertech organizovaných v kostele.
Na jaře byla vitráž odborně sejmuta a okenní otvor dočasně zabedněn. Rozebraná vitráž byla převezena do dílny, kde byla podrobně zanesena do výkresů zachycujících veškerá poškození. Po zakreslení byla vitráž rozebrána
na jednotlivá sklíčka, která byla postupně očištěna, a ta poškozená či rozbitá
nahrazena novými. Nejsložitější prací bylo domalování chybějících či nahrazených dílů tak, aby nebylo poznat, které díly to jsou. Očištěná a doplněná
sklíčka jsou pak skládána do olověných proﬁlů. Olověný proﬁl tvaru písmene
H je šikovnýma rukama pracovníků tvarován do potřebných tvarů a rozměrů
až postupně vzniknou větší části, které budou později, na místě montáže
v kostele, složeny do celkového obrazu.
Při návštěvě v opočenské dílně jsem viděl části vitráže již složené a nebýt
toho, že mi mistr Sviták ukázal, které díly byly vyměněny, sám bych to zblízka
nepoznal. Určitě to nebude poznat ani po následné montáži.
V nejbližších dnech bude, za pomoci horolezců, prováděna samotná montáž
vitráž zpět na své místo. Barevná skla budou zajištěna z vnější strany předsklením bezpečnostním sklem ke zvýšení ochrany opraveného díla.
Děkujeme tímto všem dárcům za jejich příspěvky na opravu vitráže a srdečně je zveme k návštěvě kostela sv. Jiří, aby se na vlastní oči přesvědčili o kráse
opraveného okna, z kterého na nás opět bude shlížet sluncem zářící Panna
Maria.
Petr Pávek
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Obnova křížové cesty
Při procházkách Lipovou strání
jste v uplynulých letech mohli narazit na zastavení křížové
cesty, která byla opravena a vysvěcena v roce 2005. V průběhu
let bylo působením „zubu času“
s přispěním vandalů zničeno 11
ze 14 zastavení. V letošním roce
padlo rozhodnutí o obnově křížové cesty.
Modlitba křížové cesty se vyvíjela v průběhu církevních
dějin. Na jejím rozšíření se podíleli především františkáni. Je
to jednoduchá modlitba skládající se obvykle ze čtrnácti
zastavení, která nám připomíFota: archiv Petr Pávek
nají Ježíšovo utrpení od Pilátova soudu až po jeho pohřbení.
Křížová cesta je meditativní modlitba. Jejím účelem je přivést člověka k poznání, co všechno musel Ježíš vytrpět pro naši spásu.
S využitím desetitisícové dotace, kterou poskytlo Město Kostelec nad Orlicí, byl zakoupen materiál na obnovu. Postupně byla zastavení zhotovena
a v měsíci říjnu byla skupinkou farníků umístěna na předem vybraná místa
v trase původní křížové cesty.
V pátek 8. 11. v 15:00 u kaple Navštívení Panny Marie se sešla skupina farníků vedená administrátorem farnosti P. Vladimírem Handlem, který křížovou
cestu znovu zasvětil. Za příjemného počasí jsme prošli celou křížovou cestu,
při níž zazněly modlitby za město, stát a národ.
Závěrem chci poděkovat ﬁrmám Reklamy Špaček a Ing. Jindřich Husák (pila
Lhoty u Potštejna) za významnou pomoc při obnově zastavení křížové cesty.
Petr Pávek

NEUNIKLO NÁM
Klára Vavrušková
Česko-Slovenská Miss 2019 a Miss Earth 2019
V pátek 15. 11. přijala pozvání pana starosty Františka Kinského slečna Klára
Vavrušková, Česko-Slovenská Miss 2019 a třetí nejkrásnější dívka planety
v soutěži Miss Earth 2019. Dovolujeme si ještě jednou gratulovat k úžasnému úspěchu.

Foto: archiv MěÚ Kostelec nad Orlicí

Sportovní desetiboj
Ve čtvrtek 19. 9. pořádala Základní škola a Praktická škola v Kostelci nad Orlicí již 27. ročník Sportovního desetiboje pro žáky speciálních základních škol
v okresu Rychnov nad Kněžnou konaného v areálu kempu Orlice Kostelec
nad Orlicí.

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Dobrovolnictví pro Sdružení Neratov
Při své práci se setkáváme s nabídkou dobrovolnické práce pro naše klienty. Tentokrát jsme se rozhodli, že to zkusíme obráceně. Proto jsme se vydali do Sdružení Neratov
a nabídli výpomoc ze strany našich klientů. Přes počáteční obavy se nám podařilo projekt zahájit. Našli se 4 klienti
z různých zemí, kteří se rozhodli strávit svůj volný čas prací pro někoho jiného. V pondělí 14. 10. vyrazili do sadu v žambereckém Albertinu a pomáhali
sklízet jablka. Práce byla připravena na dva dny, ale oni ji zvládli za jediný
den! Ve středu 16. 10. se, i přes mírně deštivé počasí, vypravili za prací znovu.
Tentokrát je čekalo rytí a čištění spár kamenné zídky. Odměnou za vzorně vykonanou práci byl především dobrý pocit, ale také výtečná svačinka a oběd.

Fota: archiv ZŠ Kostelec nad Orlicí

Foto: archiv PoS Kostelec nad Orlicí

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV
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Sportovní akci reprezentovali vybraní žáci z pěti škol, a to z Kostelce nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Rokytnice v Orlických horách a Pobytového střediska. Mezi disciplíny byly zařazeny šipky, postřehový závod, hod
raketou, chůdy, hod na golfový žebřík, slalom s míčkem, hod na plechovky,
chytání míčku, závod v pytlích a znalosti dopravních značek.
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Závodníci byli rozděleni do tříčlenných hlídek v kategorii mladších a starších
žáků zastupujících svoji školu. Po uvítání a sportovním pozdravu závod mohl
začít. Všechna družstva musela zdolat deset disciplín za co nejkratší čas.
Samozřejmě záleželo i na správnosti provedených úkolů. Výkony byly velice
vyrovnané, ale vyhrát mohla pouze jedna hlídka. V obou kategoriích vyhrály
týmy ze ZŠ a PŠ Kostelec nad Orlicí.
Všem závodníkům děkujeme za účast, vítězným družstvům gratulujeme
k úspěchu a příští rok se opět těšíme na shledanou.
I když nám počasí moc nepřálo, sportovní desetiboj jsme si všichni užili.
Velké poděkování patří panu Borůvkovi za pronájem areálu kempu Orlice,
kde jsme mohli Sportovní desetiboj uskutečnit a Královéhradeckému kraji
za ﬁnanční podporu pořádané akce.
J.K.
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
odloučené pracoviště Komenského 515, Kostelec nad Orlicí,
Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná
dne 9. 1. 2020 od 9:00 do 14:00.

Vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec roku 2019
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou, z. s. ve spolupráci s agenturou SPORT AKTION s.r.o. Chomutov,
MěÚ Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou předsedy ČUS Praha a starosty
města Rychnova nad Kněžnou připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019, které
proběhne v pátek 31. 1. 2020 od 18:00
v Pelclově divadle v Rychnově nad
Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské v kategorii, 5 jednotlivců
v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy
dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné
sportovní akce a předána bude i cena FAIR PLAY.

Poděkování
Dne 20. 9. t. r. jsem navštívila Vaše krásné město, odkud pocházel můj manžel Lubomír Langr, a v tento den to bylo půl roku, co mi zemřel.
Ubytovala jsem se v hotelu U Splavu, kam jsme poslední léta pravidelně jezdili s mým manželem. Navečer toho 20. 9. kolem 17. hodiny jsem se šla projít
k řece ke Splavu, kam jsme vždy rádi s manželem chodili.
Když jsem se dívala do vody nad splavem, zatočila se mi hlava a já spadla ze
srázu do vody na velký ostrý kamen. Rozsekla jsem si čelo, kůže mi visela nad
okem, silně jsem krvácela a měla jsem bolesti kolena a ramene. Těžko jsem
se dostávala na břeh řeky a v tom ke mně přiběhla 3 děvčata cca ve věku
12 až 14 let. Pomáhala mně tím, že mne vzala každá z jedné strany a vedla
mne na blízkou lavičku. Mezitím ihned jedna z dívek volala záchranku, druhá
dívka hned chtěla, abych s ní komunikovala, abych nepadla do bezvědomí.
Jedna z dívek hned chtěla mé doklady, aby je rychle mohla předat zdravotníkům. Začaly mne ošetřovat a jedna z dívek šla do kempu, aby přivolala
pomoc a také přinesla lékárničku. Sanita přijela velmi rychle a já dívkám nemohla důrazně poděkovat.
Sestra v nemocnici rychle zorganizovala všechny potřebné rentgeny a operoval mne skvělý lékař Olexander Vlasenko, chirurg. Já jsem alergička, takže
to proběhlo bez anestetika. Lékař mi řekl, „ty dívky Vám zachránily život. “
Byla jsem si toho vědoma, neboť s jakým nasazením se mi věnovaly, tak jsem
je chtěla vypátrat. Dívky se chovaly tak profesionálně na svůj mladistvý věk.
Pátrala jsem po nich, věděla jsem pouze, že dívky měly mít následující den
nějaký zdravotnický kurz právě v tom kempu Orlice. Napsala jsem dopis
do dvou škol v Kostelci. Po týdnu se mi ozvala paní Mgr. Martina Kalousková,
která mi napsala, že se jí podařilo vypátrat ta děvčata, která mi pomohla.
Protože ty dívky se chovaly naprosto skromně a tak profesionálně, že neměly
potřebu se někomu svěřovat. Ale nakonec se jedna dívka svěřila paní učitelce
při předmětu „Výchova ke zdraví“, kde se učí mj. i první pomoc a chování
v takovýchto situacích, a to byl ten správný počin, že jsem se k nim dostala
a mohla jim osobně poděkovat. Když jsem tuto zprávu obdržela, hned jsem
se rozjela do Kostelce a s pomocí paní zástupkyně ředitele Mgr. Martiny Kalouskové jsem se s nimi setkala. Přijal nás pan ředitel Jiří Němec, m. j. skvělý
člověk. Jednalo se o dívky Lauru Voltrovou z 6. třídy, Nelu Pojslovou a Vendulu Bakešovou- obě ze 7. třídy ze ZŠ Gutha Jarkovského.
Byla jsem nesmírně dojata přístupem jednak děvčat, ale i vedením školy, které připravilo toto setkání se mnou a s dívkami, které bylo důstojné a obdivuhodné. Nesmírně si toho vážím.
Foto: archiv ZŠ G.J.

Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce/kolektivy roku 2019 jsou:
•
•

výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských
soutěží
dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.

V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
•
•
•

dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu
dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK

Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené pro registrované
sportovce i nejširší veřejnost a starosta obce s největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry může navrhnout jakákoliv právnická
či fyzická osoba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okresním
sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,
z. s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem: cstvrychnov@
seznam.cz musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl,
ve kterém sportuje, sportovní úspěchy dosažené v roce 2019, jméno navrhovatele.
Uzávěrka podání návrhů na OS ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s.
je v pátek 3. 1. 2020.
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Dívky měly rovněž velký zájem mne poznat a chtěly vědět, jak jsem dopadla,
když mne viděly u splavu v tak zuboženém stavu. Bylo to opravdu dojemné
setkání a já si nesmírně vážím toho, že jsem měla možnost poznat tak skvělé,
empatické dívky, že v tomto věku se zachovaly nadmíru profesionálně a přitom velmi skromně...
Slíbily jsme si, že budeme v kontaktu, poděkovala jsem i maminkám děvčat
za skvělou výchovu v rodině, ale také škole.
Tento příběh by měl být i vzorem pro naši nejen mládež, ale v mnoha případech i pro dospělé.
Věra Langrová

Poděkování z hospice
Milí obyvatelé Kostelce a okolí,
na závěr roku bychom vám chtěli touto cestou připomenout poslání a úlohu
Domácího hospice Setkání ve vašem městě a zároveň poděkovat všem, kteří
nás podporují.
Letos uplynulo již 6 let od založení neziskové organizace Domácí hospic Setkání o.p.s.. Najdete nás v Rychnově nad Kněžnou v Javornické ulici a poskytujeme služby v regionu do 30 km od našeho města.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – prosinec 2019

Pomáháme rodinám, které se rozhodnou pečovat doma o svého blízkého
v konečné fázi jeho života. Pomáháme nevyléčitelně nemocným pacientům
od bolesti a dalších projevů nemoci tak, aby poslední životní etapu mohli
prožít doma důstojně a s laskavou péčí svých nejbližších.
Služby hospice zajišťují 3 lékaři, 5 zdravotních sester, sociální pracovnice, terapeut a duchovní. Pomoc je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu telefonicky i osobně, vždy dle domluvy a individuálních potřeb pacienta a rodiny.
Tyto služby by nemohly být nabízeny v tomto rozsahu bez ﬁnanční podpory našich dárců, kterým chceme touto cestou velice poděkovat. Ti, kteří se
rozhodli podpořit naši činnost, jsou jednotlivci z řad spoluobčanů. Podpora
přichází i z Královéhradeckého kraje, měst a obcí v našem regionu, církví,
ﬁrem a některých nadací výčet všech dárců najdete na našich webových
stránkách www.hospicrychnov.cz. Tímto děkujeme také městu Kostelec nad
Orlicí za dlouholetou ﬁnanční podporu. Dary a příspěvky nám umožňují zajistit mnohé, co je potřeba, abychom mohli sloužit potřebným. Od roku 2014
jsme takto mohli poskytnout péči více jak 200 pacientům a jejich rodinám,
zakoupit potřebné zdravotní pomůcky a vybavení a tiše a důstojně jsme je
doprovodili na jejich poslední cestě životem. Za všechno jsme vděčni a uvědomujeme si, že tato služba nás dalece přesahuje. Každý den se můžeme
v rodinách našich pacientů učit trpělivosti, laskavosti, soucitu, pokoře a děkovat za možnost být s nimi v těch nejtěžších chvílích. Vidíme, jak v bolesti
i utrpení roste něha, soucit a láska, která jediná tady zůstává i po smrti a dává
životu smysl. Přejeme si být stále nositeli této naděje a podpora našich dárců
nám to umožňuje, děkujeme.
Všem Vám přejeme prožití krásných vánočních chvil v okruhu svých blízkých
a v novém roce 2020 hodně zdraví, lásky a aby vám vždy v pravou chvíli bylo
dostupné to, co je opravdu potřeba.
Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání o.p.s.

Skupina Oboroh oslaví 31 let
Tradiční akce „NOC V OBOROHU“ proběhne 25. 1. 2020 v Zoltan baru (stará
hospoda) ve Chlenech u Kostelce nad Orlicí. „Čeká nás oslava – za 31 let existence máme za sebou přes tisíc koncertů (50 v zahraničí), několik společných
vystoupení s Filharmonií HK, vydaných 11 řadových alb (cca 30 tisíc prodaných) a k tomu já a Slávek Klecandr po dvou sólovkách. Je tedy z čeho vybírat.
„Na 31. narozeniny vybereme muziku, která se na oslavu hodí,“ říká zakládající člen Oborohu Roman Dostál.
Hostem připravované „Noci v Oborohu“ bude dlouholetý kamarád Franta
Černý z Čechomoru.
Na závěr zahraje k tanci a oddechu THE FORK – Vidlička (cover B. Dylan,
Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival).
Co dodat na závěr? Těšíme se na naše věrné publikum, které vždy poslední
sobotu v lednu dojde na NOC V OBOROHU a zaraduje se společně s námi,
že Oboroh i po tolika letech stále žije, skládá a hraje...
Datum konání: 25. 1. 2020, Zoltan bar ve Chlenech u Kostelce nad Orlicí
Začátek 20:00. Vstupné 200 Kč. Občerstvení, Plzeňské pivo

Pokud byste s námi chtěli mluvit a třeba se poradit osobně, jsme po předchozí domluvě v naší kanceláři k dispozici každou středu dopoledne.
Kancelář je na adrese Jiráskovo náměstí 71. Je to v přízemí fary. Abychom se
vám mohli v klidu věnovat, domluvte si prosím nejprve schůzku na info@
ditevsrdci.cz nebo zavolejte na 731 188 116.
Rádi Vás uvidíme.
Přeji Vám příjemný adventní čas.
Bc. Alena Peremská, ředitelka Dítěte v srdci

Balkon duchů a ples Dítěte v srdci
15. 2. 2020 se na Rabštejně uskuteční již 4. ples spolku Perinatální hospic
Dítě v srdci. Záštitu nad ním tradičně převzal Ing. Vladimír Derner, náměstek
hejtmana s gescí za sociální oblast Královéhradeckého kraje. Výtěžek poputuje na podporu činnosti a péči o rodiny, kterým zemřelo miminko.
Možná se Vám zdá, že v předvánoční době ještě nemáte na plesovou sezonu
ani pomyšlení. Ukazuje se ale, že včas zakoupené lístky na ples vám zajistí
takové místo, které byste si opravdu přáli.
Poslední ples byl velmi vydařený. Na jeho přípravě se podílí celá řada zapálených dobrovolníků, kteří již od listopadu věnují svou energii a s nadšením
pomáhají při organizaci naší akce. Kdo si to někdy zkusil, tak ví, že dělat
doma Vánoce dětem je oddychová činnost v porovnání s přípravami plesu.
O to víc si užíváme samotného večera. Opravdu bohatá tombola a výborná
kapela jsou již samozřejmostí. V ceně vstupenky je i půlnoční občerstvení a kdo byl loni, tak ví, že se podávaly řízečky na obložených mísách. Během
posilňující pauzy pak probíhá vylosování hlavních deseti cen... a je vždy o co
stát... pobyt na Kanárských ostrovech, wellness v Konopišti...
Proto vás zveme, přijďte se pobavit, zatančit a zazpívat. Přijďte podpořit
dobrou věc a přitom si užít krásný večer.
Lístky na ples jsou ideálním dárkem k Vánocům či případně později k Valentýnu. Můžete je již od 15. 11. zakoupit online či přímo v Divadelní kavárně
na Rabštejně.

Dítě v srdci - výstava v SK Rabštejn
Fota: archiv Dítě v srdci

Milí příznivci Dítěte v srdci,
ráda bych Vás pozvala na putovní výstavu naší jihočeské pobočky Dítěte v srdci, která je nám zapůjčena
a od listopadu až do Vánoc ke zhlédnutí v prostorách
Rabštejna. Můžete si zde prohlédnout fotograﬁe
a více přečíst o tom, komu pomáháme a jak rodiny při
ztrátě miminka vlastně žijí. Co je trápí a co potřebují.
A to nejen od nás, ale především od svého okolí...
Tato výstava je zde ke zhlédnutí pouze výjimečně,
od letošního jara a po celý příští rok ji již mají rezervovanou na různých místech v jižních Čechách.
V adventním období více vzpomínáme na ty, kteří
s námi už nejsou a měli by být. Je to citlivá doba obzvláště pro rodiny, které u stromečku mají děti živé
a zároveň tam v duchu vidí i ty, o které z jakéhokoli důvodu přišly. Často ani
netušíme, jak mnoha rodin v našem okolí se to týká. Ráda bych na vás apelovala - nebojte se s těmito rodinami mluvit, na jejich děti se zeptat, chtějte
vědět, jak se cítí. Většinou jsou rádi, že se někdo stará, a nebojí se o tom
promluvit. Jsou rádi, že na jejich miminko není zapomenuto...
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – prosinec 2019

Možná už ale na plesy nechodíte a přesto byste chtěl podpořit Dítě v srdci
a rodiny, kde zemřelo miminko. Jde to jednoduše: zakoupením vstupenky
na Balkon duchů:
1. Vyberete si cenu, kterou chcete zaplatit za imaginární místo na balkoně.
2. Zakoupíte lístek, opět online či v Divadelní kavárně na Rabštejně.
3. Řeknete o tom i ostatním netančícím kamarádům.
4. A my za každý zakoupený lístek rozsvítíme na Balkoně duchů v době konání plesu svíčku.
Co ještě musíme nutně napsat: Děkujeme Ing. Martě Klimešové za výbornou
spolupráci a vstřícnost při přípravách plesu. A děkujeme všem zaměstnancům SK Rabštejn za jejich pracovní nasazení a podporu. S takovým zázemím,
jaké u vás máme, je radost dělat ples.
Přijďte podpořit Dítě v srdci.
Spojíte užitečné s příjemným.
Těšíme se na vás všechny.
Tým Dítěte v srdci Alena Peremská
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Víte že,
v neděli 17. 11., v den 30. výročí sametové revoluce, byla na Palackého náměstí vysazena Lípa svobody? Iniciátorem akce byl místostarosta města pan Tomáš
Kytlík a ve spolupráci s místními spolky Junák a KOS tak společně navázali na tradici vysazování pamětních stromů, která začala na začátku minulého stolení
u příležitosti založení Československé republiky. Pozvání pana místostarosty přijal vedle občanů města také starosta, pan František Kinský. Děkujeme panu
Michalu Bartošovi, díky jehož odborné přípravě slavnostní okamžik zasazení lípy proběhl hladce nejen pro všechny zúčastněné, ale i pro tento krásný národní
strom, symbol ochrany, pomoci a lásky.

OA TGM ve spolupráci s Městem Kostelec nad Orlicí připravuje instalaci
umělého kluziště za budovou školy. Slavnostní otevření nového sportoviště
se uskuteční v průběhu ledna 2020. Zájemci o veřejné bruslení již v prosinci – mezi svátky – sledujte www.oakostelec.cz, www.kostelecno.cz, městský
rozhlas a facebook města.

Foto: archiv OA T.G.M.
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Fota: Z. Fabiánek
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – prosinec

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše

•

Letošní pozvánku na Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše uvedu dopisem, který jsem obdržela od manželky Václava Hybše, paní Jarmily Hybšové.
Paní Jarmila Hybšová je také manažerkou Orchestru Václava Hybše.

•

•

•

•

•

V polovině října proběhl koncert na zahájení divadelní sezony. Naše
pozvání přijal Michal Prokop s plným uskupením Framus Five. Celkově
vystoupilo na Rabštejně osm hudebníků. Koncert byl vyprodán do posledního místa. Úžasná neopakovatelná atmosféra byla zakončena na
závěr večera ovacemi ve stoje. Děkujeme za krásný večer.
Frekventanti letošního Kurzu společenského tance a chování pro mládež absolvovali druhou prodlouženou lekci. Na začátku lekce se seznámili se základními pravidly chování na nejčastější formě občerstvení
– tzv. rautu. Rabštejn pro frekventanty připravil raut plný výborného
jídla, kde si vše frekventanti (a o přestávce také rodiče) vše vyzkoušeli
a pochutnali si. V rámci lekce byla také soutěž o nejsympatičtější pár.
Letošní „Myš“ a „Myšák“ kurzu jsou Kája a Ondra. Gratulujeme!
Velmi vtipnou a oddechovou komedií „Velké lásky v malém hotelu“ jsme
zahájili novou divadelní sezónu s naprosto vyprodaným hledištěm. Na
rabštejnských prknech tradičně stanul spolek Háta Praha s devíti herci. Zahrál v ní Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Olga „Háta“
Želenská a další. Smích publika zněl velmi hlasitě po celém Rabštejně.
Dárkové poukazy na jednotlivá divadelní představení, taneční pro páry,
cimbál a travesti show jsou krásným dárkem pod stromeček. Již nyní jsou
k vyzvednutí v Divadelní kavárně na Rabštejně.
Školní mládež (II. st. ZŠ a SŠ) se zúčastnila dějepisně-výchovného pořadu „Nicholas Winton – síla lidskosti“. Dozvěděli se zajímavé informace
o člověku, jenž za druhé světové války zachránil mnoho lidských životů.
I letos zachováme tradici a během celého adventu budeme při příjemných večerech s hudbou, tancem a společně s významnými osobnostmi
zapalovat jednotlivé adventní svíce.

Výstava kreseb Báry Sládkové
Již druhou sezonu můžete
na Rabštejně navštěvovat
koncerty muzikoterapie
s názvem Tibetské mísy.
Bára Lýdie Sládková hraje
na tyto jedinečné nástroje
a dokáže v návštěvnících
probudit krásné emoce nebo naopak uklidnit
zjitřelá srdce. Ale to není
poslední z talentů Báry Lýdie. Také kreslí nádherné
obrazy.
A co říká o svých muzikoterapeutických koncertech
a obrazech sama autorka
Bára Lydie?
Zkoumáním na sobě a svých
nejbližších jsem poznala, že
zvuk tibetských mís má neuvěřitelné účinky na stav duše
i na celý lidský organismus.
Naučila jsem se s jeho pomocí šetrně uvolňovat dlouhodobé emociální blokády,
změkčovat letité zatvrdliny fyzického charakteru a harmonizovat jednotlivé orgány.
Obrazy, které vytvářím, se v nitru dotýkají každého člověka, který svolí a nechá
se prostoupit tvary a barevnými vibracemi. Jejich blahodárný vliv mě neustále
překvapuje. Obrazy na zakázku vznikají i několik týdnů, proto Vás prosím o trpělivost. V salónku na Rabštejně si můžete prohlédnout již hotové obrazy, prostudovat si jejich význam a zakoupit v kvalitní reprodukci, některé jsou dostupné
i v originálech.
Výstava mandal Báry Lýdie je instalována v salonku a můžete si ji prohlédnout při různých akcích na Rabštejně (více informací v Divadelní kavárně
na Rabštejně).
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Vážení a milí přátelé,
Před více jak čtyřiceti lety
vznikla nádherná tradice vánočních koncertů orchestru,
který je na naší hudební scéně šedesát let a který úspěšně vede po celá leta bez
přestávky, dirigent a aranžér Václav HYBŠ. Za ty roky
objel celou republiku mnohokrát a na kontě má víc jak
1 600 vánočních koncertů,
které rok co rok potěšily tisíce příznivců toho jedinečného tělesa.
Každý začátek má však i svůj konec. Letošní vánoční turné bude poslední a je
na vás, jestli svým posluchačům a věrným návštěvníkům vánočních koncertů dopřejete rozloučení s tímto mimořádným orchestrem, jakým se bezesporu Orchestr
Václava Hybše stal a společně s ním uzavřete tuto ojedinělou tradici, kterou Václav Hybš založil.
Hlavním hostem letošního posledního Vánočního turné orchestru Václava Hybše je vynikající a velmi oblíbená herečka, absolventka AMU v Praze, Kateřina
BROŽOVÁ, která v současnosti patří mezi nejpopulárnější a nejvyhledávanější
herečky divadelní a muzikálové scény. Ztvárnila desítky rolí na divadle i v muzikálech, v mnoha televizních seriálech, věnuje se sólovému zpěvu a natočila několik
sólových alb.
Tradičně její vystoupení doplní čtveřice mladých zpěváků a zpěvaček, kteří dostanou příležitost prožít mimořádné turné s jedinečným orchestrem Václava Hybše.
Letos to jsou: Kamila KOPČOVÁ, Adéla ŠTĚPNIČKOVÁ, Josef FEČO a Petr ŠPINAR.
Vaši Jarmila a Václav Hybšovi
Tato legenda populární a swingové hudby vystoupí na Rabštejně v neděli
15. 12. od 19:30.

Taneční pro páry
Pod heslem „Roztančený Rabštejn!“ pořádáme v rámci celé sezony mnoho
akcí pro tanečníky, kteří mají rádi jak standardní, tak latinskoamerické tance.
Jednou z nich jsou pokračovací Taneční pro páry.
Taneční pro páry na Rabštejně pořádáme již sedmým rokem. Jsou to příjemné večery, kdy rádi zapomenete na starosti běžných dní a při hezké hudbě se
i něco nového naučíte.
V ROCE 2020 OTEVŘEME TŘI KURZY:
Základní – „přípravka“ před bronzovou úrovní – zvládnutí základních kroků
či „oprášení“ znalostí
Mírně pokročilí – „bronzová“ úroveň – pro ty, kdo již absolvovali základní
kurz nebo „přípravku“
Pokročilí – „stříbrná“ úroveň
Přípravka
Bronzová a stříbrná úroveň

3 lekce + Věneček
8 lekcí + Věneček

od pátku 10. 1. 2020
od pátku 31. 1. 2020

Komu je určena přípravka?
3 lekce přípravky jsou určeny těm, kdo si potřebují zopakovat (nebo se naučit) základní taneční kroky před navazující bronzovou úrovní.
Kdo nás bude učit?
Lektory jsou manželé Solárovi z Rychnova nad Kněžnou. Skvělou hudbu Vám
bude vybírat DJ Tom.
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Jak máme přijít oblečeni?
Oblečení je vhodné „lehce společenské“, pohodlné a příjemné (obleky a večerní róby nejsou vyžadovány).
Kurzy budou probíhat
o víkendech – pátky
a soboty – od ledna
do března. Přesné termíny a další detaily
přineseme v lednovém
Zpravodaji města Kostelec nad Orlicí Orlice.
Přihlašování na jednotlivé úrovně kurzů
probíhá přes webové
stránky SK Rabštejn www.skrabstejn.cz přes ONLINE rezervace nebo
v Divadelní kavárně na Rabštejně.
Taneční po páry ve formě dárkových poukazů jsou také velmi vhodným a zajímavým dárkem pod stromeček. Dárkové poukazy na Taneční pro páry obdržíte v Divadelní kavárně na Rabštejně.

Věneček
Kurzu společenského tance a chování
Jako každý rok připadá poslední lekce Tanečních pro mládež do předvánočního času. Tím slavnostním zakončením je samozřejmě Věneček. Krásně
upravení mladí lidé, kteří navštěvovali od září letošního roku základní taneční kurz na Rabštejně, tak symbolicky „vykročí do společnosti“ svým prvním
plesem v podobě slavnostního Věnečku.
Naučili se během podzimu jak standardní tance, tak vybrané latinsko-americké tance. Příjemnou atmosféru podpoří skvělá taneční hudební skupina
EGO Retro Music z Hořic a DJ Tom. Přijďte si prožít tyto neopakovatelné chvíle společně s námi a samozřejmě si dle své chuti i zatančit.
Večerem nás bude provázet mluveným slovem taneční mistr Daniel Zhouf.
Ten se také se svou taneční partnerkou zhostí předtančení. Máme se na co
těšit! Tento pár mimo jiné vyhrál Mistrovství ČR v Salze a soutěží v latinskoamerických tancích v kategorii A.
Věneček tanečního kurzu SK Rabštejn se koná v Sokolovně v sobotu 7. 12.
od 19:00. Vstupenka s místenkou stojí 130 Kč a na stání 100 Kč. Možno zakoupit i ONLINE přes naše webové stránky.

Rabštejn společně s Vámi pomáhá
Kulturní dům Rabštejn se snaží pomáhat různým charitativním akcím a organizacím. Ani letošní rok není výjimkou. Letos podporujeme organizaci Dítě
v srdci a spolupořádáme beneﬁční koncert skupiny SONG pro Amálku. Dovolte mi, abych Vám obě akce blíže představila.
Výstava Dítě v srdci
Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. se snaží pomoci co
největšímu počtu rodin, které se dostanou do nelehké
situace, kdy mají rozhodovat o ukončení či pokračování
ve svém těhotenství. Klademe důraz na neutralitu, dostatek informací o diagnóze dítěte, možných prognó16

zách a na svéprávnost každé rodiny učinit vlastní rozhodnutí na základě
všech dostupných informací. Nikoho nesoudíme. Pomáháme ženám po potratech a indukovaných porodech. Primární činností našeho spolku je však
doprovázení rodin při pokračování v těhotenství a poskytování perinatální
paliativní péče.
Již několik let organizace pořádá dobročinný ples s názvem Dítě v srdci u nás
na Rabštejně. Současně v předvánočním čase u nás probíhá výstava o činnosti této organizace a charitativní sbírka na podporu provozu organizace.
Předem děkujeme za jakýkoli příspěvek. Podpořit Dítě v srdci můžete také
zakoupením charitativní vstupenky na Ples Dítě v srdci nebo příspěvkem
na „Balkón duchů“.
Beneﬁční koncert skupiny SONG Pro Amálku
Kosteleckou hudební skupinu SONG
Fota: archiv SK Rabštejn
mnoho z Vás zná z jejich koncertů,
různých plesů, posvícení a podobně.
Jsou to tři vynikající hudebníci, kteří
se rozhodli pomoci Amálce Havlíkové z Lípy nad Orlicí. Té jsou čtyři
roky a trpí vzácným mitochondriálním onemocněním. Jedná se o Mitochondriální encefalopatii - deﬁcit
proteinu SURF1. Toto onemocnění je
velmi vzácné a léčba velmi komplikovaná.
Veškeré vybrané vstupné je darem pro podporu léčby Amálky.
Beneﬁční koncert Pro Amálku se bude konat v pondělí 9. 12. od 17:00.
Vstupenky od 120 Kč nebo v jakékoli vyšší hodnotě můžete zakoupit v pokladně SK Rabštejn nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz

Vánoční promítání v kině na Rabštejně
Vánoční čas je neodmyslitelně spjat s pohádkami. I letos připravujeme promítání vánoční pohádky krátce před Štědrým dnem. Co v našem kině s vyzdobeným vánočním stromečkem uvidíte?
Pro věrné návštěvníky „Dopoledního
biografu“ je zařazena česká ﬁlmová
pohádka „Hodinářův učeň“. U kolébky novorozeného Urbana se sejdou tři sudičky. Jak už to tak chodí,
tak dvě jsou dobré a jedna zlá. Zvítězí
síla lásky nebo zlá sudba? Podaří se
Urbanovi překonat všechny nástrahy
zlé sudičky a hodináře (toho hraje Viktor Preiss)? Zlou sudičku expresivně
ztvárňuje herečka Jana Plodková.
Dopolední biograf promítáme ve čtvrtek 19. 12. od 10:00. Zlevněné vstupné 50 Kč.
Pro naše nejmenší diváky a jejich nejbližší je zařazen krásný animovaný rodinný ﬁlm Jak vycvičit draka 3. O čem je tento ﬁlm pro děti? Ostrov Blp je
dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme.
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý
náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně
právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat.

Plesová sezóna na Rabštejně
Tradičně pro Vás připravujeme spolu s jednotlivými organizacemi plesovou
sezónu. Ve vyzdobeném sále Rabštejna se můžete těšit na tyto plesy:
25. 1. (sobota) ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
15. 2. (sobota) PLES DÍTĚ V SRDCI
28. 2. (pátek)
HASIČSKÝ PLES
3. 4. (pátek)
ROZTANČENÝ RABŠTEJN A EGO
Více informací o plesech Vám přineseme v dalším čísle Zpravodaje Orlice.
Novinkou je, že si můžete vstupenky na jednotlivé plesy zakoupit již nyní na
pokladně v Divadelní kavárně Rabštejn nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz
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Ochutnávka divadla – leden 2020

VÁNOČNÍ STROMEČEK
ZE ZÁMKU

Na leden připravujeme opravdovou divadelní lahůdku. Přijede k nám Zlata
Adamovská a Petr Štěpánek s divadelním představením Vzpomínky zůstanou.
Pro nás je velkou ctí, že k nám s tímto
představením přijedou, neboť jej mimo
Prahu moc často nehrají.
Divadelní představení „Vzpomínky zůstanou“ uvedeme na Rabštejně ve čtvrtek 16. 1. 2020 od 19:00. Představení je součástí divadelního abonmá.

Prodej vánočních stromků
v Novém zámku
bude probíhat ve dnech

16. až 20. prosince 2019 ,
v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

NOVÝ ZÁMEK
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/

Vánoce na zámku

OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00

Vstupné 50 Kč dospělí, 30 Kč děti.
Vstupenky zakoupíte v pokladně v den akce, jejich rezervace není nutná.

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

V letošním roce poprvé si zámeckou expozicí můžete projít sami, bez průvodce. Využijte tuto jedinečnou příležitost a přijďte v pátek 13. 12. nebo v neděli 15. 12. v době
od 10:00 do 16:00. Čeká vás nejen vánočně vyzdobená zámecká expozice, ale i občerstvení Toniovy kavárny a restaurace a dětské dílničky v přízemí zámku.

Vánoce
v novém zámku
13.12. a 15.12.

od 1O do 16 hodin
V letošním roce se poprvé pro veřejnost
v předvánočním čase otevírá zámecká expozice
Život v biedermeieru, se speciální vánoční výzdobou,
kterou každému pokoji na míru vytvořily zámecké
ﬂoristky. Projděte si všech třináct místností Nového
zámku Kinských a nechte se unést neopakovatelnou
atmosférou zámeckých interiérů, která vás vrátí
zpět do dob, kdy svět tolik nespěchal
a čas nebyl nepřítel.
V suterénu bude malé občerstvení
z Toniovy zámecké kavárny a dětská dílnička.

YVWXSQp

.ɯGRVSɻOt.ɯGɻWL
Vstupenky zakoupíte v pokladně v den akce,
jejich rezervace není nutná.
www.zamekkostelecno.cz
www.kinskyartmedia.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v prosinci

Vzpomínáme na své blízké
85 let oslaví Jiří Lejsek

70 let oslaví Zdeněk Krsek
80 let oslaví Eva Sedláčková

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

Čas plyne jako voda a my stále čekáme, kdy se objevíš ve dveřích. Moc nám chybíš.
V listopadu uplynulo pět smutných let,
co nás navždy opustila manželka a maminka
Markéta GRÖGEROVÁ.
Kdo jste ji znali, prosíme o tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manžel Jan a děti Renata a Petr.

Jubilejní svatby
50 let – zlatá svatba
Bohuslava a Jaroslav Křížkovi

65 let – kamenná svatba
Ludmila a Jaroslav Hiršovi

Do dalších společných let
přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vzpomínáme na naši maminku a babičku
paní Marií PLOCKOVOU,
která od nás odešla před deseti lety.

Z našich řad odešli
Anna Chaloupková
Eva Černá
Zdeněk Kučera

* 1929
* 1942
* 1932

Kdybych zemřel, tak tedy jen proto,
abych se znovu narodil.
Až po mně půjdeš jako po hrázi uprostřed havranů
a země vybělené, dočkáš se svítání...

Rodina Micenkova.
Jiří Hynek
Josef Ješina
Alena Zvárová

* 1941
* 1937
* 1926

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Dne 16. 12. uplyne jeden smutný rok,
kdy nám navždy odešla moje milá žena
paní Alenka KOZLUKOVÁ.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Manžel Petr s rodinou

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

Kdo Tě znal , ten vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. 12. uplyne smutný rok, co nás navždy opustil
úžasný člověk pan Ladislav HOVORKA, rodák z Tutlek.

Děkujeme za pochopení.

S láskou vzpomínají dcery Romana a Martina s rodinami,
vnoučata a pravnoučata, Jana s rodinou a Eva s rodinou.

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

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

Hradec Králové
Gočárova 504
Tel.: 495 537 4951
(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

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 20. 12. vzpomeneme nedožité 87. narozeniny
paní Anny STARÉ. 25. 12. uplyne sedm smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila.
Moc nám chybí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou
Smutno je bez Tebe, dlouhý je nám čas,
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Všichni, kdo Tě milovali,
nepřestávají na Tebe vzpomínat.
Dne 25. 12. uplyne šest smutných let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Milada KARÁSKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Kdo byl milován, není zapomenut.
V prosinci uplynuly tři roky
od úmrtí paní Růženy VESELÉ
a čtyři roky co nás opustil
pan Jaroslav VESELÝ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Rodina
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: klimesova@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

SK Rabštejn – program listopad – červen 2020
1. 12. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
2. 12. (pondělí)
8:30, 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.
2. 12. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
3. 12. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18:00. Sál.
4. 12. (středa) 15:00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA RABŠTEJNĚ
Svaz postižených civilizačními chorobami m. o. Kostelec nad Orlicí zve
k příjemnému posezení s hudbou a tancem. Určeno pro širokou veřejnost.
Vstupné dobrovolné (příspěvek na činnost neziskové organizace SPCCH).
Pro návštěvníky jsou připraveny milé dárečky. Vstupné dobrovolné.
5. 12. (čtvrtek) 18:00
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.
6. 12. (pátek) 15:15
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý pátek. Sál, salonek.
7. 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. Předprodej vstupenek zahájen v sobotu 26. 10.
Nově možno vstupenky zakoupit on-line (www.skrabstejn.cz). Sokolovna.
Vstupné: 130 Kč s místenkou/100 Kč na stání.
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. Vstupenky od 120 Kč nebo
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v jakékoli vyšší hodnotě můžete zakoupit v pokladně SK Rabštejn nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz. Děkujeme všem za příspěvek. Vstupné: 120 Kč
a více.
10. 12. (úterý) 15:00
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA RABŠTEJNĚ
Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí zve k vánočnímu příjemnému posezení s přáteli. Určeno pro členy Klubu Pohoda. Spojeno s promítáním ﬁlmu
„Jiří Suchý – lehce s životem se prát“ v režii Olgy Sommerové. Sál.
15. 12. (neděle) 10:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

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. Vstupné: 250, 350 Kč předprodej/390 Kč na místě.
17. 12. (úterý) 16:00
S-C-S KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příjemné vánoční posezení se Sport-Club-Senior v přátelské atmosféře. Sál.
18. 12. (středa) dopoledne AKADEMIE
Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí. Sál.
19. 12.(čtvrtek) 8:15

POŘAD PRO ŠKOLY:
PROMÍTÁNÍ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Určeno pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ. Vstupné 55 Kč/žák. Sál.
20. 12. (pátek) 8:15, 10:00 POŘAD PRO ŠKOLY:
PROMÍTÁNÍ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Určeno pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ. Vstupné 55 Kč/žák. Sál.
3. 1. (pátek) 19:00
TANČÍRNA „TŘÍKRÁLOVÁ“
Slavnostní 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.
10. 1. (pátek) 19:00

TANEČNÍ PRO PÁRY
– základní úroveň „Přípravka“.
Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování v Divadelní kavárně
na Rabštejně nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz.
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.
25. 1. (sobota)19:30
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES (53. ROČNÍK)
Tradiční ples s velmi krásnou výzdobou tanečního sálu živými květy. K tanci a poslechu hraje skupina STREYCI. Občerstvení zajištěno. Předprodej
vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.
cz.Vstupné 150 Kč (s místenkou).
31. 1. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY
– stříbrná a bronzová úroveň
Zahajovací lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE
na www.skrabstejn.cz.
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9. 2. (neděle) 10:30
DIVADLO PRO DĚTI: NÁPAD MYŠKY TEREZKY
Loutkové divadlo určeno pro nejmladší diváky a jejich nejbližší v podání
jednoho z nejlepších českých loutkářů Matěje Kopeckého. Divadlo Matěje
Kopeckého Praha.
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.
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
26. 2. (středa) 14:00

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ 2020
Zápis do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2020. Zápis probíhá
od 14 do 16 hodin v Divadelní kavárně Rabštejn.
Březen 2020

TRAVESTI SHOW:
TECHTLE MECHTLE A KOČKY
Jedno z nejúspěšnějších uskupení ve svém oboru s profesionální úrovní. Travesti skupina přijíždí do našeho města s novým zábavným pořadem „Tančírna“.
KONCERT:
CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA
Stálice hradišťského folklóru. Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající hudební vystoupení proložené vtipným
vyprávěním.

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

PROSINEC V DDM
2., 9. a 16. 12. (pondělí)
WORKSHOP
18:45–19:45
- AFRICKÉ BUBNY A ETN. NÁSTROJE
Přijďte na workshop, kde se naučíte základní a pokročilejší rytmy a hru
na djembe bubny. Proběhne ukázka i zkouška hry na didgeridoo, kalimbu,
nebo brumli. Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Bc. Magdaléna Kynčlová.
2., 9. a 16. 12. (pondělí)
Workshop - SPONTÁNNÍ TANEC
18:45–19:45
Tancovat může každý a nikdo nebude sedět v koutě. Společně se ponoříme
do afrických rytmů a zvuku dalších překvapujících nástrojů. Tanec je v našem
srdci. Poplatek 50 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
1. 12. (neděle) 13:00–16:00

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
v Klubu seniorů Pohoda
Patchwork a další výrobky uvidíte během Vánoční uličky na výstavě prací DDM
Kamarád v prostorách Klubu seniorů v Kostelci (u kostela sv. Jiří). Od 13:00 je
pro děti připravena rukodělná dílnička. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
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.

26. 4. (neděle) 19:00

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 doktoru
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
19. 12. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF:
HODINÁŘŮV UČEŇ
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných
strastech. Čí sudba bude silnější? Pohádka. Česko/Slovensko 2019 Hrají: Jana
Plodková, Viktor Preiss, Miroslav Krobot a další. Vstupné 50 Kč.
PRO DĚTI
– PŘEDVÁNOČNÍ POHÁDKA:
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Pokračování příběhu o Škyťákovi, který se s drakem Bezzubkou mezitím stal
náčelníkem vesnice. Škyťák je zamilovaný do své kamarádky Astrid, ale nad
ostrovem Blp se začínají stahovat mračna. Ve snaze najít pro draky i svůj lid
nové útočiště se Škyťák a Astrid vydávají hledat Skrytý svět. Rodinný ﬁlm
USA 2019. Vstupné 80 Kč.

2., 9. a 16. 12. (pondělí)
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
16:30–17:30
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
3. a 17. 12. (úterý) 17:00–18:30 KERAMIKA pro volně příchozí
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé, mládež i dospělé. Dílny jsou určeny pro veřejnost. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
5. a 12. 12. (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.
2., 9. a 16. 12. (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
6. 12. (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.
18. 12. (středa) 17:00
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Společné předvánoční posezení v DDM s kytarou pro děti i jejich rodiče.
Vedoucí: Ivana Minaříková.

20. 12. (pátek) 17:00
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26. 12. (čtvrtek) 8:30–16:30

VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU
PRO VEŘEJNOST
Zveme Vás na 26. ročník Vánočního turnaje v rapid šachu. Prezentace 8:30 –
9:00, zahájení v 9:30 hodin, závěr kolem 16:30. Startovné 70 Kč při přihlášce
předem, na místě bez přihlášení 100 Kč.
Přezůvky s sebou. Na každého lichého hráče šachy a hodiny s sebou. Přihlášky do 20. 12. na e-mail: blazek.t@seznam.cz nebo na tel. 732101786.
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31. 12. (úterý) 13:00
XXXII. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU
Pojďte si zasportovat! Sraz u Sokolovny v 13:00. Start ve 14:00, vyhlášení
výsledků v 15 hodin. Délka trasy 6 km. Různé věkové kategorie. Startovné
50 Kč. Pořádá DDM ve spolupráci se Sokolem a přáteli běhu.

9. 12. (pondělí) 17:00
Sokolovna Vamberk

KONCERT ŽÁKŮ VAMBERECKÉ POBOČKY

10. 12. (úterý) 17:00

KONCERT ŽÁKŮ SÁL ŠKOLY

31. 12. (úterý) 13:00
SILVESTROVSKÝ BĚH PRO DĚTI
Sraz u Sokolovny v 13 hodin. Start ve 14:00, vyhlášení výsledků v 15:00.
Kategorie: rodiče s dětmi, žáci. Trasa vyznačena červenými fáborky. Startovné 50 Kč.

12. 12. (čtvrtek) 17:00 5. ROČNÍK CYKLU „HUDEBNÍ PODVEČERY“
ZUŠ F. I. Tůmy srdečně zve na koncert studentek klavírního oddělení JAMU
Brno, Marie Machulové a Anny–Soﬁe Mojzešové, který se uskuteční v rámci již 5. ročníku cyklu „Hudební podvečery“. Kde? Koncertní sál ZUŠ. Vstup
volný. Přijďte s námi strávit příjemné chvíle s hudbou J. S. Bacha, L. v Beethovena, Z. Fibicha či F. Liszta.

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 3250 Kč (z toho hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu).
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 10. 12. do DDM,
(platba na účet č. 2200377848/2010, var. symbol 12348)

18. 12. (středa) 17:00

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
ZUŠ Příkopy

Těšíme se na Vás.

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Turistika
Pojďte–jdeme

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)

Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
14. 12. (sobota) 8:00 POSLEDNÍ VÝLET ROKU 2019
Sraz účastníků: 8:00 v Kostelci nad Orlicí u mostu na Skálu přes Orlici. Pěší
trasa: bude stanovena podle počasí a stavu cest při zahájení výletu s cílem
Čestická hospoda. V hospodě posedíme a popovídáme si o průběhu turistického roku 2019 a vyhlídkách na rok 2020. Délka pěší trasy: do 7 km.
Návrat: vlakem. Vedoucí akce: O o Šabart.

www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Komunitní centrum
Program doprovodných akcí na prosinec
1. 12. (neděle) 13:00

14. VÁNOČNÍ ULIČKA
prodej našich výrobků

Každý čtvrtek od 16:00 MASÁŽE MIMINEK
lektorka Iva Voráčková
Každý čtvrtek od 17:30 CVIČENÍ TĚHOTNÝCH, PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
lektorka Iva Voráčková
Programy vznikly za podpory MPSV, KHK a Města Kostelec nad Orlicí.
Děkujeme!

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

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.

Pravidelné akce:

ZUŠ F. I. Tůmy
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

Každé pondělí 18:00 JÓGA S VLASTI
Chcete zlepšit svou fyzickou kondici, odpočinout si a zaroveň si udělat čas jen
sami pro sebe ? Přijďte dat Vašemu tělu pohyb a mysli klid. Všechny lekce jsou
vhodne i pro uplne jogou „nepolibene“ začatečniky. Rezervace neni nutna,
kdo přijde „joguje“. S sebou si prosim vezměte podložku na cvičeni (podložky
mame k dispozici v omezenem množstvi). Lektorka: Vlasta Novohradska.
Kontakt: facebook Vlasta Novohradska, telefon: 737 575 378,
e-mail: vlastanovohradska@seznam.cz
Každé úterý 17:30

POZVÁNÍ NA AKCE ZUŠ F. I. TŮMY KOSTELEC NAD ORLICÍ
11. 12. (neděle) 17:00 2. CHARITATIVNÍ KONCERT B. BASIKOVÉ
Kostel sv. Jiří – spoluúčast pěvecký sbor ZUŠ.
2. 12. (pondělí) 10:00 BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ O STATEČNÉ ANIČCE
Vystoupení pro základní školy v SK Rabštejn.
4. 12. (středa) 17:00

KONCERT ŽÁKŮ SÁL ŠKOLY
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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)
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Každý čtvrtek od 18:00 YOGA S JANOU
Pravidelné lekce dynamické jógy se základem Ashtanga Vinyasy.

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
6. 12. (pátek)
PAVEL ŠPORCL A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Barokní Vánoce. Účinkují: Pavel Šporcl – housle, Barocco sempre giovane.
Vyprodáno.
22.–23. 12. (neděle, pondělí) VÁNOCE S CARMINOU JAKUB JAN RYBA
17:00 a 19:00
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
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. Vyprodáno.
6. 1. (pondělí) 2020
IVO KAHÁNEK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Mozart gala (Tříkrálový koncert). Účinkují: Ivo Kahánek – klavír, Barocco
sempre giovane. Vyprodáno.

Sklenářka

Centrum meditace a přírodního učení

27.–29. 12.
VÁNOČNÍ MEDITAČNÍ ÚSTRANÍ
Děkujeme za přízeň a podporu a přejeme Vám do nového roku hodně lásky,
radosti a spokojenosti. Programy pro veřejnost zahájíme opět se začátkem jara.
Podrobnosti, aktuality a přihlášky na www.sklenarka.cz. Těšíme se na setkání!

Různé
3. 12. (úterý) 17:00
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Zveme Vás na předvánoční koncert pěveckých sborů v kostelíku J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí. Účinkují: Prausův smíšený pěvecký sbor
z Rychnova nad Kněžnou a Smíšený pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas a zazpívat koledy. Těšíme se na Vás.

zveme na školní vánoční jarmark, který
bude probíhat 10. 12. od 14:00 do 17:00
na pracovišti Drtinova a 11. 12. od 14:00
do 18:00 na pracovišti Komenského.
Přijďte společně s námi strávit příjemné předvánoční chvíle. Bude pro Vás
připraveno občerstvení a doprovodný kulturní program žáků školy.
8. 12. (neděle) 15:00
2. ADVENTNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor Orlice zazpívá v kostele sv. Jiří směs skladeb ze svého
vánočního repertoáru na podporu opravy vitráží ve zdejším kostele.
11. 12. (středa) 18:00
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Zpříjemněte si advent a přijďte si zazpívat vánoční koledy na Jiráskovo náměstí v Kostelci nad Orlicí společně s našimi hosty Janou Koutovou a Jaroslavem Benešem z hudebního divadla Karlín a z divadla Semafor. Texty koled
najdete ve zpěvníku na webových stránkách: www.ceskozpivakoledy.cz,
nebo jej obdržíte přímo na místě. Pojďme si společně zazpívat v jednu chvíli
stejné koledy a prožít příjemný adventní čas.
15. 12. (neděle) 15:00
3. ADVENTNÍ KONCERT
Slávek Klecandr vystoupí se svým recitálem v kostele sv. Jiří na podporu aktivit Perinatálního hospice Dítě v srdci, z. s.
16. 12. (pondělí) 18:00
PŘEDVÁNOČNÍ SBOROVÝ KONCERT
Mirtilli Hradec Králové a Smíšený pěvecký sbor Kostelec nad Orlicí zvou
na koncert do evangelického kostela v Hradci Králové. Vstupné dobrovolné.
23. 12. (pondělí)
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
9:00–11:00, 16:00–17:00
Skauti jako každý rok přivezou do Kostelce Betlémské světlo. Zastavte
se za námi 23. 12. na náměstí u kašny, kde budeme od 9:00do 11:00 a pak
od 16:00 do 17:00. Zastavte se za námi a odneste si domů tento vánoční
symbol. Světlo bude jako vždy předáno i v kostele.
23. 12. (pondělí) 17:00–18:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Dámský klub SLAVĚTÍNA bude rozdávat betlémské světlo i v Kostelecké Lhotě.
Zastavte se za námi pod lipami (u váhy) a u rybníčku na dolní Lhotě. Na požádání doneseme betlémské světlo i k Vám domů.
24. 12. (úterý) 14:00
ŠTĚDRODENNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
Přijďte si se svými přáteli zazpívat koledy a prožít vánoční atmosféru k jesličkám do areálu farního dvora na Jiráskově náměstí. Na zahřátí bude podávána výborná rybí polévka, voňavý čaj a ještě voňavější svařáček. Hudbou
nás podpoří děti a mládež
Listopad–prosinec
VÝSTAVA: 30 LET SVOBODY
Srdečně Vás zveme na výstavu fotograﬁí a dokumentů z let 1989 a 1990.
Přijďte zavzpomínat, co jste dělali a jak jste žili před třiceti lety. Výstava bude
doplněna ﬁlmovými záběry ze stávky na Jiráskově náměstí dne 27. 11. 1989.
Výstava probíhá ve vstupní hale Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a potrvá do 31. 12. 2019.
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 (kolejovou, 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.

8. 12. (neděle) 13:00–18:00

ANDĚL PÁNĚ ANEB SOUSEDSKÉ
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Mishula party ve spolupráci s DDM Kamarád pořádají v Sokolovně setkání s čerty, Mikulášem a andílky v pekle a v nebi. Zabijačkové hody a další speciality, adventní dílny s dětským koutkem, netradiční jarmark, překvapení při ukončení
akce, možnost rezervací a nadílek pro děti. Výtěžek z akce bude věnován na dobrou věc. Více na facebook událost: Anděl Páně aneb sousedské vánoční slavnosti.

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 15:45–16:45Zzimní 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.

8. 12.–13. 12.
STONOŽKOVÝ TÝDEN
Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovského, ředitelství školy, žáci i učitelé, podpoří pod záštitou hnutí Na vlastních nohou Stonožka další léčbu Filípka uspořádáním Stonožkového týdne od 8. 12. do 13. 12. V rámci tohoto týdne Vás

25. 1. (sobota) 20:00
NOC V OBOROHU
Tradiční akce „NOC V OBOROHU“ proběhne v Zoltan baru (stará hospoda)
ve Chlenech u Kostelce nad Orlicí. Hostem připravované „Noci v Oborohu“
bude dlouholetý kamarád Franta Černý z Čechomoru.
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Znovu pomáháme
Devítiletý Filípek Sršeň z Kostelce nad
Orlicí se narodil s motorickým postižením. Má dětskou mozkovou obrnu,
konkrétně postižení nohou a levé
ruky. Od narození cvičí, plave, chodí
na hiporehabilitaci a jezdí na speciální rehabilitační pobyty do Klimkovic.
V současné době, po konzultaci s protetiky, ortopedy a fyzioterapeuty je
Filípek téměř ukázkovým adeptem
na rakouské ortézy, jejichž používání
přináší skvělé výsledky. Tyto ortézy se
bohužel v ČR získat nedají a jejich pořizovací náklady přesahují možnosti
rodiny.
Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovského, ředitelství školy, žáci i učitelé,
podpoří pod záštitou hnutí Na vlastních nohou Stonožka další léčbu
Filípka uspořádáním Stonožkového
Foto: archiv ZŠ G.J.
týdne od 8. 12. do 13. 12. V rámci tohoto týdne Vás zveme na školní vánoční
jarmark, který bude probíhat 10. 12. od 14:00 do 17:00 na pracovišti Drtinova
a 11. 12. od 14:00 do 18:00 na pracovišti Komenského.
Přijďte společně s námi strávit příjemné předvánoční chvíle. Bude pro Vás
připraveno občerstvení a doprovodný kulturní program žáků školy.
Pomoci můžete zakoupením dekorativních výrobků, převážně s vánoční tématikou, vyrobených našimi žáky a jejich rodiči. Současně je možné přispět
i libovolnou peněžní částkou na účet Klubu rodičů 254398629/0300 pod

variabilním symbolem 2010. Do zprávy pro příjemce ještě prosím napište
„FILIP“. Veškeré ﬁnance získané z jarmarku i připsané na uvedený účet budou výhradně použity na zakoupení výše zmíněných rakouských ortéz.
Mnozí si jistě vzpomenou na předchozí charitativní akce, kterých jsme se
před několika lety se Stonožkou zúčastnili. Sbírka pro uprchlíky ze Sýrie
v Jordánsku a poté sbírka pro sirotky v Afghanistánu. V obou případech jsme
společně pomohli spoustě lidí. Zvlášť těší, že jsme zajistili vše potřebné pro
více než sto dětí, které ve válečném konﬂiktu zůstaly bez rodičů a domova.
I přes obrovskou podporu zazněly připomínky k tomu, že pomoc jde do ciziny a nezůstane u nás. Nyní máme možnost věnovat část svého srdce dítěti,
které žije s námi v našem městě.
Podpořit tuto dobrou věc můžete také u stánku Klubu rodičů na akci „Anděl
Páně“ konané dne 8. 12. u Sokolovny.
Za KRPŠ a ZŠ GJ Zuzana Barvínková a Jiří Němec

Školní družina
Stezka odvahy
Ve středu 6. 11. jsme se s dětmi sešli
v 16:00 ve školní družině, abychom si
společně užili pěkný podvečer.
Nejdříve jsme vyráběli různá halloweenská strašidýlka, a když se setmělo, tak
jsme vyrazili na stezku odvahy.
Stezka byla nachystaná v budově ZŠ, kde nám děti z 5. třídy pomohly se zadáváním úkolů během cesty. Konec stezky byl v tělocvičně a tam se na závěr
děti podepsaly u vydlabané dýně.
Za odměnu paní vychovatelka Zimová pro děti upekla muﬃny.
Děti odcházely domů plné dojmů a s úsměvem na tváři, což je pro nás, vychovatelky, ta nejlepší odměna.
Jitka Bezdíčková, vedoucí vychovatelka ŠD

Fota: archiv školní družina
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí

Vyrábění z látek
Školní družina dostala nabídku
paní Marie Kaplanové z Vamberka, kde má prodejnu, jestli nechceme zužitkovat zbytky látek.
A tak jsme s dětmi začaly tvořit.
Po prvním týdnu celá krabice
zbytků zmizela, proto jsem paní
Kaplanovou poprosila o další dodání. Děti nadšeně stříhaly, lepily,
navlékaly…

Připomínka vzniku Československa
28. 10. je v naší historii nesmazatelně zapsán jako den vzniku samostatného,
svobodného a demokratického státu pod vedením otce národa T. G. Masaryka. V souvislosti se vznikem samostatného státu je ovšem nutné ocenit úsilí
celé tehdejší československé společnosti a zásluhy dalších politiků, např. M. R.
Štefánika, ale i českých legií působících na frontách první světové války. Tento
den je oslavou a připomínkou vzniku svrchovaného československého státu
uprostřed Evropy, od kterého v tomto roce uplynulo již 101 let.

Fota: archiv Školní družina

Fota: archiv OA T.G.M.

Posuďte, jak se jim žížalky povedly. A už jsou děti i na zimu připravené. Rukavice i čepičky se dětem moc vydařily. Látková koláž děti bavila i tvoření
žížalek je velice nadchlo. Těšíme se na další spolupráci s paní Kaplanovou.
Mgr. Jitka Šveidlerová

Tuto významnou událost si položením věnce u obnovené sochy prvního prezidenta a osvoboditele T. G. Masaryka před budovou Obchodní akademie
v Kostelci nad Orlicí připomněli v pátek 25. 10. studenti této školy.
- jt -

H L E DÁM E ŠI KOV N É KOL EGY,
pojďte pracovat k nám!
OBSAZUJE POZICE:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

PROVOZNÍ MONTÉR

POŽADUJEME:

POŽADUJEME:

– vyučen, kvalifikace dle vyhl. 50/1978, § 6
– řidičské oprávnění skupiny B
– šikovnost, samostatnost, spolehlivost

– vyučen (obor instalatér, topenář výhodou)
– řidičské oprávnění skupiny B
– samostatnost, šikovnost, spolehlivost

Pracoviště: Kostelec nad Orlicí

Nástup: ihned

NABÍZÍME:

– jednosměnný provoz - 7,5 hod./den
(6,00 - 14,00 hod.-)
– 5 týdnů dovolené
– po zapracování 5 dnů zdravotního volna
– stravenka v hodnotě 120 Kč
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– příspěvek na penzijní připojištění
– zvýhodněná nabídka v oblasti telefonování
i rodinným příslušníkům
– právní konzultace zdarma,
sleva na nákup nového vozidla, firemní akce
– jistota zaměstnání
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

Výlet na stezku v oblacích
Máme za sebou skvělé dva dny strávené na turistickém výletu na Dolní Moravu. Poznali jsme skautskou klubovnu v Červené Vodě, kde jsme přespali
po náročné cestě okolo bunkrů z Králík. Dále jsme si užili působivou stavbu
Stezky v oblacích na sjezdovkách Dolní Moravy a v neposlední řadě jsme navštívili i adrenalinový park s lezeckými atrakcemi a mamutí bobovou dráhou
(jednou z největších v Evropě).

Nerf prázdniny
Druhý podzimní prázdninový
den byl ve znamení střelby
z Nerf. Dopolední program
jsme strávili v tělocvičně, kde
jsme skákali, lezli a stříleli
na opičí dráze a po té svedli
několik Nerf bitev. Odpoledne
po obědě jsme se přesunuli
do DDM, kde jsme pokračovali ve střílení, a to nejen z NERF,
ale i ze vzduchovek. Parádní
zakončení prázdnin aktivitou,
která je již dva roky v DDM
ve veliké oblibě.
Petra a Viktor Hladký, trenéři

Výlet do Aquacentra v Pardubicích
Jako každý podzim, tak i letošní, jsme tradičně vyrazili do bazénu. Tentokrát
jsme s plavkami nabrali směr Pardubice. Čekal na nás velký 50 metrový bazén a aqua s nejrůznějšími atrakcemi. Vzhledem k počasí venku nás teplá
voda zahřála na dlouho dopředu. Už teď se těšíme na jaro, až vyrazíme znovu, kdo ví kam k vodě tentokrát.
Dostálek J. A.

Drakiáda
V úterý 5. 11. DDM zorganizovalo Drakiádu. Společně jsme vyrazili na louku za Kostelcem, kde rodiče spolu s dětmi nechali vzlétnout koupené, ale
i ručně vyrobené draky. Pouštění draků bylo již tradičně bez větru, a tak si
rodiče rozproudili krev běháním z kopce, aby jejich drak vyletěl co nejvýše.
V převaze draků čínských zaujal jeden krásný exemplář z Bali a dva vyrobení
přímo v Kostelci.
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit zase za rok.

Všem účastníkům děkuji za pohodové a inspirativní prázdniny.
Tomáš Hurdálek

Den jako z pohádky
Ráno jsme se sešli v budově DDM,
abychom zahájili pohádkový den.
Po úvodní seznamovačce jsme vyrazili na půdu, kde nás čekala první
hra - hledání ztracených pohádek.
Následovala výroba loutek a malých divadélek s pauzou na oběd,
pohádková šipkovaná se sladkou
odměnou, a nakonec došlo i na improvizované pidi–představení!

Fota: archiv DDM
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Žákovský šachový turnaj
Dne 11. 11. se uspořádal tradiční Žákovský turnaj v šachu. Od rána sváděli hráči mnoho zápasů a po poledni se dozvěděli, kdo se stal nejúspěšnější
a postoupil do okresního kola v Rychnově. V kategorii mladších žáků zvítězila Veronika Stojanová před druhou Dianou Čejkovou a třetím Radovanem
Hladkým. Vítězem kategorie starších žáků a celého turnaje se stal Vojta Janeček, na druhém místě skončil Jakub Chaloupek a na bronzovém stupínku
Matěj Hladký. Každý z účastníků bojoval statečně až do posledního klání, je
třeba tedy poděkovat všem za účast a pogratulovat vítězům k postupu.
Žáci do 12 let:
1. místo: Veronika Stojanová
2. místo: Diana Čejková
3. místo: Radovan Hladký

Žáci nad 12 let:
1. místo: Vojtěch Janeček
2. místo: Jakub Chaloupek
3. místo: Matěj Hladký

Sportovní sezona
Jezdeckého kroužku farma Tutleky
Letošní první hobby závody, kterých jsme se zúčastnili, se konaly 20. 4. v Javornici. Již tradičně do Javornice odjíždíme o několik dní dříve, abychom
mohli využít možnost tréninku v jiném prostředí než doma. Marty se svou
jezdkyní získali první společné umístění. Celkově jsme si odvezli první, druhé
a čtvrté místo.
Naše druhé závody byly opět v Javornici. Tentokrát na Minimilitary. Kdo by
neznal tuto disciplínu, skládá se z kombinace parkuru, terénní jízdy a drezury. V Javornici se drezura nejezdí, proto tedy označení „MINI“. Letošní ročník
vyšel na sobotu 13. 7. I přes třináctku v datu a nepříznivé deštivé počasí se
stal tento den velmi úspěšný. Innes v konkurenci 17 koní ve své soutěži zvítězila a odvezla si první místo v minimilitary do 70cm.
Poslední srpnovou sobotu se konal již tradiční 13. Čihadelský pohár v Javornici. Startovní listina byla velmi nabitá a i přesto se nám zadařilo získat druhé, šesté a sedmé místo. Počasí tentokrát vyšlo.

Orientační běh
16. kola závodů Východočeského poháru, které mělo centrum na louce pod
hradem Pecka, se dne 12. 10. zúčastnilo 30 členů OB DDM Kostelec nad Orlicí. Za krásného teplého slunečného počasí se běžela krátká trať. Pěkné výsledky zaběhli 2. místo Bořivoj Marek v kategorii H12D, 1. místo Ondřej Baše
v kategorii H14D a 4. místo Jakub Langr v kategorii H16C.
17. kola závodů Východočeského poháru, které se konalo v lesích nad
Radvanicemi dne 19. 10., se zúčastnilo 20 členů OB DDM Kostelec nad Orlicí.
Filip Hladký zaběhl 4. místo v kategorii P.
18. kolo závodů VČP na Klasickou trať mělo shromaždiště v kempu Nesytá
ve Vyhnánově dne 26. 10. a závodilo zde 29 našich členů. Pěkně běželi Kristýna Špačková 7. místo v kategorii D10C, Radovan Hladký v kategorii H10C, Bořivoj Marek 6. místo v kategorii H14D, Jakub Langr 8. místo v kategorii H16C.
Poslední letošní závody VČP v orientačním běhu 2. 11. se konaly v Přelovicích. Pořádání bylo na poslední chvíli dost zkomplikováno kolizí s velkým
honem ve stejném lese, o kterém se pořadatelé dozvěděli den před závodem. Po jednání se našlo kompromisní řešení, při kterém se musely tratě
přestavět, protože v polovině lesa probíhala honitba. Za sychravého podzimního počasí závodilo 34 našich členů. Pěkné umístění běželi Kristýna Špačková 4. místo v kategorii D10C a Bořivoj Marek 4. místo v kategorii H12D.
Nyní nás čeká zimní příprava v tělocvičně.
Na další závody v tomto roce jsme se vydali do Kostelecké Lhoty. Tyto závody se v Kostelecké Lhotě konaly poprvé, a to 21. 9. Prvním závodem byly
tréninkové parkury se stupňovanou obtížností do 70 cm a do 80 cm. Potom
hobby parkury 90 cm a 100 cm. A nakonec křížkové parkury. Zde se nám také
zadařilo a odvezli jsme si spoustu stužek a cen.
12. 10. jsme opět zamířili do Kostelecké Lhoty, tentokrát na Hubertovu jízdu
(společnou vyjížďku na koních) a na westernové soutěže – barely, klíčovou
dírku, židličkovou a soutěž o nejvyšší skok- začínalo se skákat od 40 cm
a každé kolo se překážka zvyšovala, kdo skočil nejvýše, vyhrál. Marty v této
soutěži obsadil 3. místo s vlastním rekordem 90 cm, Innes byla druhá – překonala 100 cm. Zvítězil domácí kůň Leon, který porazil v rozeskakování naši
Innes, kdy na druhý pokus překonal 105 cm bez chyby. Počasí nám přálo
a celý den jsme si moc užili.
V tomto roce s valachem Martym závodily: Katka Nosková, Vanesa Luxová
a Elena Smisitelová. S klisnou Innes závodila Vanesa Luxová a Anna Vondráčková.
Tento rok jsme si všichni moc užili a doufáme, že příští bude ještě lepší.
Vanesa, Káťa, Anička
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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

Skaut
Betlémské světlo
Skauti jako každý rok přivezou do Kostelce Betlémské světlo.
Zastavte se za námi 23. 12. na náměstí u kašny, kde budeme
od 9:00do 11:00 a pak od 16:00 do 17:00. Zastavte se za námi
a odneste si domů tento vánoční symbol. Světlo bude jako
vždy předáno i v kostele.

Advent ve Cvrčku
Advent a Vánoce jsou pro rodiče s malými dětmi jedním z nejkrásnějších
období. I my ve Cvrčku se na ně už
od listopadu zodpovědně chystáme.
Vyrábíme dekorace, zdobíme, pečeme
perníčky, zpíváme koledy apod. Také se
těšíme na návštěvu Mikuláše a anděla
s nadílkami a na návštěvu Ježíška.
Zkrátka, advent je u nás nabitý magičnem a očekáváním.
Přejeme všem rodičům s malými dětmi,
ale i ostatním občanům Kostelce a okolí nádherné prožití vánočních svátků
a spoustu štěstí a lásky v novém roce.

Fota: archiv Skaut

Jiří Granát

Kostelecký okrašlovací spolek
Kraj vinic, kraj opojení
Kostelecký okrašlovací spolek (KOS) ve spolupráci
s Městem Kostelec nad Orlicí a za podpory MAS NAD
ORLICÍ o.p.s. pro propagaci SCLLD pořádal 22. 10.
přednášku o víně.
Počasí už není na brigádu, a tak jsme se rozhodli udělat si radost a také se trochu poučit.
První naší akcí byla přednáška pana Milana
Hynka o víně. Dozvěděli jsme se, jak se víno
pěstuje, kde která odrůda, kdy a jak se sklízí apod. Co je víno slámové, ledové, sladké,
polosuché, suché a jiné zajímavosti. Proč už
neplatí, že červené víno má mít pokojovou
teplotu, k jakému pokrmu se které víno hodí atd. Velice zajímavá byla ochutnávka, která se nám moc líbila.
Děkujeme panu Hynkovi a snad to někdy zopakujeme. Děkujeme i Komunitnímu centru a těšíme se na další akce. O Kanadě očima rodáka z Čech vám
napíšeme příště.

Výprava do Zoo Praha je za skauty – světlušky
Pro naši podzimní výpravu jsme si v letošním roce vybraly naše hlavní město Prahu. Výpravu jsme uspořádaly v sobotu dne 19. 10. Tentokrát jsme se
však rozhodly vyhnout historickému centru a jeho památkám a zvolily jsme
si jedinečnou zoologickou zahradu v Troji. Těšily jsme se hlavně na výstavu
exotických pralesniček, neboli šípových žab. Pražská zoo vystavovala kolekci
30 druhů pralesniček, mezi nimiž jsou ty nejmenší žáby na světě a také nejjedovatější.
V brzkých ranních hodinách jsme se sešly na zastávce v Kostelci nad Orlicí
v hojném počtu téměř 26 světlušek. Nastoupily jsme na rychlík směr Praha.
Ve vlaku jsme již od naší vedoucí dostaly první úkol – hra Bingo, neboli
vyškrtej obrázky věcí, co zpozoruješ z okna vlaku. Zpočátku to bylo docela
těžké, neboť venku byla tma a musely jsme počkat, až se rozední. Potom
začala ta pravá zábava. Kdo bude první? Hra nás velmi bavila a nakonec
jsme zjistily, že není důležité vyhrát, ale užít si spoustu zábavy. Cesta vlakem nám tak rychleji uběhla a my se najednou ocitly na Hlavním nádraží
v Praze. Páni, to je všude plno lidí. Ještěže máme na krku žlutý šátek. Poznáme se vzájemně a nikdo se tak neztratí. Ve vlaku jsme od našich vedoucích dostaly lístek s telefonními čísly pro případ, kdybychom se opravdu
ztratily. Naše vedoucí si nás však hlídaly jako oko v hlavě, přeci jen Praha je
veliká, a ač jsme světlušky trénované do nepohody, žádná z nás by tu však
sama zůstat nechtěla.

Fota: archiv KOS

Kostelecký okrašlovací spolek přeje všem lidem dobré vůle krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v celém novém roce 2020.
Za KOS Dana Bečičková
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – prosinec 2019
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Do Troje jsme se musely přesunout nejprve několik stanic metrem a pak autobusem.
Před zoologickou zahradou jsme se rozdělily do třech družin a dostaly jsme
další úkol. Plánek zoologické zahrady s kontrolními otázkami. Prošly jsme
hlavní branou a šup za další zábavou. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a vytáhlo tak ven z úkrytů velká zvířata jako slony, žirafy, tygry, gepardy a opice.
Nejzábavnější ze všech byl lední medvěd, který si užíval velikého bazénu
ve svém výběhu. Hrál si s míčem a předváděl se před všemi, kteří se u jeho
výběhu zastavili. Každé z nás se samozřejmě líbilo něco jiného, ale nejvíce
jsme všechny byly překvapené na výstavě pralesniček. Žádná z nás asi nikdy
neviděla tak krásně barevné a hlavně malinkaté žabky. Některé byly tak malinké, že jsme je ani v akváriu nemohly najít. V zahradě jsme strávily celý den.
Závěrem pro nás jako tradičně bylo dětské hřiště, které na našich výpravách
nesmí nikdy chybět. Pak už nás čekala jen cesta vlakem zpět domů. Den to
byl náročný, ale všechny jsme si ho moc užily.
Lucie Ptáčková, Ledňáček

Český zahrádkářský svaz

SPCCH
Předvánoční jarmark
V listopadu se uskutečnil tradiční jarmark ve Sdruženém klubu Rabštejn.
Jarmark byl pro všechny, kdo si rádi
prohlíží a případně zakoupí rukodělné výrobky z regionu a tím přispějí na
činnost spolků a sdružení ze sociální
oblasti.
Zachovejme tedy dále tuto tradici a čerpejme již dnes z úspěchů letošního
jarmarku dostatek síly, chuti a elánu na jarmark příští.
Fota: Š. Slezáková

Zveme Vás
do nového obchodu
Na Lávkách 76
v Kostelci nad Orlicí
Svaz postižených civilizačními chorobami
Kostelec nad Orlicí
Vám přeje krásné a klidné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví
v novém roce.

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.

Vše co potřebujete, najdete u nás.
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SPORT
FBK Kostelec nad Orlicí
Další vydařený turnaj
Na druhý ﬂorbalový turnaj odjeli kluci 26. 10. do Hostinného. Cesta byla
znepříjemněna mlhou, ale vše se časově i organizačně zvládlo. Na hřišti byli
chlapci včas a chtěli navázat na vítězný turnaj v Hořicích.
Prvním soupeřem byl tým z Chlumce nad Cidlinou a následovala výhra 10:1.
Pak kluky čekalo družstvo z České Skalice, které se podařilo porazit 23:0.
Na poslední zápas proti domácímu týmu Kobra Tatran Hostinné kluci posbírali veškeré síly. Opravdu chtěli vyhrát, což se jim povedlo výsledkem 9:7.

Už teď se těšíme na další setkání, které se bude konat 17. 12. jako výroční
schůze a zároveň malé vánoční posezení. Všichni členové spolku jsou srdečně zváni. Včas jim bude doručena i pozvánka.
Za účastníky sešlosti Irena D.

Softball
Softballisté se kvalifikovali na MS

Foto: archiv FBK

Všem hráčům děkujeme za reprezentaci FBK Kostelec nad Orlicí.

Sport–Klub–Senior
Další aktivita S-C-S
Na sobotu 9. 11. byla naplánovaná další už 179. sešlost
našeho klubu zaměřená na basketbal, respektive házení „šestek“. V zemědělské škole se nás nesešlo mnoho (roli sehrálo nepříznivé počasí, takže se
mnohým nechtělo). Na místě nás bylo sedmnáct, z toho většina žen. Soutěž
spočívala ve střelbě na basketbalový koš. Bodově se hodnotil každý čistý hod
a započítával se i dotek obroučky.
V klání žen, kterých soutěžilo osm, se od začátku jasně rýsovala vítězka Zdena Šabatová. V soutěži mužů (bylo jich jen pět) byl nejnapínavější souboj
o třetí místo. Vyhrál Jirka Dragoun. Kdo byl „na bedně“ na dalších místech?
Podívejte se na přiložené fotograﬁe.
Blahopřání patří všem úspěšným a poděkování všem, kteří přišli. Za přípravu
a vedení soutěže děkujeme naší předsedkyni Janě Hartmanové a za pěkné
snímky ze hry fotografovi Josefu Židovi.

Česká juniorská reprezentace úspěšně zvládla kvaliﬁkační turnaj o postup
na MS. V izraelském Tel Avivu zvítězila ve všech šesti zápasech a společně
s Dánskem si zajistila účast na juniorském MS, které v únoru příštího roku
pořádá novozélandský North Palmestron.
Do čtrnáctičlenného reprezentačního výběru se dostali i dva hráči z Kostelce
nad Orlicí Jan Voráček a Vojtěch Láska, kteří již několik sezon úspěšně hájí
barvy extraligových Hrochů z Havlíčkova Brodu. V letošním roce poprvé okusili naši nejvyšší soutěž dospělých a v juniorské Extralize vybojovali v dresu
Hrochů stříbrné medaile.
Juniorští reprezentanti si po úspěšné říjnové kvaliﬁkaci příliš neodpočinou
a ihned zahajují závěrečnou část přípravy na MS. V listopadu cestují do Guatemaly, kde Česká republika získala od WBSC divokou kartu pro start na juniorských Pan Amerických hrách, které budou zároveň kvaliﬁkací amerického
kontinentu. Češi se postupně střetnou s USA, Kanadou, Mexikem, Guatemalou, Belize, Panamou, Dominikánskou republikou a Argentinou. Na MS
postoupí čtyři nejlepší americké týmy. Z asijské kvaliﬁkace jsou již známy dva
postupující, Japonsko a Singapur, konečná dvanáctka pak bude kompletní
po skončení kvaliﬁkace v Africe a Oceánii.
D. Šnelly

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.

Masáže
-

sportovní masáž
relaxační masáž
rekondiční masáž
protimigrénová masáž
lymfomasáž

Chcete si odpočinout,
zrelaxovat a dopřát
svému tělu uvolnění
v podobě masáže?

JANA HLAVÁČKOVÁ
Fota: archiv S–K–S
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Tylova 1404, Kostelec nad Orlicí

Tel.: 733 367 773
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V ZRCADLE ČASU
KALENDÁŘ KOSTELEC NAD ORLICÍ 2020
s podtitulem: Kostelecké stavby, historie a pověsti
„Architektura je to, co činí zříceninu krásnou.“ — Le Corbusier, architekt, designér, urbanista a spisovatel 1887–1965
S novým rokem 2020 vstupuje město Kostelec nad Orlicí do 704. letého výročí od první písemné zmínky o jeho existenci v dějinách našeho národa.
To, že se jedná o zápis, který nám podává opat Petr Žitavský, jeden z největších kronikářů středověku, ve své Zbraslavské kronice, je pro nás velmi
důležitý. Jeho kronika je právem zařazována k vrcholným dílům své doby a zmínka o Kostelci nad Orlicí byla zřejmě tímto autorem pokládána za velmi
důležitou v národních dějinách.
Kalendář Vás provede nejen stavbami v našem městě, ale bude i vyprávět o jejich tajemstvích. Každá stavba má svůj význam, svoji ﬁlosoﬁi. Nejen
kostely a chrámy, ale i obyčejná stavení jsou opředeny kouzelnými pověstmi a legendami o tajemných mýtických postavách, vodnících, zbloudilých
duších i strašidelných tvorech. Jaké pověsti si vypravovali naši pradědové v zimních časech při světle loučí, či babičky dětem u kolovratů? To a jiné
zajímavosti se můžete dozvědět při čtení listů našeho kalendáře.
Šárka Slezáková

Kostelec
nad Orlicí
KO S T E L E C K É S TAV B Y,
H I S T O R I E A P OV Ě S T I
„Architektura je to, co činí zříceninu krásnou“
Le Corbusier,
architekt, designér, urbanista a spisovatel 1887–1965

2020
Stolní kalendář, který vydává město Kostelec nad Orlicí, pomalu míří do prodeje.
K zakoupení bude v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

DOKONALÝ VÁNOČNÍ DÁREK?

Kosmetika

Udělejte radost DÁRKOVOU POUKÁZKOU,
nebo VÁNOČNÍM DÁRKOVÝM BALÍČKEM
z našeho širokého sortimentu výrobků.

HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ

Všem našim
zákazníkům a partnerům
přejeme krásné Vánoce
a hodně zdraví
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ MILOŠ ANDRYS
v novém roce
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VÁNOCE
(bílá klobása, uzené maso, klobásy...)

Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 44,
www.reznictvi-a-uzenarstvi-milos-andrys.webnode.cz
www.facebook.com/Řeznictví-a-uzenářství-Miloš-Andrys

2020 .

-

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

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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TISKNĚTE S NÁMI
Od vizitek po knihy

ISO - 9001

- ofsetový tisk do formátu 480 x 650 mm
- digitální tisk do formátu 320 x 450 mm
zvětšený formát 330 x 660 mm
- knihtisk do formátu 500 x 700 mm
- tisk termofólií, laminace, výsek, číslování
- knihařské zpracování
- grafické zpracování

nabízí výrobu

novoročních
a vánočních přání

stojánkových a nástěnných rodinných

KALENDÁŘŮ
Rudé armády 1468
Kostelec nad Orlicí

v malých nákladech do formátu A3 (30 x 42 cm)
na výšku i šířku 13 listů spirála a závěs.

Otevřeno Po–Pá od 6.00 do 14.30 hodin. E-mail: agtyp@agtyp.cz, tel.: 494 321 275.

Česko zpívá koledy
středa

11. 12.

18.00 hodin

ZPŘÍJEMNĚTE SI ADVENT A PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT VÁNOČNÍ KOLEDY

ˇ v Kostelci nad Orlicí.
na Jiráskovo námestí
společně se Smíšeným pěveckým sborem Orlice a s našimi hosty:
Kateřinou Tomanovou a Jaroslavem Benešem
(zpěvákem z Hudebního divadla v Karlíně a z divadla Semafor).

Texty koled najdete ve svém Deníku, nebo je obdržíte přímo na Jiráskově náměstí.
Upozorňujeme návštěvníky, že z těchto akcí bude pořizován audiovizuálním záznam.

Změna programu vyhrazena.
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M ě s t o

K o s t e l e c n a d
na

O r l i c í

z v e

novoroční

OHŇOSTROJ
Palackého náměstí

1. ledna 2020 od 18:00

Akce probíhá za finanční podpory podnikatelů Kostelecka.

