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Vážení obyvatelé Kostelce nad Orlicí,
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CÍ

L
K O ST E

SLOVO STAROSTY

C N AD

zdravím Vás na prahu roku 2020. Začnu-li pragmaticky: rozpočet, se kterým bude
letos Město Kostelec nad Orlicí hospodařit, a který občany města zcela přirozeně zajímá, Vám představíme v únorovém vydání tohoto měsíčku. A to z důvodu,
že uzávěrka dodání příspěvků pro lednové vydání Zpravodaje města Kostelec
nad Orlicí Orlice předcházela jednání městského zastupitelstva dne 16. 12.
A nyní k předělovému roku 2020: podle tradiční astrologie končí jeden dvacetiletý cyklus a začíná nový. Rok 2020 je rokem přestupným. Přestupné roky nastávají
jedenkrát za čtyři roky. Tudíž posledním takovým rokem byl rok 2016. Stanovuje
se tak, aby se vyrovnal nesoulad mezi délkou roku kalendářního a tropického,
přesněji: nesoulad kalendářního a reálného času, kdy Země oběhne svoji dráhu
kolem Slunce. Rok tropický totiž přesně trvá 365, 26 dne. Opožďování kalendáře s oběhem Země kolem Slunce si uvědomovali již ve starověkých civilizacích.
V roce 2020 připadne devětadvacátého února, kdy slaví svátek Horymír, na čtvrtek. A s desítkou na konci letopočtu média zaplaví osmdesátníci, kteří budou
slavit teprve dvacáté narozeniny.
Přeji Vám, aby byl pro Vás přestupný rok 2020 rokem šťastným, prožitým ve zdraví. Vykročme do něho s pozitivním myšlením, s pocitem naděje a s důvěrou.

František Kinský
starosta města

M ě s t o

K o s t e l e c

n a d

O r l i c í

z v e

na

novoroční

O H N O S T R OJ
1. ledna 2020 od 18:00 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Děkujeme za finanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům akce, jsou to:
Gabriela Pelová
ISO - 9001

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

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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ze dne 11.11.2019
schvaluje
výsledek hodnocení nabídek na veřejná zakázku Stavební úpravy č.p. 279 a č.p. 388,
Pelclova ulice na bytové jednotky, Kostelec
nad Orlicí.
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s panem Davidem Čížkem, se sídlem
534 01 Holice v Čechách, Nezvalova 464,
IČ: 73650862 na dobu určitou s účinností
od 1.12.2019 do 31.10.2022 za roční nájemné
ve výši 6.303 Kč včetně DPH.
pořadník na přidělení bytu č. 18, čp. 1459
v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
5.8.2019.
odměny ředitelů škol a školských zařízení,
zřizovaných městem Kostelec nad Orlicí, dle
návrhu.
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti k projednávání přestupků s obcí
Tutleky, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Tutleky 10, IČ: 00579181.
smlouvu číslo 4102073977 o reklamě a propagaci v rámci akce Rozsvěcení vánoční výzdoby města se společností ČEZ, a.s., se sídlem
140 53 Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, IČ:
45274649.
roční odměny pro členky Sboru pro občanské
záležitosti Kostelec nad Orlicí za jejich činnost v roce 2019 dle přílohy.
smlouvu o kontrolní činnosti s panem Ing. Vilémem Juránkem, se sídlem Gallova 1138,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 48989894.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 32.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 33.
smlouvu darovací na poskytnutí ﬁnanční
částky ve výši 20.000 Kč s nadací DOBRÝ ANDĚL, nadace, se sídlem 150 00 Praha 5, Holečkova 3331/37, IČ: 24161501.
plán jednání rady města na rok 2020.
ve funkci valné hromady společnosti Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003,
výsledek ﬁnančního hospodaření za 3. Q. 2019.

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

souhlasí
s instalací klimatizační jednotky zn. Haier
HSU-50TA08 5 kw v pronajímaném prostoru bistra na Městském stadionu umístěného
v budově bez čp., která je součástí pozemku parc. č. 436/2 a dále části pozemku parc.
č. 436/1, to vše v kat. ú. Kostelec nad Orlicí,
přičemž investiční záměr provede nájemce
na svoje náklady s ﬁnanční spoluúčastí pronajímatele v max. výši 50% předložených nákladů, nejvýše však do částky 17.000 Kč vč. DPH.
s přijetím ﬁnančního daru na základě darovací smlouvy č. KVA-JJ-19-051-SR Základní školou Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 45, IČ: 70157332 od společnosti Škoda Auto, a.s., se sídlem 293 01
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava
Klementa 869, IČ: 00177041.
s vytvořením jednoho nového pracovního
místa koordinátor komunitního centra na odboru sociálních věcí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, a to s účinností od 1.12.2019.
s podáním žádosti o dotaci u Státního fondu
kinematograﬁe na pořízení digitálního kina
ve standardu DCI.
bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 23.12.2019 do 3.1.2020.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020.
změny rozpisu rozpočtu č. 867 - 878.
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy
Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, zápis č. 94
z jednání dozorčí rady společnosti Městské lesy
Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 22.10.2019.
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•

•

•

•

•

•
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ze dne 25.11.2019
schvaluje
servisní smlouvu č. KS_190195 se společností
AG COM, s.r.o., se sídlem 503 03 Smiřice, Náměstí Míru 22, IČ:47452081.
servisní smlouvu č. 9/2019 - S se společností
ASTOR-KOMPLEX s.r.o., se sídlem 500 11 Hra-
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dec Králové, V Mlejnku 611, IČ: 47469781.
smlouvu o provádění servisních prací pro
město Kostelec nad Orlicí se společností
Mgr. Pavel Kuběja, se sídlem 756 53 Vidče
505, IČ: 47822147.
vícepráce ve výši 370.000 Kč bez DPH společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., se
sídlem 570 01 Litomyšl, Sokolovská 94, IČ:
25274104 na akci Oprava komunikace v Kozodrách - II. etapa.
smlouvu o dílo se společností Urbanistické
středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem 602 00
Brno, Příkop 8, IČ: 18824463.
pořadník na obsazení bytu o velikosti 1+1 dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
11.11.2019.
dohodu o vymezení vážných provozních důvodů se Základní organizací odborového svazu
pracovníků státních orgánů a organizací Městský úřad Kostelec n. O., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Palackého náměstí 38, IČ: 64224325.
vyplácení peněžního příspěvku na úpravu zevnějšku z rozpočtu města matrikářkám města
Kostelec nad Orlicí zabezpečujícím svatby
a vítání narozených občánků města ve výši
300 Kč za každý den, ve kterém se tyto akce
konaly, a to s účinností od 1.1.2020.
převod zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy Gutha Jarkovského Kostelec nad
Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého nám.
45, IČ:70157332 v celkové výši 27.852,24 Kč, a to
částku 5.571,24 Kč do rezervního fondu a částku
22.281 Kč do fondu odměn.
změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 34.
smlouvu o poskytování služeb se společností MANA Consulting s.r.o., se sídlem 564 01
Žamberk, U Daliborky 1177, IČO 274 60 941.
souhlasí
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova
1003, s neuplatněním nároku na roční nájemné v roce 2020 určeného dodatkem č. 9 nájemní smlouvy ze dne 22.3.2001.
Ivana Hrabinová
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INFORMACE PRO OBČANY

KLUB SENIORŮ POHODA
Závěr roku v našem klubu

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou LEDEN–ÚNOR 2020.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 1.

MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345,
Vamberk
736 419 151

4. 1.

MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
494 542 102

5. 1.

MDDr. Učňová Petra
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
721 200 244

11. 1.

MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
494 3717 81

12. 1.

18. 1.

MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
721 460 150

19. 1.

MDDr. Andělová Jana
Jana Pitry 448, Opočno
731 980 112

25. 1.

MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152

26. 1.

MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
494 371 088

1. 2.

MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114

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

U příležitosti Světového dne diabetiků se 14. 11. ve společenské místnosti
klubu uskutečnila přednáška o onemocnění cukrovkou. MUDr. Veronika
Ambrožová z kostelecké diabetologické ambulance přítomným přiblížila
a ozřejmila podstatu a způsob léčby tohoto onemocnění. Celosvětově je
třeba diabetu věnovat více pozornosti, neboť počet nemocných touto civilizační chorobou značně narůstá. Dodržování zdravého životního stylu je
dobrou prevencí. Po besedě měli přítomní možnost nechat si změřit hladinu
krevního cukru a zamyslet se, jak jsou na tom se svým životním stylem.
Ve středu 27. 11. jsme se vydali na výlet do Polabí. V Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem, tj. ve skanzenu, se v celém areálu konala
tradiční vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“. V interiérech
všech chalup byly předváděny scény ze života našich předků, připomínající
starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až
do Tří králů. Výstava se tvůrcům opravdu podařila. Všechny nás také překvapilo obrovské množství vystavených betlémů. V místním hostinci mají při
této výstavě vzhledem k ročnímu období pěkné tržby za horké nápoje. Úplně
jsme je připravili o všechny skleničky a hrnky a někteří opozdilci si na svůj
nápoj museli počkat až ve druhém kole.
Naším dalším cílem bylo lázeňské město Poděbrady. Po volné prohlídce lázeňského parku, kolonády a centra města jsme společně navštívili Památník
krále Jiřího z Poděbrad. Památník je umístěn v nejstarší části poděbradského
zámku, původně středověkého hradu. Seznamuje s obdobím 14. a 15. století
a většina expozice je věnována životu a odkazu českého krále Jiřího z Poděbrad. Další část expozice je věnována sochaři Bohuslavu Schnirchovi, čelnému představiteli generace Národního divadla. Bohuslav Schnirch je autorem
pomníku s jezdeckou sochou krále Jiřího na Jiřího náměstí v Poděbradech.
V neděli 1. 12. bylo v klubovně opravdu živo. V rámci Vánoční uličky připravila
paní Eva Burdychová v jedné části z kolekce kosteleckých autorek krásnou
výstavu patchworku. Ve druhé části místnosti byly pro děti připraveny dílničky na výrobu vánočních přání, svícnů a dalších vánočních dekorací pod
vedením Drahušky Paulusové a lektorek z DDM Kamarád. Členky klubu
připravily pro přítomné malé občerstvení, hlavně teplý čaj. Čekaly jsme, že
budou děti vymrzlé a teplý čaj jim přijde vhod. Děti ale byly rozehřáté ze
samotného tvoření a čaj je moc nezajímal. Vánoční ulička se moc povedla
a jsme rádi, že jsme mohli také trochu přispět.
Alena Židová, vedoucí klubu

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.
Fota: archiv Klubu seniorů Pohoda
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

„Senior bez nehod“

Zásahy jednotky požární ochrany

Dne 26. 11. se v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí zúčastnilo více než 50
seniorů zajímavé přednášky „Senior bez nehod“.
Účastnící byli přehledně seznámeni s problematikou bezpečnosti v silničním
provozu. Mimo jiné byla akce zaměřena na snížení nehodovosti, seznámení
se speciﬁky chování seniorů v provozu a doporučení, asistenční systémy motorových vozidel, připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty
a chodce, zdravotní omezení, informace o vedlejších účincích léků a podobně.
Tato edukativní přednáška proběhla formou odborného výkladu s audiovizuální prezentací, kdy byli do akce zapojeni i účastníci.
Děkujeme za zvýšení informovanosti.
Eva Marková
Odbor sociálních věcí

3. 12. Požár sazí v komíně Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru sazí v komíně rodinného domu. Po našem příjezdu k události byla
na místě hlídka Městské policie Kostelec nad Orlicí.
Provedli jsme odstavení topidla a vybrali hořící materiál z kamen. Komínové
těleso bylo zkontrolováno a zakouřený prostor ve sklepě u kotle byl přirozeně odvětrán. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice, Policií ČR
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
29. 11. Dopravní nehoda osobního vozidla v příkopu Doudleby nad Orlicí
Dopravní nehoda osobního vozidla v příkopu Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které sjelo z komunikace do příkopu. Po našem příjezdu k události a provedeném průzkumu seděl řidič vozidla a bez zjevného zranění uvnitř dopravního
prostředku. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme pomohli
seniora transportovat do sanitního vozidla z důvodu preventivního vyšetření. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou bylo
vozidlo zajištěno proti požáru. 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

Občanská poradna je tu pro vás i v roce 2020
Máme tady nový rok a opět jsme tu pro vás připraveni poradit vám s problémy, které řešíte.
Naším cílem je poskytovat odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli
v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Jde především
o poradenství související s problémy, které musí občan často řešit, např.
zadlužení, potíže se zaměstnavatelem, rodinné neshody (rozvod, výživné),
spory s pronajímatelem nebo nájemcem bytu, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní podvody aj.). Našim
klientům pomáháme získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení
jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme vám
právní radu, informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, smluv apod. Pro
zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém.
Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů, a nevíte na koho se obrátit, kontaktujte nás na tel. 734 370 960. Poradenství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí, v prvním patře.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat také e-mailem: opnachod@ops.
cz. Další informace o službě naleznete na www.ops.cz.
Poradna je pro vás otevřena každý sudý pátek: 9:00–12:00, 13:00–15:00.
V novém roce začínáme 10. 1. 2020.
Mgr. Lenka Sedlářová
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26. 11. Nouzové otevření dveří do bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla nouzové otevření dveří do bytu v činžovním domě, kde
si paní zabouchla dveře s malým dítětem a zůstala venku před bytem. Byt
jsme otevřeli speciálním nářadím za asistence Městské policie Kostelec nad
Orlicí. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec
nad Orlicí.
25. 11. Dopravní nehoda osobního vozidla do stromu Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
narazilo čelně do stromu a zůstalo mimo komunikaci. Po příjezdu na místo události byla ve vozidle jedna zaklíněná osoba v bezvědomí. Osobu jsme
začali vyprošťovat pomocí hydraulického zařízení. Ihned po jejím vyproštění z vozidla byla zraněná osoba předána do péče zdravotnické záchranné
služby KHK a my jsme pomáhali s její resuscitací. Osoba zraněním na místě
podlehla. Vozidlo bylo zajištěno proti požáru. Místo události jsme osvětlili
pomocí přenosného osvětlovacího systému. Po zadokumentování nehody
Policií ČR jsme pomohli naložit havarovaný dopravní prostředek na odtahovou službu a na závěr uklidili vozovku. Poté se naše jednotka vrátila zpět
na svoji základnu. Po nezbytně nutnou dobu zásahu byla komunikace I/11
zcela uzavřena. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, leteckou záchrannou službou, zdravotnickou záchrannou službou KHK,
Policií České republiky a pohřební službou.
19. 11. Dopravní nehoda tří vozidel Častolovice
Jednotka byla povolána ke střetu dvou osobních vozidel a jedné dodávky.
Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou. Ve spolupráci s nimi jsme zajistili havarované dopravní
prostředky proti požáru a zasypali provozní kapaliny sorbentem. Dvě zraněné
osoby si vzala do péče zdravotnická záchranná služba KHK. Po zadokumento5

vání nehody Policií ČR jsme havarovaná vozidla odtlačili na vedlejší komunikaci. Na závěr jsme uklidili vozovku od trosek z vozidel a provozních kapalin. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

zbrojnici. V této době se jednalo o 82 zásahů. Ale myslím, že to stálo za to.
Poděkování patří všem, kteří se na tomto nelehkém úkolu zrealizovat přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice u nás v Kostelci nad Orlicí podíleli - projekční kanceláři AG ATELIER s.r.o., zhotoviteli stavby Stating s.r.o.,
stavebnímu dozoru p. Ďurišovi, referentce Správy majetku města paní Fabiánkové, Technickým službám města a dalším. V neposlední řadě patří velké díky za pomoc panu RNDr. Tomáši Kytlíkovi, který stál na začátku této
dlouhé cesty, a dalším neméně důležitým osobám včetně samotných hasičů.
Vážíme si důležité ﬁnanční podpory od Hasičského záchranného sboru ČR,
Královéhradeckého kraje a samozřejmě našeho města Kostelec nad Orlicí.
Ještě jednou velký dík
Tomáš Sršeň
Velitel JPO II/1 – C Kostelec nad Orlicí

13. 11. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Doudleby nad Orlicí
Jednotka provedla úklid komunikace od střepů po dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

Nově zrekonstruovaná a přistavěná zbrojnice
místních kosteleckých hasičů
V sobotu 7. 12. proběhlo slavnostní otevření nové přístavby naší hasičské
zbrojnice.
Na začátku roku 2017 jsme řešili problém se zatékáním vody do garáže. Na obvodové zdi zbrojnice byla nedostatečná izolace a do garáže neustále zatékala
dešťová voda. Jelikož by byly náklady na tuto opravu vysoké a výsledek nejistý,
tak jsme se rozhodli s panem místostarostou RNDr. Tomášem Kytlíkem a odborem Správy majetku města Kostelec nad Orlicí, že podáme žádost o dotaci
na přístavbu naší hasičské zbrojnice. Jednalo se o dotaci z Ministerstva vnitra
– GŘ HZS ČR z programu dotací pro jednotky SDH – JSDH P3 – stavba a rekonstrukce požární zbrojnice a následně další dotaci z Královéhradeckého kraje.
Po konzultaci na stanici HZS v Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou byla
sepsaná žádost o uvedenou dotaci na Generální ředitelství HZS ČR.
GŘ HZS ČR přístavbu podpořilo částkou 3 654 761 Kč, Královéhradecký kraj
v roce 2018 schválil další podíl dotace s částkou 3 000 000 Kč a zbývající část
přislíbilo doﬁnancovat město Kostelec nad Orlicí, a to ve výši 2 954 723 Kč.
Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala ﬁrma Stating s.r.o.,
a to s podanou nabídkou ve výši 10 946 372 Kč s DPH.
20. 2. započaly stavební práce. V jejich průběhu jsme řešili různé komplikace,
jako například nedostatečnou hloubku původních základů budovy, přeložení
plynovodu před novou přístavbou, které bránilo terénním úpravám apod. Při
rekonstrukci stávající nízké budovy jsme došli k závěru, že by bylo vhodné vybourat stávající nerovný a poškozený beton ve dvou spodních místnostech.
Tím začala namáhavá práce pro nás, hasiče. Tyto přidružené práce probíhaly
po celý zbytek rekonstrukce a odpracovali jsme tak více jak 1700 brigádnických hodin. V samotném závěru celé akce došlo též k přesunu stožárů na vlajky
od sochy svatého Floriána blíže k nově přistavěné a zrekonstruované zbrojnici.
I během stavby jsme ale dokázali dále vyjíždět k zásahům, sice v omezených
prostorách a bez vozidla Tatra 815, které bylo umístěno mimo hasičskou
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Slavnostním otevření 7. 12. 2019
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SDH Kostelec Lhota

POZVÁNÍ DO REGIONU

Činnost SDH Kostelecká Lhota v závěru roku
KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH KOSTELECKÁ LHOTA
ŘÍJEN
Celodenní výlet
V sobotu 26. 10. jsme společně s kolektivy MH SDH Slatina, SDH Vamberk,
SDH Doudleby nad Orlicí uskutečnili celodenní výlet do Hradce Králové.
Nejdříve na nás čekala exkurze v hasičské zbrojnici U Přívozu Hradec Králové. Velitel jednotky nás provedl po zbrojnici, měli jsme možnost zhlédnout
techniku záchranné jednotky.
Poté jsme všichni společně navštívili zábavný park Tongo, kde se všechny
děti vydováděly na různých atrakcích. Unavení, ale spokojeni jsme se v odpoledních hodinách vrátili zpět domů.
LISTOPAD
Kroužek MH v duchu Halloween
Celoroční činnost kolektivu MH je nedílnou součástí
Okresního kola HRY PLAMEN.
Jedná se o 4 okruhy činností,
které během celého roku
kolektiv plní. Sběr papíru je
jedna z činností. Kolektiv
děti v obci Kostelecká Lhota
roznesl po vesnici pozvánky.
Místní občané měli pro děti,
připravenou sladkou odměnu.
Brigáda v hasičské zbrojnici
Členskou základnu čekalo
zazimovaní požární techniky, úklid v hasičské klubovně
a jejího okolí. V odpoledních
hodinách jsme společně poseděli a zhodnotili závěr akFota: archiv SDH Kostelecká Lhota
tivní činnosti ve sboru.
Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci skvělého výletu s MH. Děkujeme
za milé přijetí od našich spoluobčanů při našem helloveenském průvodu
s účastí při sběru papíru.
Celé sdružení se v roce 2019–2020 nachází ve volebním roku a i náš sbor
bude hodnotit činnost za uplynulých 5 let, naplnění představ i samotné
uskutečnění plánovaných akcí.
Valná hromada se koná již poněkolikáté v Restauraci U Hubálků v termínu
25. 1. 2020.
Touto cestou bych ráda poděkovala Všem členům za odvedenou práci
ve sboru jak při pořádání pohárových soutěží, organizování brigád v obci
nebo v hasičské zbrojnici a kulturních akcí pro veřejnost a samozřejmě
i za práci s kolektivem mladých hasičů. Velice si cením toho, že i v dnešní
hektické době a nepřetržitého pracovního provozu si členové najdou čas se
podílet na různých akcích ve sboru.
Děkujeme Městu Kostelci nad Orlicí za podporu činnosti v SDH Kostelecká Lhota.
V letošním roce se nám podařila získat i podpora z MŠMT a i tento příspěvek
podpoří naší činnost v dalším období.
Přejeme všem bratrům a sestrám sdružených u SH ČMS a všem našim spoluobčanům úspěšný nový rok 2020. Mnoho štěstí, zdraví v kruhu rodinném.
Za SDH Kostelecká Lhota Jaroslava Kytlíková

RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
Palackého náměstí 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: rtic@kostelecno.cz,
Web: www.rtic.cz, Telefon: 494 337 261, 724 367 861
Informace k akcím ve městě a okolí najdete v íčku, na facebooku a webu.

Íčko informuje...
Změna otevírací doby:
Po– Pá

8:00–17:00

So, Ne

zavřeno

Pro příjemný start do roku 2020 vám přinášíme několik tipů na zajímavé
akce.
Pro ty z vás, kteří si chtějí prodloužit vánoční atmosféru déle, je až do 2. 2.
otevřena výstava s názvem Dědečkovy betlémy v muzeu v Třebechovicích
pod Orebem.
Galaples kosteleckého hokeje letos přivítá také Ondřeje Brzobohatého a stane se tak 18. 1. v Sokolovně.
Pro příznivce divadla je v MK klubu Sokolovna ve Vamberku připravena komedie Dva nahatý chlapi s Martinem Zounarem a Martinem Krausem, a to
29. 1.
Original Zoltan bar ve Chlenech bude dějištěm tradiční „Noci v Oborohu“,
a to v sobotu 25. 1. Noc to bude v pravdě bohatá, protože hostem kapely
Oboroh bude František Černý z Čechomoru a na závěr zahraje k tanci a oddechu THE FORK – Vidlička (cover B. Dylan, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival). Oboroh slaví 31. narozeniny, tak přijďte slavit.
Mimo příjemných kulturních zážitků vám přejeme, aby byl váš rok 2020 naplněn pohodovými dny, pevným zdravím a patřičnou dávkou úspěchů.
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

Městský kamerový dohlížecí systém
Kostelec nad Orlicí
Městská policie Kostelec nad Orlicí, obdobně jako i jiné městské policie,
využívá ke své práci v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii
ve znění pozdějších předpisů městský kamerový dohlížecí systém (dále jen
MKDS). MKDS je velmi účinným nástrojem prevence pouliční kriminality.
V toto roce (2019) došlo k rozšíření MKDS v katastru města Kostelec nad
Orlicí.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2020
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Primární pracoviště MKDS se nachází na služebně MP Kostelec nad Orlicí,
podružné pracoviště je umístěno na OO PČR Kostelec nad Orlicí, Toto je plně
obslužné i mimo pracovní dobu městské policie.

SEZNAM KAMEROVÝCH BODŮ:
Rudé armády u PoS
Rudé armády u kruhové křižovatky
Pelclova – kruhová křižovatka
Tyršov – parkoviště u hřbitova
Tyršova – křižovatka ul. Tyršova a ul. U Váhy
Jiráskovo náměstí
Parčík za ZUŠ
Příkopy – křižovatka ul. Příkopy a ul. Štefánikova
Příkopy – večerka
Sokolovna
Obchodní akademie – účelová komunikace u OA
Palackého náměstí
Palackého náměstí – herna
Dukelských hrdinů
ul. I. J. Pešiny
ul. Komenského
ul. Husova
ul. Jirchářská
ul. Jirchářská – parkoviště
ul. Jirchářská – železniční přejezd
ZŠ Skála

Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

Pozvánka na výstavu

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

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
ve spolupráci se Základní uměleckou školou F. I. Tůmy srdečně zve na výstavu
c

Vladimír Komárek

Moje kresby a obrazy
(Adéla Křepinská – Eliška Bartošová – Petr Štěrba)

Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení
pondělí
středa
čtvrtek

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

Svoji tvorbu představí nejmladší výtvarné osobnosti Kostelce nad Orlicí.
dětské oddělení
pondělí
středa
pátek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Virtuální Univerzita třetího věku u nás
v knihovně
Přihlaste se do virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) jako jedné z forem
celoživotního vzdělávání, která je organizovaná Provozně ekonomickou
fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Probíhá v přednáškovém sále
naší knihovny. Začínáme v úterý 4. února 2020 v 9:00.
Více informací se dočtete na: h ps://e-senior.czu.cz/
Kontaktujte nás na tel. čísle 724 329 557, 724 733 940

Výstava bude ke zhlédnutí
v prostorách Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí od 20. 1. do 28. 2. 2020
Adéla Křepinská je absolventka výtvarného oboru kostelecké ZUŠ, navštěvovala Sřední uměleckou školu graﬁckou v Jihlavě, v současné době studuje
Fakultu výtvarného umění v Brně.
Eliška Bartošová je taktéž absolventka výtvarného oboru kostelecké ZUŠ.
Nyní studuje Střední uměleckou školu graﬁckou v Jihlavě.
Další absolvent VO Petr Štěrba navštěvuje druhý stupeň kostelecké ZUŠ
a studuje na Střední průmyslové škole strojní v Rychnově nad Kněžnou.
Od dětství se s velkým zájmem věnuje kreslení automobilů.
Tomáš Martinec

Harmonogram přednášek pro letní semestr Kouzelná geometrie:
4. 2. (úterý)
9:00
17. 3. (úterý)
9:00
18. 2. (úterý)
9:00
31. 3. (úterý)
9:00
3. 3. (úterý)
9:00
14. 4. (úterý)
9:00

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

v kostele / po ohlášení v kapli na faře – zimní čas
17:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
8:00 hodin (středa, sobota)

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

BOHOSLUŽBY A AKCE FARNOSTI V ADVENTU A O VÁNOCÍCH:

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI
kostel sv. Jiří:
9:30 (neděle)
8

1. 1. 2020 (středa) 9:30

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Nový rok mše sv. v kostele sv. Jiří
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1. 1. (středa)

9:30

6. 1. (pondělí)

18:00

12. 1. (neděle)

09.30
16:00

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Nový rok mše sv. v kostele sv. Jiří
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (TŘI KRÁLOVÉ)
Mše sv. v kostele sv. Jiří při mši sv. žehnání
tříkrálových darů: vody, kadidla, křídy, event. zlata
KŘEST PÁNĚ Mše sv. v kostele sv. Jiří
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
TRIA OD SV. JAKUBA V BRNĚ
Chleny kostel sv. Apolináře.

Díky nabídce paní Šárky Slezákové, které tímto moc děkujeme, jsme se mohli
zúčastnit místní akce Kids food fest a Vánoční uličky. Naši klienti tak mohli
připravit ochutnávku jejich tradiční kuchyně a nabídnout ji místním občanům. Velký úspěch mělo i malování hennou.
Všechny tyto akce nám pomáhají přiblížit život žadatelů o udělení azylu, kteří hledají
útočiště v našem městě již téměř po dvě desetiletí. Velice si vážíme podpory všech
spolupracujících organizací a těšíme se na další výzvy, které nám přinese rok 2020.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

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.

NEUNIKLO NÁM
Benefiční koncert pro Amálku

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
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.
5. 1. (neděle)
11:00 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA S VEČEŘÍ PÁNĚ
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

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:
HYPERLINK "mailto:naina@seznam.cz" naina@seznam.cz

Dnešní večer plný vánoční atmosféry a neskutečně silných emocí.
Vzhledem k tomu, že jsem nebyla
schopná poděkovat na místě a musel to za mě udělat můj úžasný a statečný manžel, tak alespoň takhle...
Strašně moc děkujeme Skupině
Song, která tuhle úžasnou akci
vymyslela, nepřekonatelně odzpívala a odmoderovala, paní Klimešové za Rabštejn, která celou
akci umožnila a zorganizovala,
paní Šárce Slezákové za propagaci a Míše Kašparové za nádhernou
výzdobu sálu. Hračkářství BAHA za nádherné medvědy, kteří jsou už s holkami v postýlce a Amálka ho odmítá dát z ruky, i přesto, že je větší než ona,
a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste přišli s námi tenhle úžasný večer
užít. Bez Vás by to totiž nešlo. Opět se nám potvrdilo, že kolem sebe máme
spoustu úžasných lidí, kteří se dokáží spojit, a hlavně, že v tom nejsme sami.
Vybralo se neskutečných 31 876 Kč, které poputují na Amálčin transparentní
účet a následně z nich bude uhrazen invalidní vozíček, kterž už Amálka potřebuje. Ještě jednou obrovské díky Vám všem.
Veronika Havlíková

Pastorační asistentka: Petra Šenková, bytem Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e- mail: senkovap@seznam.cz
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI V 8:30
V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).
BOHOSLUŽBY V LEDNU:
5. 1. (neděle)
8:30
100 LET VYHLÁŠENÍ CÍRKVE
19. 1. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA
16. 1. (čtvrtek) 16:00 BIBLICKÁ HODINA - Klub seniorů Pohoda.

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Jak šel čas v Pobytovém středisku v roce 2019
Rok 2019 byl pro zaměstnance Pobytového střediska
v Kostelci nad Orlicí plný nových výzev. V letošním roce
se nám dostalo několika pozvání na různé akce, kde jsme
mohli představit, co děláme. Naše práce, ale i práce našich klientů, byla prezentována na několika výstavách.
V rámci Noci kostelů jsme vystavovali v Evangelickém kostele v Třebechovicích. Velkou poctou byla možnost uspořádat výstavu v nádherném kostele v Neratově. Byli jsme pozváni na diskusní fórum při Gymnáziu J. K. Tyla
v Hradci Králové. Pokračovali jsme v příjemných setkáváních v centru Domovinka a ve spolupráci s Klubem zahrádkářů. Pomalu zkoušíme rozjet dobrovolnický projekt ve spolupráci se Sdružením Neratov.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2020

Práce z domu 10-25 tis.měs.
www.podnikejzdomova.cz/simi
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Víte, že Skupina Oboroh
oslaví 31 let?
Tradiční akce „NOC V OBOROHU“ proběhne 25. 1. od 20:00 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...
Vstupné 200 Kč, občerstvení, Plzeňské pivo.

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – prosinec
•

•

•

•

Druhým představením probíhající divadelní sezony byla romantická
komedie Bosé nohy v parku. Představili se v něm známí herci Veronika
Freimanová, Rudolf Hrušínský a další. Byl to příjemně strávený večer s vyprodaným hledištěm.
Jarmark poskytovatelů sociálních služeb pořádaný Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí úspěšně
proběhl na sále vyzdobeném vánoční tématikou. Děkujeme všem, kteří přišli
sebe i vystavovatele potěšit zakoupením drobných vánočních předmětů.
Baletní přestavení O statečné Aničce zahájilo adventní čas na Rabštejně.
Vystupující děti z tanečního oddělení ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
sklidily potlesk od přítomných diváků. V roli čarodějnice se představila
sama choreograa představení a učitelka tanečního oboru, Lenka Neubauerová. V pondělí zahráli pohádku i pro MŠ a I. stupeň ZŠ ve dvou
představeních. Děti zjihly, když dobro na konci pohádky zvítězilo.
Snow Film Fest je oblíbeným festivalem outdoorových ﬁlmů. Na konci listopadu návštěvníci viděli šest zajímavých a krásných ﬁlmů se zimní tématikou přírody a dobrodružství. Překvapením byla návštěva a vyprávění se snímky z cest
mořeplavce a dobrodruha Rudy Krautschneidera, který na svých plachetnicích
projel snad všechna moře. Dovolím si uvést jeden citát z jeho povídání:
„Nejcennější je na nás právě to, čím se lišíme od jiných.“
Rudolf Krautscheider

Zažehnutí adventních svící – v prosinci jsme v předvánočním období pokračovali v krásné tradici zažehávání adventních svíček na jednotlivých kulturních zážitcích na Rabštejně. Ke společnému zažehnutí svící si ředitelka
kulturního domu SK Rabštejn, Marta Klimešová, vždy zve milé hosty:
První svíce „Naděje“ – Zažehla na vánočním baletním představení O statečné Aničce choreograa a paní učitelka místní ZUŠ F. I. Tůmy, Lenka Neubauerová s paní Ivou Jelínkovou za MAS Nad Orlicí.
Druhá svíce „Láska“ – Tuto svíci jsme zažehli před půlnocí na Věnečku spolu
s tanečními mistry Danielem Zhoufem a Simonou Vaníčkovou (TŠ Bonstep
Hradec Králové).
Třetí svíce „Radostná“ – Třetí svíci zapálili (stejně jako v předchozích letech) vzácní
hosté - Václav Hybš s Kateřinou Brožovou po vyprodaném Vánočním koncertu.
Čtvrtá svíce „Andělská“ – Poslední předvánoční svíci jsme zažehli o víkendu
tradičně při promítání vánoční pohádky.

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
10
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Taneční pro páry

Plesová sezóna na Rabštejně

V prosinci v příjemné atmosféře předvánočního času jsme zakončili Kurz společenského tance a chování pro mládež. Věneček si všichni frekventanti, rodiče
i kamarádi krásně užili. Více informací o Věnečku přineseme v příštím vydání
zpravodaje. Ovšem – kdo chce v tanci pokračovat, má příležitost. Na začátku ledna začínají Taneční pro páry. Letos jsme pro Vás připravili novinku. Pro
ty, kdo si chtějí před bronzovou úrovní osvěžit kroky, budou na Rabštejně tři
lekce základní úrovně – tzv. přípravka. A následně od konce ledna se budeme scházet na pravidelných tanečních hodinách bronzové a stříbrné úrovně.
Absolventi těchto tanečních sklízí spoustu pochvalných ohlasů od ostatních
návštěvníků plesů. Máme z toho velikou radost. Kdo povede Taneční pro páry?
Jsou to taneční lektoři Klára a Josef Solárovi z Rychnova nad Kněžnou.

Roztančený Rabštejn! Tímto heslem se budeme řídit i v roce 2020. Letošní
plesová sezóna bude čítat několik plesů, na kterých si užijete dobrou zábavu
a spoustu tance. Můžete se 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

V letošním kurzu 2020 jsou tedy vypsány tyto úrovně:
1.
Základní úroveň – přípravka – vhodné pro naučení či připomenutí
základních kroků před bronzovou úrovní.
2.
Mírně pokročilí – bronzová úroveň – vhodné pro absolventy
základních tanečních. Zopakování základních kroků se zapojením
nových tanečních prvků.
3.
Pokročilí – stříbrná úroveň – určeno všem, kteří již absolvovali
bronzovou úroveň tanečních a chtějí se naučit nové taneční kreace.

Od letošního roku můžete vstupenky na plesy rezervovat nebo zakoupit
v pokladně v Divadelní kavárně na Rabštejně. Můžete také využít předprodej
vstupenek ON LINE. Stačí jít na www.skrabstejn.cz a tam zvolit Vstupenky
ONLINE a vybrat si, u kterého stolu budete na plese se svými přáteli sedět.
Takže si oblečme krásné róby, naleštěme taneční boty a můžeme společně
jít tančit!
Proto, aby Vám vydrželo co nejvíce sil k tanci, bude na Rabštejně zajištěno
občerstvení.
Pro páry, které chtějí na tanečním parketě zazářit, Rabštejn pořádá Taneční
kurzy pro páry (informace jsou ve článku „Taneční pro páry začínají!“ na jiném místě zpravodaje).
Jste srdečně zváni!

ROZPIS LEKCÍ PRO PŘÍPRAVKU:
Lekce

Den

Datum

1

Pá

10.1.

2

Pá

17.1.

3

Pá

24.1.

4

Pá

3.4.

Poznámka

VĚNEČEK

ROZPIS LEKCÍ PRO BRONZOVOU A STŘÍBRNOU ÚROVEŇ:
Lekce

Den

Datum

1

Pá

31.1.

2

Pá

7.2.

3

Pá

14.2.

4

So

22.2.

5

So

29.2.

6

So

7.3.

7

Pá

13.3.

8

Pá

20.3.

9

Pá

3.4.

Poznámka

Divadlo pro děti: Nápad myšky Terezky
Divadelní představení jsou na Rabštejně velmi oblíbená. Abychom nezapomněli na naše nejmenší diváky, tak jsme do programu zařadili představení
s názvem Nápad myšky Terezky aneb o zlé koze.
Pohádka o přátelství lesních zvířátek a o tom, jak jejich poklidný život změní
příchod zlé a marnivé kozy Rozalindy. Ta léčkou vyláká zajíčka Jakuba z jeho
chaloupky. Ostatní kamarádi, veverka Tonička, žabák Matyáš a myška Terezka se snaží Jakubovi pomoci. Každý má svůj plán, ale na kozu vyzraje chytrá myška. Od duhy vyprosí krásnou stuhu, na kterou vylákají zvířátka ﬁntivou
kozu z chaloupky, a ta se jde prohlížet do vodního zrcadla. A jak to se zvířátky
a zlou kozou Rozalindou dopadne? Nechte se překvapit a přijďte do divadla!
V této výpravné pohádce je použito prostředků alternativního divadla (loutky, herci a hlavně mnoho písniček).

VĚNEČEK

V letošním roce taneční pro páry obsahují osm lekcí a po nich společná devátá lekce, společný večer za účasti tanečních mistrů – Věneček a živé hudby EGO Retro Music Hořice.
Kde a kdy se můžete do tanečních pro páry přihlásit?
Příznivci osobního kontaktu mohou přijít do Divadelní kavárny na Rabštejně vyplnit
tištěnou přihlášku. Nebo lze využít elektronického formuláře přístupného z našich
webových stránek v sekci Taneční a rezervaci včetně zaplacení provést z „tepla domova“. Další informace najdete na našich webových stránkách www.skrabstejn.cz

Kosmetika

Nedělní dopolední představení budeme hrát na Rabštejně v neděli 9. 2.
v 10:30 dopoledne. Vstupné 80 Kč děti/100 Kč dospělí.

HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

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

Zápis do tanečních pro mládež 2020
Komenského 649,
Kostelec nad Orlicí
www.hanaalnaami.webnode.cz
+420 736 184 640

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2020

Na četné dotazy Vám již nyní můžeme sdělit, že zápis do Kurzu společenského tance a chování bude ve středu 26. 2. Taneční kurzy probíhají ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové. Kurz společenského tance
a chování povedou taneční mistři Daniel Zhouf a Simona Vaníčková. Bližší
informace o termínech a struktuře Tanečních Vám přineseme v únorovém
zpravodaji.
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Kino: Nabarvené ptáče
Kino Rabštejn promítá ﬁlmy jak
pro děti, tak dospělé a seniory.
Do programu zařazujeme i ﬁlmy,
které jsou mimo „hlavní proud“ ﬁlmové produkce. Mezi takové ﬁlmy
jistě patří i Nabarvené ptáče.
Tento ﬁlm natočil režisér Václav
Marhoul (mezi jeho další ﬁlmy patří např. Tobruk nebo Mazaný Filip)
dle světově známé knižní předlohy
polského spisovatele Jerzyho Kosińského. Vypráví příběh židovského chlapce, kterého rodiče posílají
k příbuzným na venkov kdesi ve východní Evropě, aby jej uchránili
před holocaustem. Chlapcova teta
však nečekaně umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se
úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce
střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou
duši, o svoji budoucnost... Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně
a nevinností a láskou na straně druhé.
Film je černobílý. Natáčel se částečně v mezislověnštině, umělém slovanském
mezijazyku. Ve ﬁlmu se vedle hlavní role, kterou ztvárnil Petr Kotlár, objevilo
mezinárodní herecké obsazení v čele s hvězdami jako jsou Harvey Keitel, Stellan Skarsgard či Udo Kier. Snímek získal ocenění na mezinárodních ﬁlmových
festivalech – např. v prosinci byl nominován na cenu Satellite Award.
Film Nabarvené ptáče budeme na Rabštejně promítat ve středu 29. 1.
od 19:00. Film je mládeži do 18 let nepřístupný.

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
na Rabštejně
Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen.
Hra o lásce a rodinných poutech
plná úsměvných, dojemných, ale
i vážnějších momentů. Od autora
brilantní komedie Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila diváky
na celém světě. Tato neobvyklá love
story splétá smích, slzy a nostalgické písně, aby utkala okouzlující pozdrav romantickým hrám minulosti.
Dovolím si citovat recenzi hry od Jana Pařízka:
Opravdu povedená hra. Vyvážená jak po dramatické, tak komediální stránce,
takže se divák dobře pobaví a zároveň to není nijak plytké a laciné. K tomu
na závěr lehce zabrnká na melancholicko-dojemnou notu, takže možná i nějaká ta slza i ukápne. Vše dobře namixováno a velmi příjemně se to sleduje.
Po herecké stránce též žádné zklamání. Všichni představitelé, co jsem měl - tedy
Jana Stryková, Petr Štěpánek, Zlata Adamovská a Vilém Udatný, zahráli rozhodně
dobře a fungovalo to mezi nimi na jedničku. Celkově určitě spokojenost.
Osoby a obsazení
Austin Bedford: Petr Štěpánek
Prunella Sommerset: Zlata Adamovská
Tracy Wheaton: Lucie Štěpánková / Jana Stryková
Oliver Pemberton: Vilém Udatný
Autorský tým:
Autor: Bernard Slade
Překlad: Rostislav M. Černý
Režie: Viktor Polesný
Hudba: Petr Malásek
Představení Vzpomínky zůstanou hrajeme na Rabštejně ve čtvrtek 16. 1.
od 19:00. Divadelní hra je součástí Rabštejnského divadelního abonmá.

NOVÝ ZÁMEK
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
manažerka pro koncerty: 604 514 383,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–16:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.

Fota: archiv SK Rabštejn

Informace o dalších akcích najdete na
www.zamekkostelecno.cz
nebo
hps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Do Galerie Kinský znovu míří Imaginárníci
Před pěti lety vznikla v Galerii Kinský jedinečná výstava skupiny výtvarníků
spojených s Divadlem bratří Formanů. Společně s ilustrátorem a scénografem Matějem Formanem přetvořili prostor galerie v místo jedinečné fantazie
a hravosti. Výstava s názvem Zámecké imaginárium byla tak oblíbená, že ji
mnozí z vás prošli i desetkrát. Děti, které si zde před časem hrály, vyrostly.
Narodily se však další a my bychom chtěli, aby měla další generace možnost
užít si společně se svými prarodiči, učiteli nebo kamarády tento svět fantazie, her a zábavy. Z toho důvodu bude pět set metrů čtverečních Galerie
Kinský přetvořeno ve svět výtvarna, krásy a poetiky divadelního a loutkového světa. Dvanáct výtvarníků, i když někteří jiní než u předchozího projektu,
ale opět v čele s Matějem Formanem, zaplní znovu od 12. dubna 2020 Galerii Kinský světem loutek, divadelních kulis, kouzelných objektů, hejblátek,
obrazů, výtvarných instalací a her. Znovu tak vtáhnou do svého světa děti
i dospělé. Výstava bude otevřena po celou sezonu, až do 28. 10. 2020. Zveme
na ni všechny generace.
Ivona Jasníková

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.

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v lednu

Jubilejní svatby

75 let oslaví

60 let – diamantová svatba
Zdeňka a Stanislav Kašparovi

Věra Zajíčková
Ludmila Nováková

65 let – kamenná svatba
Marie a Josef Vítovi

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

85 let oslaví Miloslav Pechr
91 let oslaví Jarmila Pavelková
93 let oslaví Marta Libotovská
94 let oslaví Jiří Růžička
Doc. RNDr. Václav Cía, CSc.

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

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

Z našich řad odešli
Zdeněk Lipenský
Ing. Miroslav Dítě

* 1948
*1949

Jitka Filipová s. r. o.
Jan Doubek * 1983

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vzpomínáme na své blízké
Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád.
Dne 13. ledna vzpomeneme druhý smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan Karel KARÁSEK.

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

S láskou v srdci vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád.
Dne 13. ledna vzpomeneme 25. výročí
od úmrtí našeho manžela a tatínka
pana Miroslava DVOŘÁKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Eva, dcera Růžena a syn Josef

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

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

SK Rabštejn
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.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

4. 1. (sobota) 9:00
VÝDEJ POVOLENEK
MO Českého Rybářského Svazu Kostelec nad Orlicí – Divadelní kavárna
Rabštejn.
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5. 1. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
6. 1. (pondělí) 19.00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
7. 1. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18.00 hod. Sál.
9. 1. (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.
10. 1. (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.
10. 1. (pátek) 19:00
TANEČNÍ PRO PÁRY
– ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ „PŘÍPRAVKA“
Taneční kurz určený pro páry s cílem naučit nebo zopakovat základní taneční
kroky. 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.
17. 1. (pátek) 19:00

TANEČNÍ PRO PÁRY
– ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ „PŘÍPRAVKA“
Druhá lekce. Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování v Divadelní
kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz
18. 1. (sobota) 9:00
PŘEDNÁŠKA – VČELAŘSTVÍ
Přednáška s promítáním - pořádá Český svaz včelařů, o.s. Sál.
18. 1. (sobota) 16:00
KONFERENCE
Federal - Mogul Friction Products, a. s. Kostelec nad Orlicí. Sál.
19. 1. (neděle) 11:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

24. 1. (pátek) 8:00
Sál.

ŠKOLENÍ MěÚ KOSTELEC NAD ORLICÍ.

24. 1. (pátek) 19:00
TANEČNÍ PRO PÁRY – ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ
„PŘÍPRAVKA“
Třetí lekce. Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz
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).
28. 1. (úterý)18:00
MUZIKOTERAPIE – TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Salonek.
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 více pokročilé (stříbrná úroveň). Taneční
lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování v Divadelní kavárně na Rabštejně
nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz

15. 2. (sobota) 20:00
PLES DÍTĚ V SRDCI (4. ROČNÍK)
Ples s krásnou tematickou výzdobou a bohatou tombolou. K tanci a poslechu hraje skupina DROPS Hradec Králové. Občerstvení zajištěno. Předprodej
vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.
cz. Nadace Dítě v srdci děkuje za Vaši podporu formou příspěvku na činnost
„Balkon duchů“ nebo zakoupením vstupenky na ples. Sál.
21. 2. (pátek) 19:00
DIVADLO: 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.
23. 2. (neděle) 14:00
KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti plné masek, tance a veselých písní – pořádá
DDM Kostelec nad Orlicí a kulturní dům SK Rabštejn. Součástí bude ocenění
masek a tombola pro všechny zúčastněné děti. Občerstvení zajištěno.
26. 2. (středa) 14:00

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE
A CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ 2020 – ZÁPIS
Do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2020. Taneční mistři:
p. Daniel Zhouf a sl. Simona Vaníčková – Taneční škola Bonstep Hradec Králové. Zápis probíhá od 14:00 do 16:00 v Divadelní kavárně Rabštejn.
28. 2. (pátek) 20:00
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
Tradiční ples plný zábavy v přátelské atmosféře s tematickou výzdobou.
K tanci a poslechu hraje skupina MEMORY. Předtančení taneční skupina
z Hradce Králové. Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.cz.
Sál.
21. 3. (sobota) 19:00
DIVADLO: 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
3. 4. (pátek) 19:00
ROZTANČENÝ RABŠTEJN & EGO
Slavnostní zakončení taneční a plesové sezony na Rabštejně s vynikající kapelou EGO Retro Music Hořice. Věneček pro taneční páry a pro absolventy
tanečních kurzů na Rabštejně. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně,
ON-LINE prodej vstupenek na www.skrabstejn.cz.Přijďte se pobavit a skvěle
si zatančit! Sál.
8. 4. (středa) 19:00
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“.
26. 4. (neděle) 19:00
KONCERT: CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA
Stálice hradišťského folklóru. Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající hudební vystoupení cimbálové muziky
Haraﬁca proložené vtipným vyprávěním.
Květen 2020
DIVADLO: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Palace Praha - Komedie odehrávající se v londýnské nemocnici pár
dnů před Štědrým dnem. Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktorovi Davidovi jeho bývalá milenka, že s ním má (nyní již dospělého) syna. Zoufalý lékař přemluví svého přítele, aby se vydával za otce (alespoň do konce
přednášky). Co nastane? Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/
Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a další.
Květen/červen 2020

9. 2. (neděle) 10:30
DIVADLO PRO DĚTI: NÁPAD MYŠKY TEREZKY
Loutkové divadlo určené pro nejmladší diváky a jejich nejbližší v podání
jednoho z nejlepších českých loutkařů Matěje Kopeckého. Divadlo Matěje
Kopeckého Praha.
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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 sezóny 2019/20. Sál.
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KINO RABŠTEJN – E-CINEMA
26. 1. (neděle) 17:00
PRO DĚTI: LVÍ KRÁL
Nové, vizuálně krásné zpracování disneyovského příběhu. Příběh se odehrává v africké savaně, kde se narodil Simba, budoucí lví král. Díky intrikám
zlého Scara je vyhnán a musí dospět a vrátit se jako opravdový Lví král. Animovaný rodinný ﬁlm USA 2019. Vstupné 80 Kč.
29. 1. (středa) 19:00
NABARVENÉ PTÁČE
Na mezinárodních festivalech oceňovaný ﬁlm Václava Marhoula (Tobruk, …)
Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou
na straně druhé. Drama, historický ČR/SR/UA 2019. Vstupné 80 Kč.
30. 1. (čtvrtek) 10:00
DOPOLEDNÍ BIOGRAF: YESTERDAY
Film u nějž si připomenete krásné písně Beatles. Neúspěšný písničkář Jack
se po havárii vzbudí do světa, kde nikdo nezná písně od Beatles. Jack vycítí
příležitost. Stačí, když si vzpomene na všechny pecky Johna Lennona a Paula
McCartneyho. Radost Jackovi kalí dvě drobnosti – že se dopouští globálního
podvodu a ztráta přítelkyně Ellie… Hudební komedie, Velká Británie, 2019.
Vstupné 50 Kč.
6. 3. (pátek) 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL - EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Vstupné
140 Kč, sleva studenti a důchodci,… (100 Kč)

7. a 21. 1. (úterý) 17:00–18:30
KERAMIKA pro mládež a dospělé
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé, mládež i dospělé.
Dílny jsou určeny pro veřejnost. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
8. 1. (středa) 17:00–18:30
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela
Zahradníčková.
16., 23. 1. (čtvrtek) 17:00–18:30 KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela
Zahradníčková.
17. 1. (pátek) 17:00–20:00

NOVOROČNÍ LADĚNÍ
Vám roztančí i uklidní duši
Připravili jsme pro Vás zážitkově-relaxační setkání v podobě spontánního
tance, relaxace, meditace, čajování a aromaterapie. Ideální čas na změnu,
novoroční předsevzetí a přijetí/odevzdání minulosti. Zrcadlový sál v Havlíčkově ulici v Kostelci nad Orlicí. Nutné se přihlásit 2 dny předem na tel. čísle 720 316 654. Poplatek 150 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová, Bc. Magdaléna
Kynčlová.
24. 1. (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
Burdychov.á

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
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. 1. a 1. a 2. 2. 2020 (sobota, neděle) 8:30 – 16:30
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Díky velkému zájmu o sobotní školu lyžování a snowboardingu jsme otevřeli
ještě jeden kurz, který bude jezdit v neděli. Pro předem přihlášené. Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká, Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Tomáš Hurdálek.
6., 13., 20. a 27. 1. (pondělí) 10:00–11:30 KLUB MAMINEK
Setkávání pro maminky s dětmi. Zatančíme si, zacvičíme si relaxační jógu.
Budou se podávat bylinkové čaje. Muzikoterapie, arteterapie a uvolňující
masáže. Společné sdílení zkušeností.
Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
6., 1. a 20. 1. (pondělí) 16:30–17:30 KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Eliška Kuthanová.
6., 13., 20. a 27. 1. (pondělí) 18:00–19:00
LEZENÍ NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
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.
7., 14., 21. a 28. 12. (úterý) 18:45–19:45
Workshop – 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: Magdaléna Kynčlová.
7., 14., 21. a 28. 12. (úterý) 18:45–19:45 Workshop - SPONTÁNNÍ TANEC
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.
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24. 1. (pátek) 18:00
PUTOVÁNÍ PO JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERICE
Přijďte na setkání s Ondřejem Sitkou – učitelem, cestovatelem a vášnivým
chodcem, který procestoval už téměř 80 zemí světa a to převážně nízkonákladovým způsobem. Po zážitcích z Nepálu, Kyrgyzstánu, Íránu aj. se rozhodl
k půlroční cestě po Jižní a Střední Americe a o své dojmy a zážitky se s vámi
rád podělí v našem DDM. Sraz v 18:00 v budově DDM. Vstupné: dobrovolné.
Připravujeme
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31. 1. 2020 (pátek) 9:00–12:00
ZÁVODY VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
Zveme Vás na tradiční pololetní turnaj čtyřčlenných družstev využívajících
airsoové zbraně systému „NERF“. Nejprve si společně zastřílíme a potrénujeme fyzičku. Samotný následující turnaj se skládá z jednotlivých soubojů
mezi dvěma čtyřčlennými týmy. Hlásit se mohou už složená družstva nebo
jednotlivci, ze kterých týmy sestavíme. Sraz v 8:55 v hale Havlíčkova. S sebou
ochranné nebo sluneční brýle, pití, sálová obuv, 50 Kč/jednotlivec, vlastní
neru a minimálně 6 podepsaných nábojů. Přihlášky (ke stažení na www.
ddmkostelec.cz) odevzdejte do 27. 1. 2019 do DDM. Vedoucí: Jan Alexandr
Dostálek
31. 1. (pátek) 8:30–13:30
PRÁZDNINOVÉ EXOTICKÉ VAŘENÍ
Přijďte k nám do DDM, kde se o prázdninách přeneseme do Nepálu. Uvaříme si tradiční nepálské a indické jídlo Dal-bhat a malé sladké překvapení. Naučíme se nepálskému způsobu stolování, dozvíte se i mnoho dalších
zajímavých informací z mého půlročního pobytu v Nepálu a dlouhou chvíli
si zkrátíme hraním společenských her. Přihlášky (ke stažení na www.ddmkostelec.cz) odevzdejte do 27. 1. 2019 do DDM. Pro děti zajištěn oběd a pitný
režim. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek.
31. 1. (pátek) 8:00–13:45
VÝLET DO TONGA
Pojeďte s námi vlakem do Tonga. Sraz účastníků v 8:00 hodin na vlakové zastávce. Předpokládaný návrat v 13:45 hodin. Přihlášky do 29. 1. v DDM. Cena
Kč 200 Kč (vlak, MHD, vstup). Vedoucí: Mgr. Petra Hladká. Přihlášky v DDM
nebo ke stažení na webových stránkách www.ddmkostelec.cz.
23. 2. (neděle) 14:00–17:00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti na Rabštejně. Karneval plný tance, her a soutěží. Součástí bude ocenění masek a tombola. Vstupné: 40 Kč dítě, 50 Kč
dospělý.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz
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TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – RAKOUSKO SCHLADMING
27. 6.–4. 7. (8 dní) – letní pobyt na horské chatě
Pojeďte s námi na velký rodinný výlet na horskou chatu v rakouském Schladmingu „Zeleném srdci“ Rakouska. V ceně zájezdu je 7 nocí na horské chatě,
jídlo a především četné výlety lanovkou (ledovec Dachstein s atrakcí Skywalk),
autobusová doprava, všechna krytá i venkovní koupaliště v okolí a muzea.
Ubytování a stravování: na horské chatě – pouze pro náš zájezd, chata je plně
vybavená jídlem na týden s vlastním kuchařem a dopomocí v kuchyni. Kapacita tábora: 29 osob. Cena: 8 400 Kč/ 5 400 Kč dítě do 8 let. Věk: rodiče s dětmi
od 6 let, účastnit se mohou i děti bez rodičů od 10 let. Vedoucí tábora: Mgr. Tomáš Hurdálek. Kontakt: 773 781 162 Variabilní symbol: 202001.

žim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: 1.
– 4. třída ZŠ. Vedoucí tábora: Mgr. Lucie Bobišová (roz. Janoušková)
Kontakt: 731014916. Variabilní symbol: 202007.

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO předškoláky a 1. třídu
6. 7.–10. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1 590 Kč. Věk: pro předškoláky a 1. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Eliška
Kuthanová
Kontakt: 732535598. Variabilní symbol: 202002.

CESTOMÁNIE – turisticko-zážitkový tábor
27.–31. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budeme na cestách. Vyjedeme na dvoudenní výpravu
do Českého ráje (Hrubá skála, hrad Trosky, Jičín) s přespáním v místní škole,
jeden den si odpočineme na koupališti a nakonec nás budou čekat dvě turistické výpravy s přespáním venku (zapálíme oheň, postavíme přístřešky
a zahrajeme si hry ve tmě). Stravování: v jídelně, nebo vlastní svačina (dle programu) Kapacita tábora: 25 osob. Cena: 1590 Kč. Věk: děti 8–15 let. Vedoucí
tábora: Mgr. Tomáš Hurdálek. Kontakt: 773 781 162. Variabilní symbol: 202009.

CESTA ZA DIVADLEM
6. 7.–10. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Společně vplujeme do světa, kde je možné cokoli! Čeká nás tvoření, vymýšlení příběhů, hraní her a rolí, práce s nejrůznějšími rekvizitami, pantomima.
Zkrátka poznávání světa jménem Divadlo!
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1 590 Kč. Věk: pro předškoláky a 1. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Bc. Magdalena Kynčlová
Kontakt: 720 316 65. Variabilní symbol: 202003.

Tábor JUDO
26. 7.–15. 8. (20 dní) – pobytový tábor
Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí přežití
v přírodě. Pobyt v přírodě, tábornické dovednosti, trénování technik JUDA,
sport, hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi, soutěže a celotáborovka
plná legrace. Ubytování: Petrovičky u Mladkova, stany pro 2 osoby, vojenské
stany. Stravování: polní kuchyně, strava 5x denně, celodenní pitný režim. Kapacita tábora: 50 osob. Cena: 4 600 Kč/20 dní, zkrácený pobyt 4 000Kč /14
dní. Věk: 7–15 let. Vedoucí tábora: Štefan Trebatický. Kontakt: 737 083 038.
Variabilní symbol: 202010.

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2.–4. TŘÍDU
6. - 10. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity. Jeden den tábora bude věnován cyklistice, děti musí umět jezdit na kole bez přídavných koleček. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim
v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: pro
2.–4. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek. Kontakt: 777 483 039.
Variabilní symbol: 202004.

SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
3. 8. – 7. 8. 2020 (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové aktivity. Cyklistika, plavba po řece na raech a kánoích, vysoké lanové překážky,
plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod. Stravování: Oběd
zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 15 osob. Cena:
1 590 Kč. Věk: druhý stupeň ZŠ. Vedoucí tábora: Mgr. Miroslav Sejkora. Kontakt: 737 844 393. Variabilní symbol: 202011.

TANEČNÍ TÁBOR I.
13. 7. –17. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi, zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny
vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: dívky od 5 do 10 let.
Vedoucí tábora: Lenka Malíková. Kontakt: 733 765 788. Variabilní symbol:
202005.

CESTA KOLEM SVĚTA - TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
3. 8.–7. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Během příměstského tábora budou mít kluci a holky možnost nejen zábavnou
formou potrénovat angličtinu, ale zároveň si užít spoustu zábavy a dobrodružství! Každý den objevíme novou zemi s novým příběhem, poznáme tamní život
a zvyky, zahrajeme si nejrůznější hry. Pozadu nezůstanou ani výtvarné a pohybové aktivity. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1590 Kč. Věk: 1.–5. třída. Vedoucí tábora:
Bc. Magdalena Kynčlová. Kontakt: 720 316 654. Variabilní symbol: 202012.

TANEČNÍ TÁBOR II.
13. 7. –17. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi, zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně
od 8:00 do 16:00. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: dívky od 5 do 10 let. Vedoucí
tábora: Radana Fialová. Kontakt: 733 765 788. Variabilní symbol: 202005.
BYLO, NEBYLO
19. 7. –1. 8. (13 dní) – pobytový tábor
Pohádky existují. A v jedné z nich temný, zlý čaroděj Gawain Magnus všechny postavy z Pohádkové říše zaklel a uvěznil v zapadlé vesničce ve světě lidí.
Přidej se k záchrannému týmu a najdi v sobě hrdinu! Pojeď s námi v létě
na pomoc pohádkám! Ubytování: tábořiště v Hájemství u Dvora Králové
(doprava do tábora vlastní), spaní ve stanech s podsadou. Stravování: strava
5x denně, celodenní pitný režim. Kapacita tábora: 50 osob. Cena: 3 900 Kč
(200 Kč sleva za sourozence). Věk: 7 až 15 let. Hlavní vedoucí: Petr Hron. Kontakt: 725 779 445. Variabilní symbol: 202006.
CESTA KOLEM SVĚTA /tábor pro 1. – 4. třídu ZŠ 20.–24. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi objet svět za 5 dní , každý den budeme na jiném kontinentu
a možná budeme cestovat i v čase. Tábor plný her, soutěží a výletů. Tábor
bude probíhat denně od 8:00 do 16:00. Stravování: Oběd zajištěn, pitný re16

BAREVNĚ VÝTVARNÝ TÁBOR pro 5.–7. třídu ZŠ
10. 8.–14. 8. (5 dní) – příměstský
Tábor zaměřený na rukodělné činnosti. Máte-li doma dítko, které rádo tvoří
a kreslí? Toto je ten pravý tábor pro něho. Vyzkoušíme různé výtvarné techniky – tvoření z keramické hlíny a přírodních materiálů. Stravování: Oběd, pitný
režim, svačina vlastní. Kapacita tábora: 12 osob Cena: 1 590 Kč. Vedoucí tábora:
Marcela Zahradníčková. Kontakt: 724 921 467. Variabilní symbol: 202008.

TÁBOR U MOŘE – expedice na ostrov pokladů
7. 8.–16. 8. (10 dní)
Pojeďte s námi do Chorvatska k moři. Můžete počítat s koupáním v průzračně čisté vodě, sluněním na plážích a hlavně třemi skvělými vedoucími
a spoustou her s novými kamarády. Děti by měly být plavci, bez zdravotního
omezení. Na tábor je nutné se přihlásit a uhradit jej nejpozději do 31. března
2020. Nutná předchozí táborová zkušenost! Ubytování: táborová základna
v městečku Kostrena nedaleko Rijeky (nově zrekonstruovaná vila). Stravování: strava 5 x denně, pitný režim. Kapacita tábora: 15 dětí. Cena: 7 650 Kč
(doprava, ubytování, strava, program, zdravotník), plus vlastní kapesné a pojištění do zahraničí. Věk: 9–15 let. Vedoucí tábora: Mgr. Tomáš Hurdálek.
Kontakt: 773 781 162. Variabilní symbol: 202013.
NERF TÁBOR
10. 8.–14. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi vyrazit každý den s NERFkou do terénu. Umět pracovat
v týmu, zasportovat si a prožít již tradiční akční týden s bezva partou, to
bude hlavní náplň. Vlastní NERF zbraň výhodou. Stravování: Oběd zajištěn,
pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč.
Věk: pro 1. třídu–5. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek. Kontakt:
777 483 039. Variabilní symbol: 202014.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2020

BULHARSKO – MISTROVSTVÍ EVROPY V MAŽORETKOVÉM TANCI
17. 8. – 23. 8. 2020 (7 dní) – pobytový tábor
Tábor u moře plný tance. V případě kvalifikace účast na mistrovství Evropy v mažoretkovém tanci. Určeno pouze pro účastnice tanečního mažoretkového kroužku Safira. Ubytování: městečko Albena. Stravování: plná
penze. Kapacita tábora: 40 osob. Cena: 6 000 Kč (doprava, ubytování,
strava, program, zdravotník), plus kapesné vlastní. Věk: dívky 7–15 let.
Vedoucí tábora: Lenka Malíková. Kontakt: 733 765 788. Variabilní symbol:
202015.
Taneční tábor ZUMBA
17. 8. – 21. 8. 2020 (5 dní) - příměstský tábor
Tábor plný tance, gymnastiky výletů a kamarádů. Na závěr tábora nacvičíme malé vystoupení pro rodiče. Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita
tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: 1.–5. třída ZŠ. Vedoucí tábora:
Lucie Šrámová. Kontakt: 605 406 709. Variabilní symbol: 202016.
SOFTBALLOVÝ TÁBOR
17.–21. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Sportovní tábor plný softbalu a jiných aktivit v přírodě. Poslední den se
spaním. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 20 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: pro 1.–5. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Lenka Dohnalová. Kontakt: 606 317 377. Variabilní symbol:
202017.
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
24.–28. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Když skupina táborníků objeví starou deskovou hru, o které nikdy předtím
neslyšeli, zvanou JUMANJI, ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se
hra odehrává. Zažijte spoustu dobrodružství, zážitků, týmových soubojů
a na závěr cestu z džungle zpět do reality. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 30 osob. Cena: 1 590 Kč.
Věk: pro 1.–5. třídu ZŠ. Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek. Kontakt:
777 483 039. Variabilní symbol: 202018.

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!

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
POZVÁNÍ NA AKCE ZUŠ F. I. TŮMY KOSTELEC NAD ORLICÍ

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

Mateřské centrum Cvrček z.s.

1. 1. (středa) 13:00
NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
Sraz účastníků ve 13:00 v Kostelci nad Orlicí u kašny na náměstí Palackého Kostelec nad Orlici. Pěší trasa: bude stanovena podle počasí a stavu cest v okolí
Kostelce nad Orlicí. Délka pěší trasy: do 6 km. Vedoucí akce: O o Šabart.

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)

18. 1. (sobota) 7:30
ZE SOPOTNICE DO BOHOUSOVÉ
Sraz účastníků: 7:30 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd
7:45 do Sopotnice.Pěší trasa: železniční zastávka Sopotnice, Sopotnice, Pod
horou, Česká Rybná, cyklostezka 4072, Bohousová. Délka pěší trasy: 11 km.
Návrat: vlakem z Bohousové. Vedoucí akce: Věra Hrdličková

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

Sportovní klub Turista přeje v roce 2020 členům a příznivcům turistiky vše
nejlepší, hlavně zdraví a pěkné počasí na výletech.

Program MC Cvrček na leden:
6. 1. (pondělí) 9:00

PO VÁNOCÍCH ZNOVU DO CVRČKA!

8. 1. (středa) 16:00

ZIMNÍ TVOŘENÍ UBROUSKOVOU TECHNIKOU

15. 1. (středa) 16:00

NOVÉ DRUHY KRIMINALITY
(a jak se před nimi bránit)

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

22. 1. (středa) 8:00
VÝLET DO TONGA
Sraz v 8,00 na vlakové zastávce Kostelec nad Orlicí-město)
22. 1. (čtvrtek) 10:00

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI I.

MC Cvrček přeje všem lidem dobré vůle spoustu štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2020.
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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.
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Pravidelné akce:
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

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“.V lednu a únoru bude provoz nepravidelný a bez výukového
vedení.
Každé úterý 18:00
OREL V HNÍZDĚ (ČCHI-KUNG)
Zdravotní cvičení, které Vás nabije energií. Pro zájemce bez rozdílu věku či
fyzické kondice. Příjemné relaxační cviky zlepší vaše zdraví a uvedou vaše
tělo do rovnováhy.
Lektorka: Jana Fajfrová (tel. 777 309 803, jfajfrova@centrum.cz)
Každý čtvrtek od 18:00 YOGA S JANOU
Pravidelné lekce dynamické jógy se základem Ashtanga Vinyasy.

Plesy
28. 2. (pátek) 20:00 7. PLES DÁMSKĚHO KLUBU SLAVĚTÍNA
Dámský klub v Kostelecké Lhotě si Vás dovoluje pozvat na již 7. Ples Dámského klubu
Slavětína, který pořádá v pátek dne 28. 2. od 20:00 v Hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě. Těšit se můžete na předtančení, kapelu DYNAMIC, hry o ceny a překvapení
večera. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v hostinci U Hubálků, tel. č. 732 403 127.
25. 1. (sobota)

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES - SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

15. 2. (sobota)

PLES DÍTĚ V SRDCI - SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

28. 2. (pátek)

HASIČSKÝ PLES - SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

3. 4. (pátek)

VĚNEČEK II – ROZTANČENÝ RABŠTEJN A EGO
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.

Různé
23. 1. (čtvrtek) 16:00
TÝDEN HOKEJE
Velká jízda začíná prvním krokem. Přijďte se přesvědčit na Týden hokeje!
Pro děti ve věku 4-8 let a jejich rodiče Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice* (pokud
nedisponujete zmíněným vybavením, obraťte se prosím na pořádající klub
s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě). Pořádající klub: HC Město
Rychnov nad Kněžnou. Stadion: Javorničká 1648, Rychnov nad Kněžnou.
www.hcrk.eu, WWW.POJDHRATHOKEJ.CZ
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.

Nový zámek
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
manažerka pro koncerty: 604 514 383,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: h ps://www.facebook.com/novyzamekkostelecno/
OTEVÍRACÍ DOBA: Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–16:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.

Kinský Art Media a Nový zámek
pro vás v roce 2020 připravují
6. 1. (pondělí)
IVO KAHÁNEK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Mozart gala (Tříkrálový koncert). Účinkují: Ivo Kahánek – klavír, Barocco sempre giovane.

7. 4. (úterý) 19:30
QUARNERI TRIO KONCERT K POCTĚ LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Účinkuji: Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír.
Zrcadlový sál
21. 5. (čtvrtek) 19:30
VILÉM VEVERKA A KATEŘINA ENGLICHOVÁ
Účinkují: Kateřina Englichová harfa, Vilém Veverka hoboj.
Zrcadlový sál
16. 6. (úterý), 19:30
LUDMILA PETERKOVÁ A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Účinkují: Ludmila Peterková klarinet, Barocco sempre giovane.
Zrcadlový sál
Více informací o akcích a předprodeji vstupenek najdete na www.kinskyartmedia.cz

Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Stonožkový týden - Sbírka pro Filipa
Jsme moc rádi, že ještě v tomto vydání zpravodaje Vám můžeme sdělit, jak
se nám daří společně se Stonožkou pomáhat Filipovi a co pro to děláme.
Žáci ve třídách společně se svými učiteli vyráběli různorodé předměty pro
jarmark, vzhledem k ročnímu období převážně s vánoční tematikou. Stejným způsobem se ze svých domovů zapojili i někteří rodiče. Již prodejní stá18

nek na akci Anděl Páně 8. 12. budil zaslouženou pozornost a nabízené zboží
pomalu mizelo v taškách spokojených příchozích. Na obou pracovištích 1.
stupně školy se pak 10.12. a 11.12. konal opravdový dvoudenní jarmark s mnoha stoly oplývajícími krásnými výrobky našich žáků, kolegů, rodičů, ale také
z dílen dětského centra v pobytovém středisku. K příjemné atmosféře přispívali žáci školy i děti z PoS kulturním programem, ve středu přišla akci podpořit i jedna z místních country kapel. K tomu občerstvení, možnost posedět,
spousta nádherných lidí a všude dobrá nálada. Druhý den v podvečer již byl
jarmark skoro rozprodán. Všichni věděli, proč přišli a kam půjdou utržené
peníze. Jarmark přinesl do sbírky 64 910 Kč, Anděl Páně 10 000 Kč. Na účtu
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2020

Klubu rodičů, který byl dán k dispozici pro tuto sbírku, bylo v době předání
tohoto textu 34 800 Kč. Účet necháme ještě otevřený do konce ledna 2020.
K dosažení potřebné částky nám v tu chvíli chybělo 70 290 Kč. Všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na přípravě a realizaci sbírky podíleli, patří obrovské
poděkování za projevení lidskosti a dobré vůle. Děkujeme!
Kdo ví, třeba nyní, když čtete tento článek, jsme v cíli.
Zuzana Barvínková a Jiří Němec

Umíme poděkovat?

Čerti na 1. stupni

V listopadovém zpravodaji jste zajisté nepřehlédli článek od paní Langrové
z Prahy, která v něm děkovala třem žákyním za nezištnou pomoc při ohrožení svého života. Také nám ve škole připadl jejich čin mimořádný, lidský,
příkladný. Výborné je to, že zachovaly klid a počínaly si s vysokou odborností – využily v praxi to, co se naučily v hodinách zdravovědy, respektive
v zdravotnickém kroužku.
To, co se přihodilo, jsme vyprávěli paní Běle Gran Jensen, která stojí za hnutím
Na vlastních nohou – Stonožka a mimo jiné každoročně organizuje pro děti,
které dělají cokoliv dobrého pro druhé, slavnostní mši svatou v Katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. Dívky obratem obdržely pozvánku na tuto slavnost,
která se konala 6. 12., a navíc s sebou mohly vzít své rodiče i spolužáky. A tak
jsme vypravili celý autobus. Všechny tři měly tu čest předstoupit v doprovodu významných osobností, jmenujme arm. generála Petra Pavla, a přinést
obětní dary za dobro a mír ve světě. Celá zaplněná Katedrála vyslechla jejich
jména i s jejich příběhem. V chladu historické budovy každého zahřál zasloužený potlesk a až zamrazila síla lásky, která zde vládla.
To ale nebylo všechno. Ihned po ukončení mše svaté byly žákyně přijaty Jeho
Eminencí Dominikem kardinálem Dukou v Arcibiskubském paláci, kde jim
předal diplomy a pamětní medaile vydané u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České.
S těmito nevšedními a silnými zážitky jsme se v odpoledních hodinách vypravili zpět do našeho města, do svých domovů.

Dne 5. 12. navštívili všechny třídy na 1. stupni čerti, andělé a Mikuláš. Čertovské
rejdění ve třídách mírnili andělé. Mikuláš měl nejen ve své knize hříchů zapsané zlobivé děti, ale také měl u sebe i andělský seznam, na kterém byly napsané
hodné a pečlivé děti. Neposlušné děti Mikulášovi i čertům slíbily, že se polepší.
Všichni žáci dostali sladkou mikulášskou nadílku a jako poděkování recitovali
básničku, nebo společně zazpívali písničku. Po odchodu Mikuláše, čertů a andělů jsme se zpět všichni naladili na adventní čas a těšíme se na přicházející
vánoční svátky.
Mgr. Sabina Faltová a kolektiv učitelů na 1. stupni

P.S. Jsem přesvědčen, že odpověď na položenou otázku je ANO
Mgr. Jiří Němec, ředitel školy

Čertovsko–andělské dopoledne v 1. A
Ve čtvrtek 5. 12. se třída 1. A proměnila v malé andílky a čertíky. Dopolední výuka byla
ozvláštněna různými hrami, tematicky laděnými pracovními listy, které žáci vyplňovali ve skupinkách. Společně v nich luštili křížovku, psali slova do čertovských rohů
a andělských křídel a na závěr si vyrobili postavy anděla, čerta a Mikuláše. Aktivity
byly prokládány tanečky a písničkami. Do třídy se na děti přišel také podívat Mikuláš
s krásnými anděly a strašidelnými čerty. Z této návštěvy byly zpočátku děti zaraženy,
ale po zazpívání koledy Mikulášovi dostaly sladký kornout a všechen strach z nich
opadl. Na konci vyučování odcházeli žáci s úsměvem na tváři.
Mgr. Sabina Faltová, třídní učitelka 1. A

Laura Voltrová, Nela Pojslová, paní Běla Gran Jensen,
Vendula Bakešová, paní Věra Langrová, Kardinál Dominik Duka
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2020
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Podzimní básnění

Školní družina

Listopadové dny byly v ZŠ na Skále ve znamení básnění. Nejprve děti vymýšlely básničky na libovolné téma, ze kterých posléze samy vybíraly ty nejhezčí.
Rozhodování vůbec nebylo jednoduché, protože se sešlo mnoho velmi pěkných prací. Důkazem je to, že na prvním místě se umístily hned dvě básničky.
Na následujících řádcích si můžete přečíst ty nejúspěšnější.
3. místo: Vesmír, Soﬁe Kundrátová, 5.C
Raketa odlétá do vesmíru,
opouští nádhernou krajinu.
Na Marsu na ni čekají od doby odletu.
Společně navštíví Sluneční soustavu,
na Měsíc přistanou, nakouknou do kráterů.

Cirkus bude
Během měsíce listopadu postupně každé družinové oddělení z pracovišť
Erbenova i Drtinova navštívilo tělocvičnu ZŠ Komenského, kde na děti čekala milá slečna Bc. Magdalena Kynčlová z DDM.
Pro děti byl připraven program Cirkus bude. Slečna Kynčlová společně s dětmi zdramatizovala pohádku Duhová víla. Dramatizace děti zaujala poutavým
vypravováním a vtažením do hry.
Děti byly nadšené a hru si s nadšením užily.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

2. místo: Morčátka, Jana Krejsová, 3.C
Já mám ráda zvířátka,
jsou to naše morčátka.
Jmenují se Jasmínka
a ta druhá Ťapinka.
Rádi baští travičku,
okurku i mrkvičku.
Když je chovám v náručí,
spokojeně si mručí.
1. místo:
Gymnastika, Valerie Černá 4.C
Když trénuju gymnastiku,
mám pro sebe dlouhou chvilku.
Mosty, stojky, přemety,
zkus to se mnou taky ty!
Naučím tě přemet, ﬂik,
začneš chodit na trénink.
Stuhy, míče, obruče,
srdce se nám roztluče.
Vystoupení zvládnem hravě,
prvky máme stále v hlavě.
Diváci nám tleskají,
trenérka nás pochválí.
Příroda, Evelína Barillová, 2.C
Vykvetl nám petrklíč,
zima už je pryč.
Ptáček sedí na větvi,
zpívá krásně jako ty.
Jelen chodí po lese,
zimou už se netřese.

Čerti ve družině
Jiřina Hejčlová
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Tak jako každý rok, i letos, nás do školní družiny přišli navštívit čerti, andílci a Mikuláš. S sebou si přinesli seznam, kde měli uvedeny hodné děti, ale
také zlobidýlka. Ty se musely z pekla vykoupit básničkou nebo písničkou.
Na hodné děti čekala sladká odměna. Děti si odpoledne užily, některé se slzičkami v náručích paních vychovatelek, jiné se nechaly dobrovolně strčit do pytle.
Ale i tak bylo ve družině veselo.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD
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ZUŠ F. I. Tůmy
PF

2020

Pokojné prožití svátků vánočních a mnoho radosti a úspěchů v novém roce
2020 přejí žáci a zaměstnanci ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí.
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí
PF
ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí
2020

Poděkování SK Rabštejn
PF

2020
Dne 30.
11. proběhlo na Rabštejně představení O statečné Aničce. Baletní pohádku nastudovaly žákyně 1. stupně tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy společně s členy souboru VoTo. Představení ﬁnančně podpořilo regionální sdružení
NAD ORLICÍ o.p.s. Ráda bych touto cestou poděkovala SK Rabštejn, jmenovitě
manželům Klimešovým. Paní Marta Klimešová se vždy velice ochotně snaží vyjít vstříc všem mým požadavkům a obětavě pomáhá s organizací kolem našich
představení. Díky jejímu manželovi Janu Klimešovi pak naše baletní večery dostávají konečnou podobu, neboť i on se vždy snaží vyhovět mým představám
o osvětlení scény a vše má vždy velmi pečlivě připraveno. Velice si této spolupráce vážím a touto cestou jim za sebe i za všechny účinkující moc děkuji.
Lenka Neubauerová

Koncerty špuntíků
Koncerty špuntíků se již staly tradicí na naší škole. Jsou to koncerty, na kterých začínající žáci naší ZUŠ poprvé vystoupí na veřejnosti v krásném koncertním
sále ZUŠ. V letošním roce jsme tyto koncerty uspořádali dva. Vystoupilo na nich 26 nových žáčků hudebního oboru. Na památku prvního vystoupení dostaly
děti od Klubu rodičů při ZUŠ malé deníčky. Koncerty nejmenších potěšily všechny přítomné.
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
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Za uměním do Hradce Králové
Na prosincovém poznávacím zájezdu výtvarného oboru kostelecké ZUŠ
do Hradce Králové jsme navštívili dvě významné kulturní instituce tohoto
krajského města. V Divadle Drak se děti seznámily s bohatou historií inscenací, především loutkových her, a nahlédly do divadelní laboratoře. Pak se
staly výtvarníky na vlastní kůži a vytvořily si originální pohyblivou loutku, se
kterou si mohly zahrát loutkovou hru v připravené divadelní scéně.
Dalším cílem výletu byla prohlídka Galerie moderního umění. Tam jsme se
dozvěděli o historii této krásně zrekonstruované secesní budovy, prošli si
stálou expozici výtvarných děl a zhlédli současnou výstavu malířů Podorlicka
- Krajina skrytá uvnitř světa. Měli jsme štěstí a na výstavě jsme potkali jednoho z vystavujících malířů pana Jiřího Kaloče, žijícího na blízké Vrbici. Všechny
informace byly podány dětem srozumitelnou formou a paní lektorkou byl
kladen důraz na interakci a vyjadřování vlastních pocitů a názorů. V závěru
jsme navštívili výtvarný ateliér, ve kterém děti prakticky řešily výtvarné úkoly
inspirované předchozí prohlídkou galerie.
Součástí výletu byla i prohlídka historického centra města s jeho dominantami.
Akce se vydařila, všichni byli spokojeni a plni kulturních zážitků.
Jana Martincováí
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Obchodní akademie
na ekonomické konferenci v Chocni
Ve středu 20. 11. se tři studentky čtvrtého ročníku naší školy: Marie Žabková, Kateřina Němečková a Dorota Seidlová s Mgr. Renatou Čermákovou
a Ing. Pavlínou Kotoučovou zúčastnily čtvrtého ročníku konference Choceň
Škola podnikání, která se konala na Obchodní akademii a Střední odborné
škole cestovního ruchu Choceň.
Pro studenty byly připraveny workshopy s odborníky z praxe zaměřené
na podnikání, daně, pojišťovnictví a moderní marketing.
Na konferenci se studentky naší školy věnovaly různým tématům např. Daně
a nástroje ﬁnanční správy, Kooperativa – Pojistná gramotnost v běžném
a podnikatelském životě a
ČSOB – Svět ﬁnancí a rizika v digitálním světě.
Pro učitele a zástupce veřejné správy a ﬁrem zorganizovala choceňská obchodní akademie diskuse a workshopy na téma: Dům zahraniční spolupráce,
dTest, Nenech to být, Učitel sobě, CzechInvest, Akademie – Učitel koučem
a další. V rámci kulatého stolu probíhaly diskuse o možnostech spolupráce
a navazovaly se nové kontakty.
Na konci dne se studenti zúčastnili Panelové diskuse mladých studujících
podnikatelů, kde mohli pokládat otázky a dozvědět se něco o podnikání při studiu. Každý účastník konference obdržel po absolvování seminářů
a workshopů certiﬁkát.
Na konferenci nechybělo ani výborné občerstvení, které připravili studenti
choceňské školy.
Konference byla velmi zajímavá a přínosná pro všechny účastníky. Těšíme se
na další ročník.
Kateřina Němečková, Marie Žabková a Dorota Seidlová
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Dny otevřených dveří
V sobotu dne 30. 11. se pro veřejnost opět otevřely dveře Střední zemědělské školy a středního
odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí. Tradičně jsme tak zahájili dobu adventu.
Návštěvníci, jichž bylo rekordní množství, procházeli pod vedením zaměstnanců školy celým areálem, přičemž na jednotlivých stanovištích čekali učitelé a žáci, jež hosty stručně informovali o možnostech studia a také o výhodách,
které souvisí s jednotlivými obory (např. bezplatné získání řidičských průkazů
v oborech Agropodnikání a Zemědělec-farmář, ﬁnanční podpora pro žáky
učebních oborů, skvělé uplatnění našich chlaďařů na trhu práce atd.).
Ukázali jsme přírodovědné laboratoře, laboratoř fyziky, dílny, botanickou zahradu a samozřejmě kynologický areál. Probíhaly tady ukázky výcviku psů.
Četní zájemci o studium se totiž těšili právě na naše kynology a jejich čtyřnohé svěřenkyně, ovčačky–čtveračky. Hosté si prohlédli též stále rozšiřovanou
minifarmu, kde chováme králíky, ovce, slepice, krůty a kachny. Následovala
prohlídka moderní zemědělskou technikou doslova nabité mechanizační haly
a ti, kdo uvažují o pobytu v domově mládeže, navštívili renovované interiéry.
Prohlídku školy zakončilo předvánoční posezení ve společenské místnosti.

Na návštěvníky zde kromě občerstvení a informací o možnostech studia
čekalo překvapení: soutěžní přehlídka stovky nejrůznějších výrobků s předvánoční a vánoční tematikou. A byli to právě naši hosté, kteří vyplněním hlasovacích lístků určili konečné pořadí. Začíná zima, zvítězil sněhulák.
V pátek 17. 1. (od 12:00 do 16:00) proběhne náš druhý den otevřených dveří,
tentokrát ovšem bez vánoční atmosféry. Informace o studijních a učňovských oborech najdete na webu www.szeskostelec.cz. Budeme rádi, když se
přijdete podívat.
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT

Mikulášský florbalový turnaj
V úterý 3. 12. proběhl na naší škole tradiční mikulášský turnaj ve ﬂorbalu smíšených družstev mezi ročníky. Zápasy byly velmi dramatické a všichni hráči
podali velmi pěkné výkony.
Turnaj proběhl jako vždy v přátelské sváteční atmosféře. V nevýhodě byli studenti 4. ročníku, protože letos tento ročník tvoří jen jedna třída. Ani nejlepší hráč
Adam Jánský, který se opravdu snažil, nemohl při malém počtu hráčů uspět bez
střídání a lepších spoluhráčů. Překvapením byl velmi pěkný výkon hráčů z 1. ročníku, kteří obsadili druhé místo. Jejich hra byla založena na nejkvalitnější obraně
v celém turnaji. Nejútočnějším týmem turnaje bylo družstvo 3. ročníku. Výborný
útok, dobrý brankář, jenom jim v sestavě chyběla šikovnější děvčata do obrany.
Proto také obdrželi hodně branek. Nejlepší smíšený tým se podařilo sestavit třídám 2. ročníku, které turnaj bez jediné porážky vyhrály se skórem 10:6. Oporou
týmu byla hlavně Nela Škorpíková v brance a dále vyrovnaný výkon všech hráčů
v poli. Skoro celý tým se podílel na výhře nějakou brankou.
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč brankářka Nela Škorpíková 2. F + Tomáš Borůvka brankář 3. F
Nejlepší obránce Lada Šefčíková 1. A + David Prouza 1. F
Nejlepší útočník Anna Mňuková 2. F + Václav Labuť 3. R
Pro trenéra ﬂorbalistů měl tento turnaj velký význam, protože viděl mnoho
nových hráčů a hráček, které bude moct zařadit do týmu, který bude reprezentovat školu na okresním kole středních škol.
Jako trenér bych chtěl poděkovat všem účastníkům turnaje za předvedené
výkony, dále pak všem divákům a kantorům, kteří vydrželi až do vyhlášení
výsledků.
Tímto bych chtěl popřát všem hráčům, kteří reprezentují naši školu, hodně
sportovních úspěchů do nového roku.
Mgr. Petr Novotný
Fotograﬁe: Nikola Bečičková, 3. F
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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

SEDM SEZON KOSTELECKÉHO
ORIENTAČNÍHO BĚHU
K poslednímu oddílovému závodu na zakončení sezony v roce 2019 se sešli kostelečtí orientační běžci, aby se rozloučili stylově s lesem v závodě
SCORE LOUFE. Jedná se o hodinový závod s hromadným startem a volným
pořadím kontrol, které jsou bodově ohodnoceny. Tento netradiční závod je
malým zpestřením náročné sezony, která je již sedmá v pořadí. Po závodech
byli odměněni nejlepší běžci za svoje individuální výkony v průběhu roku.
Na prvním místě a titul „Nejlepší orientační běžec Kostelce nad Orlicí 2019“
získal Radovan Hladký, druhá skončila Simona Netopilová a třetí Veronika
Výchová. Doufám, že ocenění je i motivací pro další práci nejen vítězům, ale
i ostatním, a že výsledky ze sezóny 2019 příští rok obhájíme a třeba i zlepšíme. Poděkování patří i rodičům, kteří svoje děti ve sportování podporují
a jdou i vlastním příkladem, pravidelně se závodů účastní nejen jako fanoušci, ale i jako aktivní závodníci.
Ing. Viktor Hladký, Mgr. Petra Hladká, trenéřii

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA A VÝSTAVA
PATCHWORKU V KLUBU SENIORŮ
Stalo se již tradicí, že součástí Vánoční
uličky je tvořivá dílnička pro děti v Klubu seniorů Pohoda. V první adventní
neděli 1. 12. se znovu zaplnila klubovna dětmi, které v doprovodu svých
rodičů přišly vyzkoušet svoji zručnost
a vyrobit si tradiční vánoční dekorace.
Takový ježek - jablíčko zdobené zelenými větvičkami a na párátku napíchané
bonbony, rozinky, hrášek nebo fazole byl zkouškou trpělivosti. Zvládli ho ale
všichni, od předškoláků po starší kluky
a děvčata. Vyrobili si plovoucí svíčku
z ořechové skořápky a ještě další ozdoby z papíru nebo přírodnin. Poradili si i se sněhuláky natisknutými na papír.
Všichni si letos opět mohli prohlédnout výstavu Klubu patchworku, práce
zručných žen, které se scházejí v DDM již třetím rokem. Vystavované polštáře, ubrusy, prostírání i největší a nejsložitější patchworkové deky vznikly pod
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rukama žen amatérek, jejichž povoláním je vše jiné než švadlena nebo šička.
Jejich práce klidně mohou konkurovat výrobkům profesionálů. Ten, kdo zkusil, dobře ví, co obnáší mít patchwork jako svého koníčka. Jestliže máte zájem
vyzkoušet si šití a oplýváte notnou dávku trpělivosti, pečlivosti a zručnosti,
přijďte mezi nás. Pokud vás vystavené práce Evy Burdychové, Věry Richterové,
Šárky Votroubkové, Soni Frydrychové a Jany Malé zaujaly, neváhejte, termíny
našich dílen jsou uveřejňovány ve zpravodaji nebo se informujte v DDM.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s členkami Klubu seniorů Pohoda a pracovníky DDM Kamarád. Děkujeme všem, kteří se svojí přítomností na ní podíleli.
Drahomíra Paulusová, pedagog volného času
Autor fotograﬁe: Drahomíra Paulusová

ANDĚL PÁNĚ
ANEB SOUSEDSKÉ VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
V neděli 8. 12. proběhlo setkání s Mikulášem, andílky
a čerty. Na této rozmanité
akci mohly děti navštívit peklo, kde s čerty hrály kostky
a dozvěděly se o svých hříších
od samotného Lucifera, a nakonec svoji cestu zakončily
v nebi, kde na ně čekali andílci se svými tanečky a hádankami a samozřejmě Mikuláš,
který je za dobré skutky odměnil mikulášskou nadílkou.
Když se všichni občerstvili
na jarmarku před sokolovnou,
v adventních dílnách vyrobili přáníčka a perníčky a nakoupili dárečky od místních
prodejců, mohli se podívat
na ohňovou show a hlavně se rozloučit s Mikulášem, andílkem a čerty, kteří společně odjeli v kočáře taženém koňmi.
Mockrát děkujeme všem účastníkům a hlavně dětem, které nás svými ustrašenými básničkami a rozzářenými úsměvy opět vrátily do dětských let.
Velký dík patří také organizaci Mishula party, se kterou pro nás byla radost
spolupracovat a podílet se na organizaci této akce.
Mgr. Tomáš Hurdálek, pedagog volného času

Kroužek Barevná paleta
Autorka fotograﬁí a zároveň vedoucí kroužku Barevná paleta Bc. Ilona Mikysková
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Kostelecký okrašlovací spolek
Kanada
Kanada je země velmi vzdálená a rozlehlá a hned tak
se tam každý nedostane. Vyprávění chlenského cestovatele, které KOS s podporou MAS Nad Orlicí a Města Kostelce n. Orlicí
5. 11. zorganizoval v Komunitním centru, nám ji skvěle přiblížilo a promítnuté
fotograﬁe nás všechny namlsalo vyrazit tam taky. No, kdo ví?

Poezie vánoc
Krása střídá nádheru, jednoduché, ale dechberoucí vánoční motivy předvedly dámy z Pomněnky 26. 11. a zahájily tak novou tradici předvánočních
akcí v komunitním centru. Děkujeme za podporu MAS Nad Orlicí a Městu
Kostelec n. Orlicí a těšíme se na další takové kouzlení.

SPCCH
Z činnosti svazu
Dne 13. 11. SPCCH Kostelec nad Orlicí uspořádalo již tradiční vánoční jarmark. Sešlo se mnoho vystavovatelů, domovy důchodců, ústavy sociální
péče i jednotlivci. Přesto, že nám jako obvykle nepřálo počasí, byla zima, vítr
a hodně pršelo, byla návštěvnost překvapivě velká.
Největší radost ze všech věcí, co byly na prodej, měly děti z místních mateřských školek. Maminkám nakoupily drobné dárky. Každý návštěvník měl
možnost ochutnat výborné koláčky a moučníky, které napekly naše šikovné
ženy, připraveny byly i chlebíčky a jednohubky.
Toto cestou děkuji všem, kteří pomáhali při přípravě tohoto jarmarku a všeho kolem. Největší poděkování zasluhuje ovšem paní Marta Klimešová a kolektiv SK Rabštejn. Bez jejich vstřícnosti a podpory bychom nemohli jarmark
a jiné akce realizovat.
Děkujeme panu starostovi a všem zainteresovaným z vedení města za jejich
pomoc. Poděkování patří nedílně i paní Šárce Slezákové, která nám ochotně
ve všem pomáhá. Dále děkujeme panu Špačkovi, který pro nás bezplatně
vždy připraví propagační banner. Všichni vystavovatelé byli srdečně pozváni
na předvánoční posezení s hudbou, které se konalo 4. 12.
Pátého prosince jsme se sešli ještě jednou v kavárně SK Rabštejn na estrádě
s harmonikáři „Kluci z hor“.
Do nového roku 2020 přejeme vše nejlepší, hodně pevného zdraví a spokojenosti. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň a naše akce navštívíte.
Za vše děkují členové Základní organizace svazu postižených civilizačními
chorobami Kostelec nad Orlicí.
Za výbor ZO SPCCH Blanka Matějusová, předsedkyně ZO.

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané, milí zahrádkáři a příznivci zahrádkářského spolku,
pěstitelská sezona na zahrádkách nám skončila, stromy, keře a květiny jsou ošetřeny a uloženy a budou čekat do jara na novou sezonu. Zima již neodbytně klepe
na dveře, nastal čas adventu a čekání na Vánoce.
Je to ten pravý čas na bilancování uplynulého období, zamyšlení nad tím, co se
podařilo, co mohlo být lepší a kde jsou nějaké rezervy.
Uplynulý rok byl pro nás po všech stránkách náročný. Pokračovali jsme v úpravách
zahrádkářského domu, byla provedena dělící stěna mezi klubovnou a pronajímaným prostorem bývalé prodejny, pokračováno ve výměně topidel, provedena
oprava střechy nad manipulačním prostorem u moštárny, kam již delší dobu zatékalo. Vyřazený nábytek posloužil díky šikovným řemeslníkům z řad zahrádkářů
p. A. Mrázka a p. St. Valce k obnově letní kuchyně u grilu a zřízení archívu. Průběžně se zajišťuje servis a údržba moštárenské části tak, aby zařízení byla schopna
bezpečného a spolehlivého provozu. To vše včetně potřebných revizí předpokládá značné ﬁnanční prostředky. Bohužel letošní neúroda ovoce v našich lokalitách
se nepříznivě podepsala i na moštárenské sezoně a bylo nutno přijmout určitá
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úsporná opatření, která zcela pochopitelně nejsou vždy přijímána s nadšením.
Nicméně při ohlédnutí zpět věřím, že s plněním předsevzetých plánů můžeme
být spokojeni díky obětavosti některých členů ČZS.
Možno s uspokojením konstatovat, že ani po stránce společenského života
ve městě jsme nezůstali nic dlužní. Začnu tradičním zahrádkářským plesem, který je po stránce ﬁnančního i technického zajištění náročnou akcí. Již několik let
tvrdíme, že je poslední, ale stačí vidět spokojené a dobře se bavící spoluobčany
a následující rok do toho jdeme znovu. V loňském roce nám vyšla vstříc p. ing. Klimešová se zajištěním prodeje vstupenek a rezervace míst, což je pro nás jako organizátory velkým přínosem.
Tímto si vás dovoluji pozvat na náš ples, který se uskuteční dne 25. ledna 2020
v SK Rabštejn. Vstupenky jsou v předprodeji SK Rabštějn, a to jak on-line, tak přímo v pokladně zařízení. Budeme se velmi těšit na Vaši návštěvu.
Pro širší veřejnost byly zorganizovány dvě besedy směrované k oslavě Velikonoc a Vánoc s možností malých dílniček, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet předváděné techniky. Lektorkami byly p. Paulusová, p. Limlová, p. Zárubová, p. Žižková a p. Horská.
Zúčastnili jsme se Food festivalu v krásném prostředí zahrad kosteleckého zámku,
zde bych ráda ještě jednou poděkovala Správě zámku za nastavení podmínek pro
rozvoj kosteleckých aktivit.
Aktivně jsme se podíleli na přípravě dvou zahrádkářských výstav v Častolovicích
a naše expozice byly kladně hodnoceny. Pro Klub důchodců Pohoda a členy ČZS
v Kostelci nad Orlicí tradičně zabezpečujeme letní posezení s grilováním v areálu
zahrádkářského domu.
Uspořádali jsme tři zájezdy v květnu do Harachova, kde bylo možno obdivovat
um českých sklářů a do Jilemnice, v září do Liberce a na Ještěd a začátkem prosince výlet do Ratibořic a Nového Města nad Metují pro nasátí předvánoční atmosféry. Každý z nich byl harmonickým spojením cesty za poznáním, zahrádkářské
problematiky a v neposlední řadě příjemného setkání s přáteli a známými u dobrého jídla a pití.
Nechci, aby toto mé povídání vyznělo jako chvalozpěv, ale s ohledem na to, že
většině členů je 70 + a celý výbor pracuje bez nároku na odměnu, musím zcela
oprávněně pociťovat určitou dávku hrdosti. Přivítali bychom členství mladších
lidí, kteří by byli ochotni převzít zkušenosti a um generací před námi.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála krásné a požehnané Vánoce, hodně zdraví, štěstí a lásky, protože ta je na počátku všeho krásného, co lidé mohou
spolu prožívat, a do nového roku vše dobré. Ať se Vám splní všechna přání.
Dana Musilová, předsedkyně ZO ČZS Kostelec n. Orl.

SPORT
FBK Kostelec nad Orlicí
Florbal Kostelec nad Orlicí
Dne 30. 11. proběhl již šestý ﬂorbalový turnaj, tentokráte v Kostelci nad Orlicí. Naši chlapci vyhráli nad týmem z České Skalice, a to těsně 6:5, další výhra
byla nad týmem z Hostinného 11:3 a poslední zápas skončil remízou 5:5 proti
týmu ze Dvora Králové.
Chlapci si vedli dobře, a to především díky výborné týmové spolupráci.
Do nového roku 2020 přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a chlapcům pěkné sportovní výsledky.
Za FBK IJ.
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Table tenis Kostelec nad Orlicí
Závěr roku 2019 na medailové vlně
Od průlomového zářijového úspěchu kosteleckého TTC, kde náš nejmladší žák David Mejtský vybojoval bronzovou medaili na prvním republikovém
turnaji v Praze, už uplynulo mnoho času. To však neznamená, že by se jednalo o poslední kostelecký stolnětenisový úspěch právě uplynulého roku.
I když se nepodařilo na Davidův průlom navázat přímo, tedy opět na republikové úrovni, na úrovni krajské a okresní se to povedlo hned několikrát.
Nejúspěšnějším účastníkem krajských bodovacích turnajů se se dvěma
stříbry stal opět David Mejtský, doplněn v kategorii nejmladšího žactva
(do 10 let) svým stejně mladým kolegou Radovanem Hladkým a také o 3 roky
starším spoluhráčem Lukášem Petrem, kteří přidali své medaile bronzové.
Okresní přebory kategorií mladších a nejmladších žáků se dočkaly drtivého
ovládnutí kosteleckým oddílem, když naše děti přivezly z celkem 9 různých
kategorií neuvěřitelných 15 medailí z celkem 27 možných. Více než polovina
jich tedy patřila kosteleckým a nic na tom nedokázal změnit ani fakt, že
v kategorii mladších žaků soutěžilo rekordních 26 účastníků z 5 různých oddílů, což jsou čísla pro okresní měřítka absolutně nevídaná.
Mezi těmito blyštivými kovy se přesto skrývají i nemedailové úspěchy, kterých si kostelecký oddíl váží neméně. Jsou to především dvě další roviny

práce s mládeží. První z nich je práce se stolnětenisovou přípravkou, tedy začátečníky a nové tváře TTC a jejich zdárného vplouvání mezi ostatní již soutěžící mládež. Byli to totiž právě oni, kdo před koncem roku okusili soutěžní
úroveň stolního tenisu na okresních turnajích a ochutnali úspěchu. Druhou
z výše zmíněných poněkud skrytých rovin tvoří potom začleňování pomalu
odrůstajících mládežníků do soutěží dospělých, kde potvrzují svou neustále zvyšující se konkurenceschopnost na té nejtěžší úrovni. Jako oddíl proto
máme velkou radost, že tímto procesem dochází k upevňování tradice kosteleckého stolního tenisu a pomyslnému předávání žezla dalším generacím.
Oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí

ROZVOZ JÍDEL
ROZVOZ
JÍDEL

ROZVOZ JÍDEL
ROZVOZ

Objednejte si jídlo až na stůl a ušetřete tak
spoustu času i energie. Přijímáme stravenky
Foto: archiv FBK

Objednávky jídel, info: 737 820 959, 605 446 739
Restaurace Secesse: 704 540 178

www.pohostinstvisecesse.cz
www.secesse.cz

ROZVOZ JÍDEL
Denně PO – PÁ od 9.00 do 13.00 hod.
Objednávky 12 hod. předem.
Možnost množstevní slevy.
Týdenní menu naší tradiční české kuchyně
naleznete na našich webových stránkách nebo
bližší informace na tel. viz dole. Týdenní jídelní
lístek Vám přivezeme, až domů. Jídla dovážíme
zavařená v plastových miskách určená na ohřev
v mikrovlnných troubách.

ROZVOZ JÍDEL
Secesse
Komenského 555
Kostelec nad Orlicí, 517 41
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2. CHARITATIVNÍ KONCERT POMOHL NADAČNÍMU FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM
Nečekáme od lidí miliony, naopak přesvědčili jsme se, že když milion lidí spojí své ruce a dají každý jen málo, ve výsledku je to mnohem víc než milion.
Vybraná částka 20 831 Kč byla díky výtěžku z 2. Charitativního koncertu, který se konal v neděli 1. 12. v chrámu sv. Jiří, poukázána Nadačnímu fondu
Šance onkoláčkům. Tato organizace pomáhá materiálně a ﬁnančně dětem s vrozenými vadami, dětem s jiným závažným onemocněním, dětem v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení.
Děkujeme všem účinkujícím za skvělou atmosféru. Sbor žáků F. I. Tůmy pod taktovou paní Dagmar Potštejnské společně s paní Bárou Basikovou dokázali nás, diváky, naladit na adventní čas, vnesli mezi nás klid a nádhernou hudbu.
Zvláštní poděkování patří za perfektní obraz týmu Honzy Duška a výborný zvuk Čepelkovi ml. a st.
Snad se nám podařilo začít novou tradici společného setkávání v Kostelci nad Orlicí.
Pokud chcete ﬁnančně tomuto nadačnímu fondu přispět, pak číslo jejich transparentního účtu je 2600717725/2010 FIO banka. Vaše pomoc však
nemusí být pouze ﬁnanční, navštivte jejich webové stránky www.nfsanceonkolackum.cz, kde se dozvíte, jak pomoci.
Děkujeme všem, kdo přispěli a ukázali, že osud lidí kolem nás jim není lhostejný a především, že společně s námi pomáháte těm nejmenším.
Právě začíná rok 2020. Prožijme ho ve zdraví a pohodě. Nebuďme lhostejní, pomáhejme a buďme tu jeden pro druhého. Ať každý z nás přispěje k rozvoji
svého okolí, města nebo celé společnosti. Věnujme také co nejvíce času rodině a našim blízkým. Přeji Vám všem, aby byl rok 2020 šťastný, úspěšný a ať jste
o krok blíž ke svým vysněným cílům. Těším se na setkávání s Vámi při kulturních akcích v našem městě.
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

Foto: Z. Fabiánek

6. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
MINUTA TICHA ZA OBĚTI BRUTÁLNÍHO ÚTOKU V OSTRAVSKÉ NEMOCNICI
V rámci akce Česko zpívá koledy, která se konala ve středu 11. 12. v mnoha místech České republiky, jsme věnovali před tradičním zpěvem
koled na Jiráskově náměstí – minutu ticha obětem tragické události v ostravské nemocnici.
Děkujeme všem, kteří spolu s námi věnovali tichou vzpomínku těmto tragicky zesnulým lidem.
Děkujeme Vám.

Foto: Z. Fabiánek
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OA TGM a Město Kostelec nad Orlicí
Vás zve na

Slavnostní otevření

UMĚLÉHO KLUZIŠTĚ

v areálu Obchodní akademie T. G. Mas ar yka
které se uskuteční

ve čtvrtek

16. 1. 2020 o d 1 6 : 0 0

Programem provází: Honza Dušek
• uvítání hostů a veřejnosti
• velkoplošná projekce
krátkých propagačních filmů
• poděkování sponzorům
• vystoupení krasobruslařek
• ukázka tréninku malých hokejistů DDM
• „sranda mač“ Kosteleckých lvů
proti studentům OA TGM
• pozvání na hokejový ples

Otevření umělého kluziště za budovou OA T. G. M. mezi svátky
Den
středa 25. 12
čtvrtek 26. 12.
pátek 27. 12.
sobota 28. 12.
neděle 29. 12.
pondělí 30. 12.
úterý 31. 12.
středa 1. 1. 2020
čtvrtek 2. 1.
pátek 3. 1.
sobota 4. 1.
neděle 5. 1.

Časový úsek

10:00–12:00

13:00–16:00

zavřeno
10:00–12:00

13:00–16:00

SOLAR SERVIS CZ - Fotovoltaika pro Váš dům:
s ohřevem vody, s akumulací, nebo i s tepelným čerpadlem
1. Finanční úspora
Montáží sluneční elektrárny snížíte účty za elektřinu.
Fotovoltaické panely jsou nejen zdrojem výroby elektrické energie pro provoz domácnosti.
Lze je dále používat i k vytápění, ohřevu vody, ke klimatizaci, filtraci a ohřevu bazénu.
2. Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu
Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost. Výrobci standardně garantují, že po 25 letech neklesne jejich výkon pod 80 % výkonu. Akumulátory mají mnohaleté záruky. Technika je bezúdržbová.
Určitě Vás zaujme dokonalý monitoring výroby a spotřeby.
4. Snadná a rychlá instalace
Až se rozhodnete pro FV elektrárnu, zjistíte, že nejvíce času zabere vyřídit potřebnou administrativu. Pro
naše klienty veškeré papírování i žádost o dotaci vyřizujeme my. Tento proces je obvykle kompletní
do 3 měsíců. Ale samotná instalace solárního systému standardně netrvá více, než dva dny a nenarušuje
běžné fungování obyvatel domu.
5. Možnost získání dotace
Protože stát podporuje udržitelné formy získávání energie, můžete coby budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. Příspěvek se pohybuje od 35 000Kč
do 155 000Kč, podle typu a výkonu systému. Našim zákazníkům tuto dotaci garantujeme a kompletně
vyřídíme. Na nejvyšší příspěvek dosáhnou ty domácnosti, které se rozhodnou pro vybudování fotovoltaické
elektrárny s akumulací do baterií, nebo kombinaci klasického FV zdroje s tepelným čerpadlem.

Provozovna Častolovice, č.p. 56, tel. 734 411 111
info@solar-servis.cz | www.solar-servis.cz
Domluvte si schůzku a přijďte pro podrobné informace do naší kanceláře v Častolovicích
(u kruhového objezdu)

