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Foto: 1 – Lucie Hanušová, 2 – Lucie Packová, 3 – Michal Hanuš, 4 – Tomáš Dimmer, 5 – Martin Inguort, 6 – Rudolf Prchlík
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navazuji na svůj lednový příspěvek, v němž jsem avizoval,
že Vás v únorovém vydání tohoto měsíčníku seznámíme
s plánovaným městským rozpočtem na rok 2020. Ten zastupitelstvo města Kostelce nad Orlicí schválilo dne 16. 12.
minulého roku.
Celkové příjmy města očekáváme ve výši 157 181 404 Kč.
Oproti tomu běžné výdaje činí v součtu 123 155 004 Kč.
S takovou částkou je třeba počítat na pokrytí nezbytných
nákladů spojených s činností jednotlivých odborů městského úřadu, organizačních složek města, Městské policie
Kostelec nad Orlicí, Sboru dobrovolných hasičů Kostelec
– Skála – Kostelec nad Orlicí, Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí, Městské knihovny Kostelec nad Orlicí, dále
na pokrytí příspěvků na provoz kosteleckých základních
a mateřských škol i Základní umělecké školy F. I. Tůmy
i provoz Sdruženého klubu Rabštejn, Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí a dalších spolků a institucí, jichž je
město zřizovatelem.
Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 64 820 500 Kč. Celkové plánované výdaje tedy v součtu čítají 187 975 504 Kč.
Z uvedených kalkulací vyplývá, že počítáme s rozpočtem
s deﬁcitním schodkem ve výši 30 794 100 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku hospodaření z minulých let
ve výši 26 300 000 Kč a v případě další potřeby revolvingovým úvěrem.
Do kapitálových výdajů počítáme investiční akce města
pro rok 2020. Dovolím si uvést ty nejzásadnější, ﬁnančně
nejnáročnější:
1. Rekonstrukce komunikace ulic Erbenova, Tůmova
a Na Spojce: 25 000 000 Kč
2. Rekonstrukce komunikace Drtinova od zbrojnice
SHD k autoservisu: 8 000 000 Kč
3. Oprava komunikace v Kostelecké Lhotě od Hostince
U Hubálků do Koryt: 1 300 000 Kč
V průběhu oprav komunikací se předem omlouváme za poněkud sníženou kvalitu života v uvedených ulicích. Jedná
se o zásadní opravy včetně výměny kanalizačního a vodovodního potrubí, která jsou v havarijním stavu, a další nezbytné opravy chodníků, osvětlení apod.
4. Revitalizace Domu dětí a mládeže: 17 000 000 Kč
5. Oprava čistírny odpadních vod na Koupališti
Kostelec nad Orlicí (zásadní oprava pro zajištění
provozu koupaliště v letní sezóně): 1 200 000 Kč
6. Revitalizace „náměstíčka“ na Rudé armádě:
1 500 000 Kč
7. Vybudování umělé ledové plochy za Obchodní
akademií T. G. Masaryka: 1 000 000 Kč

Poděkování za finanční dar
společnosti Federal-Mogul
Friction Product a. s.
Děkujeme společnosti Federal–Mogul Frictio Product a.s. za přízeň,
kterou nám dlouhodobě zachovává. Díky ﬁnančnímu daru této ﬁrmy
jsme v roce 2019 opět mohli podpořit zájmové a sportovní organizace
z Kostelce nad Orlicí a jeho místních částí.
V ROCE 2019 BYLY PODPOŘENY NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Český kynologický svaz ZKO Kostelec nad Orlicí – 568, 12. ročník
Kosteleckého závodu
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s, Dětský den na hřišti Na Penaltě
„Čhavengre jilo”, Jednodenní výlet
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s., Hodina fotbalu pro děti
od 4 do 10 let
SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s., Dětské závody ve sjezdovém
lyžování
TTC Kostelec nad Orlicí, z.s., Turnaj mládeže
Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s., Sportujeme pro zlepšení
zdraví dětí školního věku
Kostelecký okrašlovací spolek, Dětský den
Břetislav Štěpař, 6. ročník tradiční Hubertovy jízdy o pohár
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.,
Letní putovní tábor do Polska
Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s., Sportujeme pro zlepšení
zdraví dětí školního věku
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s., Kostelecký lvíček, lev
Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s.,
Charitativní jarmark
TERCIA VOLTA, Efektivnější výuka intonace a rytmické výchovy
Michaela Kašparová, Anděl Páně aneb sousedské vánoční slavnosti
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, Vánoční
zvyky a tradice českých Vánoc, besídka kolektivu mladých hasičů

Finanční podpory si moc vážíme a těšíme se na další spolupráci.
František Kinský, starosta města

Novoroční ohňostroj rozzářil náměstí
Dne 1. 1. 2020 v podvečer se na Palackého náměstí konal tradiční Novoroční ohňostroj.
Děkujeme za ﬁnanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům
akce, byli to: Cihelna Kinský, spol. s r. o., Jedlinský - interiéry s.r.o.,
STATING s.r.o., AQUA SERVIS, a.s., AG Typ tiskárna Kostelec nad Orlicí,
Pension Podhorní mlýn.
Poděkování patří také firmě Ohňostroje Náchod, jmenovitě panu
Richardu Koutnému, který měl ohňostroj ve své režii a připravil divákům nádhernou pyrotechnickou show plnou barev a emocí.

V roce 2020 tedy plánujeme rozsáhle investice, které jsou
pro rozvoj města a život v Kostelci nad Orlicí důležité
a zásadní. Samozřejmě není možné uspokojit požadavky
a představy každého občana. Při sestavování a plánování
akcí jsme jednali i o dalších možných opravách, které byly
alternativami pro výše uvedené. Po diskuzích následně
byly jako prioritní schváleny takové, u kterých padla dohoda většiny členů zastupitelstva. To investice odhlasovalo
počtem 18 souhlasných hlasů, 2 zastupitelé se zdrželi. Proti
navrženému rozpočtu nehlasoval nikdo.
Pevně věřím, že se nám i v letošním roce podaří dostát všem
plánům a závazkům, které mají přispět ke zvelebení našeho
města a povýšit kvalitu života obyvatel Kostelce nad Orlicí.

Organizačně-správní odbor

František Kinský, starosta města
Foto 1 – Jan Vrána, 2 – Kristian Martinec
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

•

•

ze dne 9.12.2019
schvaluje
smlouvu o dílo na servis zdvihacího zařízení - plošiny se společností Garaventa Li
s.r.o., se sídlem 102 21 Praha 10, Pražská 16,
IČ: 49682041.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Nákup licence
Microsoft Exchange Server 2019 pro Město Kostelec nad Orlicí, dle stanoveného
pořadí.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Zpracování lesních
hospodářských osnov, dle stanoveného pořadí.
smlouvu o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec nad Orlicí se společností Lesprojekt
východní Čechy s.r.o., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Gočárova třída 504, IČ: 25251431.
smlouvu o dílo s panem Ing. Jiřím Zálišem, se
sídlem 517 41 Týniště nad Orlicí, Voklik 759,
IČ: 16229177.
dohodu o centralizovaném zadávání se společností Ministerstvo vnitra, se sídlem 170 34
Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064.
darovací smlouvu se spolkem Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu
1498, IČ: 00435783.
odpisový plán pro rok 2020 Základní umělecké školy F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova
17, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 71230432.

•
•

•

•

•

•

změnu rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové
opatření č. 35.
darovací smlouvu o poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 3.000 Kč na zajištění novoročního ohňostroje s ﬁrmou Gabriela Pelová, Kostelec nad Orlicí, Podhorná 478, IČ: 48599336.
darovací smlouvu o poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 15.000 Kč na zajištění novoročního ohňostroje se společností Cihelna Kinský,
spol. s r. o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Hálkova 1359, IČ: 47472081.
roční odměny pro členy Redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice za jejich činnost v roce 2019 dle přílohy.
souhlasí
s novými platovými výměry ředitelů škol
a školských zařízení zřizovaných městem
Kostelec nad Orlicí s účinností od 1.1.2020 dle
přílohy.
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci Druhé výzvy
roku 2019 takto:
4.000 Kč Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s.,
se sídlem Drtinova 662, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 69153183;
9.000 Kč SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s.,
se sídlem Masarykova 1399, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, IČ: 26640490;
7.000 Kč Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 80, IČ: 27013014;
7.000 Kč TERCIA VOLTA, se sídlem Doudleby
nad Orlicí, Vyhnánov 47, IČ: 26666740;

9.000 Kč Michaela Kašparová, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Čermákova 1164,
IČ: 87977184;
4.500 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Příkopy 267, IČ: 06926231.

•

•

•

•

nesouhlasí
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci Druhé výzvy
roku 2019 spolku SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Žofínská
813, IČ: 15040666.
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci Druhé výzvy roku 2019 pobočnému spolku Tělocvičná
jednota Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 265,
IČ: 60885084.
s poskytnutím ﬁnančního daru Federal-Mogul Friction Products a.s. v rámci Druhé výzvy
roku 2019 spolku Mateřské centrum Cvrček
z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Stradinská
1417, IČ: 26578620.
neschvaluje
ﬁnanční prostředky na poskytnutí z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí pro pobočný spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí.
Výtah vyhotovila:
Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí

•

•

•
•

•

ze zasedání
Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí
ze dne 16.12.2019
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládaní se stavebním odpadem.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností
od 1.1.2020 se sazbou poplatku ve výši 550 Kč.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020.
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019
o místním poplatku z pobytu s účinností
od 1.1.2020, kde se mění článek č. 6 sazba
poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den

•

pobytu s výjimkou dne jeho počátku.
rozpočet města Kostelec nad Orlicí pro rok
2019 jako schodkový:
- příjmy ve výši:
157.181.404,- Kč,

Schodek je tedy kryt revolvingovým úvěrem
a zůstatkem
z minulých
Fota: archiv
Klub seniorů
Pohoda let.
•

•
- běžné výdaje ve výši:
123.155.004,- Kč,
- kapitálové výdaje ve výši:
64.820.500,- Kč,

•

- výdaje celkem ve výši:
187.975.504,- Kč,

•

- revolvingový úvěr ve výši:
8.000.000,- Kč,

•

- zůstatek hospodaření z minulých let:
26.300.000,- Kč,
- ﬁnancování celkem činí:
34.300.000,- Kč.
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závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou
odvětvová třídění rozpočtu dle rozpočtové
skladby, tzv. paragrafy.
darovací smlouvu s nadačním fondem Zdravotnický nadační fond města Rychnov nad
Kněžnou, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Havlíčkova 136, IČ: 07806485.
plán zasedání zastupitelstva města na rok 2020.
souhlasí
s tím, že s účinností od 17.12.2019 bude funkce neuvolněného místostarosty dočasně neobsazena.
s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
225 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o velikosti 82 m2, který je v podílovém spoluvlastnictví o velikosti podílu 5/8 od České
republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2,
Nové Město, Rašínovo nábř. 390/42.
3

nesouhlasí
s prodejem pozemků parc. č. 2290/3 trvalý travní porost, o výměře 1328 m2 a parc. č.
2290/4 trvalý travní porost, o výměře 192 m2
v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.

•

volí
v souladu s § 84, odst. 2) písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, dalším členem rady
města paní Mgr. Martinu Kalouskovou.

nání valné hromady společnosti Agua servis,
a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, 516 01,
Štemberkova 1094, s účinností od 17.12.2019.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

•

•

ruší
- delegování RNDr. Tomáše Kytlíka, zástupce
města Kostelec nad Orlicí na jednáních valné
hromady společnosti Agua servis, a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, 51601, Štemberkova 1094, ke dni 16.12.2019.
deleguje
pana Františka Kinského, starostu města,
zástupce města Kostelec nad Orlicí na jed-

L
K O ST E

•

s bezúplatným převodem pozemků parc. č.
281/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 2368 m2 a parc. č. 281/13 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 360
m2, oba v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí,
od České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového
úřadu, se sídlem 130 00 Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024.

E
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INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2020
Demolice objektu ZŠ Kostelecká Lhota
alokována částka 1 250 000 Kč

Výtah knihovna
alokována částka 750 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace Kostelecká Lhota
alokována částka 1 300 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace Erbenova – prodloužení
alokována částka 610 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace - spojka Pod Branou, Komenského ulice
alokována částka 700 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace – Erbenova, Na Spojce, Tůmova ulice
alokována částka 25 000 000 Kč

4
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Oplocení + zastřešení – So ballové hřiště
alokována částka 310 000 Kč

Veřejné osvětlení Kostelecká Lhota
alokována částka 500 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace – Lom
alokována částka 300 000 Kč

Trafostanice
alokována částka 1 000 000 Kč

Rekonstrukce místní komunikace Stradinská
alokována částka 8 000 000 Kč

Výměna oplocení víceúčelového sportoviště za Sokolovnou
alokována částka 500 000 Kč

Dům dětí a mládeže (revitalizace centra dětí a mládeže)
alokována částka 13 100 000 Kč

DÁLE PAK:
Studie a projekt BD DVÚ (dětský výchovný ústav)
alokována částka 2 050 000 Kč
Studie a projekt BD Kostelecká Lhota
alokována částka 1 250 000 Kč
Záložní zdroj elektrické energie budova A
alokována částka 450 000 Kč
Venkovní interaktivní elektronická úřední deska budova B
alokována částka 320 000 Kč
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Dotační programy roku 2020

Změně provozní doby městského úřadu

Na svém jednání Rada města dne 13. 1. 2020 vyhlásila následující dotační
programy pro rok 2020:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí informuje občany o změně provozní
doby městského úřadu od 1. 2. 2020.

a) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež
(alokovaná částka 100 000 Kč)
b) Sport – celoroční pravidelná činnost (alokovaná částka 800 000 Kč)
c) Individuálně posuzované žádosti mimo schválená „Pravidla“
(alokovaná částka 920 000 Kč)
Příjem žádostí od 15. 2. 2020 do 21. 2. 2020.
Žádost a pravidla pro přidělování dotací naleznete na www.kostelecno.cz,
sekce: Granty a dotace

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU:

* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města
Kostelec nad Orlicí, rozpočtovým opatřením, vratek nepoužitých částí
dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, přesunu peněžních
prostředků z jiných dotačních programů
b) snížit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města
Kostelec nad Orlicí převodu peněžních prostředků do jiného dotačního
programu
d) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty (alokovaná částka 80 000 Kč)
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 15. 2. 2020 DO 25. 10. 2020 NEJPOZDĚJI DO 25. DNE
DANÉHO MĚSÍCE.
Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková,
Organizačně-správní odbor, 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
RM jmenovala grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí
do dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí a individuálních žádostí ve složení: pan
František Kinský, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Mgr. Martina Kalousková,
paní Iva Jelínková, paní Šárka Slezáková, pan Lukáš Bolehovský, pan Dušan
Divíšek, a Ing. Petr Mařík.
f) Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence
před rizikovými jevy (alokovaná částka 800 000 Kč)
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 17. 2. 2020 DO 28. 2. 2020.
Kontaktní osoba - administrátor: Eva Marková, Odbor sociálních věcí,
tel. 724 207 361, e-mail: emarkova@muko.cz

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–17:00
neúřední den*
8:00–13:00

*Agendy registr vozidel, řidičské průkazy, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel a obecní živnostenský úřad jsou z organizačních
důvodů každý čtvrtek pro veřejnost uzavřeny. V případě neodkladných záležitostí se lze objednat na těchto pracovištích prostřednictvím internetového
objednávkového systému.
Na ostatních pracovištích městského úřadu se lze, v případě neodkladných
záležitostí, objednat telefonicky předem.
PROVOZNÍ DOBA PODATELNY A POKLADNY:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
8:00–13:00
Ing. Jitka Jičínská, DiS, tajemnice

Omezení provozu
Městský úřad Kostelec nad Orlicí oznamuje, že z technicko-provozních důvodů je dočasně upravena pracovní doba obecného
stavebního úřadu, silničně-správního úřadu a speciálního stavebního
úřadu pro stavby silnic následovně: pondělí a středa 8:00–17:00
hodin. V ostatní dny jsou výše jmenované agendy pro veřejnost
uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ÚNOR–BŘEZEN 2020. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
1. 2. MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114

16. 2. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk, 602 514 715

2. 2. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694

22. 2. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou, 494 532 330

8. 2. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955

23. 2. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno, 494 621 665

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

29. 2. MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 608 382 500

15. 2. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 494 323 958
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1.3. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696
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KLUB SENIORŮ POHODA

HASIČI VÁS INFORMUJÍ

Pozvánka na besedu

SDH Kostelec nad Orlicí – město

Klub seniorů zve své členy a širokou veřejnost na besedu
s JUDr. Tatjanou Kašlíkovou. Beseda se uskuteční v úterý
18. 2. od 14:30 ve společenské místnosti klubu (Jiráskovo
nám. 69) na téma Jak mohou sociální služby pomoci seniorům zůstat a žít doma. Budeme besedovat o potřebách seniorů a možnostech jejich uspokojování s podporou přirozených zdrojů i odborných služeb.
Jak to zařídit, na koho se obrátit, aby senioři mohli zůstat a žít doma. Jakou
roli mají sociální služby ve 21. století. Paní doktorka se věnuje sociální oblasti
již téměř třicet let a má bohaté zkušenosti zejména z oblasti péče o seniory.
Vývoj besedy se tedy bude vyvíjet i podle vašich dotazů a reakcí.

Zásahy jednotky požární ochrany
11. 1.

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Po našem příjezdu k události bylo
zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu bez zranění osob a z vozidel neunikají
žádné provozní kapaliny. Jedno vozidlo jsme zajistili proti požáru a řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR byla havarovaná
vozidla naložena na odtahovou službu a vozovka uklizena. Poté jsme se vrátili
zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a odtahovou službou.

Poděkování účinkujícím
V úterý 10. 12. se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání seniorů na Rabštejně. K vánoční pohodě přispěly svým vystoupením děti z MŠ Krupkova
a starší žákyně z oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol. Děkujeme za krásná
vystoupení, při kterých se v nejednom oku zaleskly slzy dojetí a štěstí.
Fota: archiv Klubu seniorů Pohoda

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí

10. 1. Sražený chodec osobním vozidlem Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána ke sraženému chodci na přechodu pro chodce osobním vozidlem. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala JSDH Doudleby nad Orlicí, která projížděla zrovna kolem. Zraněné osobě jsme poskytli
předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranná služby KHK jsme
dále spolupracovali s jejím ošetřením. Osoba byla sanitním vozem převezena
k dalšímu vyšetření. Poté jsme předali místo nehody Policii ČR a vrátili jsme
se zpět na svoji základnu. Spolupráce s JSDH Doudleby nad Orlicí, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
6. 1.
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Na místě události jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou zajistili vozidla proti požáru a úniku provozních kapalin. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla jedna osoba předána do jejich
péče. Po zadokumentování nehody Policií ČR byla havarovaná vozidla odtažena mimo vozovku a uniklé provozní kapaliny zlikvidovány sorbentem. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
29. 12. 2019
Únik ropných látek na pozemní komunikaci Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku motorového oleje z osobního vozidla. Po příjezdu k události jsme uniklý olej na místní komunikaci na ploše 8x2m zasypali
a zlikvidovali sorbentem. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.

Členský příspěvek na rok 2020
Členský příspěvek na rok 2020 ve výši 100 Kč lze uhradit v průběhu celého
února vždy v úterý od 14:00 do 15:30 ve společenské místnosti klubu u paní
Marie Votroubkové nebo Jiřiny Plné (v úterý 18. 2. pouze do 14:30 hod.).
V březnu členky výboru navštíví osobně každého člena, který neměl příležitost se do klubu dostavit. Členský příspěvek slouží zejména na pořízení
dárkových balíčků pro jubilanty z řad členů klubu.
Alena Židová
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28. 12. 2019
Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelec nad Orlicí
Jednotka odstranila spadlý strom z komunikace pomocí motorové řetězové
pily. Vozovka byla zcela neprůjezdná. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
21. 12. 2019 Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce s požárem jednoho havarovaného dopravního prostředku. Po našem
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příjezdu k události byl již požár uhašen ručním hasícím přístrojem. Zajistili
jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou vozidla
proti požáru. Zraněné osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné
službě KHK. Dále jsme vytyčili světelnými kuželi havarovaná vozidla z důvodu
bezpečnosti silničního provozu. Provoz na komunikaci byl řízen jedním jízdním pruhem. Poté se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Vamberk, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
21. 12. 2019 Střet osobního vozidla s chodcem Záměl
Jednotka byla povolána ke střetu osobního vozidla s chodcem na komunikaci. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba KHK, která měla ve své péči zraněnou osobu. Po rozhodnutí
velitele zásahu se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
10. 12. 2019 Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k záchraně osoby, která spadla do řeky Orlice. Při našem příjezdu k události již na místě zasahovala hlídka Policie ČR, které jsme
pomáhali s resuscitací osoby za pomocí přístroje AED. Předlékařská pomoc
probíhala do příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK a příletu letecké záchranné služby dále jsme spolupracovali při ošetření zraněné osoby. Poté byla
osoba transportována do sanitního vozu a potom do vrtulníku LZS. Po odletu
LZS se naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s Policií ČR,
zdravotnickou záchrannou službou KHK, LZS a First Respondetem.
Tomáš Sršeň

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Kostelec nad Orlicí pořádá
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, který se koná
v pátek 28. 2. od 20:00 v sále SK Rabštejn.

Účelem národního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury je
ochrana, zachování, identiﬁkace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území ČR. Zaměřen je především na jevy tradiční kultury venkovských komunit. Aby mohl statek na seznamu ﬁgurovat, musí být dosud
živý, autentický a mít svou sociální a kulturní funkci.
Historie paličkování ve Vamberku a okolí sahá do 17. století, kdy ho zde zavedla jako robotní povinnost Magdaléna Grambová pocházející z belgických
Flander. Dnes tu tradice stále žije i díky krajkářské škole, která loni oslavila
130 let od svého založení, a aktuálně ji navštěvuje téměř 150 „žáků“.
Gratulujeme tímto Vamberecké krajce a především lidem, kteří na udržení
tradice podíleli a podílejí.
RTIC, o.p.s.

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

Můžete se mimo jiné těšit na půlnoční
slosování vstupenek o hodnotné ceny
např. sud piva.
Předprodej vstupenek Sdružený klub Rabštejn,
nebo on-line na www.skrabstejn.

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

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

8:00–17:00

So, Ne

zavřeno

Jsme velmi rádi, že v našem regionu máme další „uznanou“ kulturní památku. Tou je Vamberecká krajka, kterou v prosinci Ministerstvo kultury ČR
zapsalo na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Umístění
této tradice na tuzemský seznam by mělo být dalším z kroků k případnému
zápisu na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
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15:00–16:00

středa

15:00–16:00

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

dětské oddělení

pondělí
středa
čtvrtek

pondělí
středa
pátek

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

c

Vladimír Komárek

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Nové knihy Kouzelného čtení pro Albi tužku
v dětském oddělení
Adventní kalendář
Česká republika
Člověk a příroda
Doprava
Hravá přírodověda
Lidské tělo
Můj svět
Hravé české dějiny 1
Svět zvířat
O perníkové chaloupce
Moje první čísla
Pohádkové učení

Popelář
Hasič
Lékař
Policista
Zpívánky 3
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Živý betlém na interaktivní dílně v knihovně

Fota: archiv Městská knihovna

Děti z 1.–4. třídy Skála ZŠ Gutha-Jarkovského u nás v knihovně v prosinci 2019 na interaktivní dílně Betlém a papírový betlém, který děti vytvořily

Virtuální Univerzita třetího věku
22 studentů zakončilo studium zimního semestru VU3V Klenoty barokního
sochařství v českých zemích vypracováním závěrečného testu a zajímavou
přednáškou Jan Blažej Santini-Aichel a východní Čechy, kterou jim po 5.
přednášce VU3V dne 26. 11. 2019 přednesl Ing. Jiří Balský, ředitel Územního
odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově.

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

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

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

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

Zakoupit si zde můžete:
obrazy, mandaly, originální šperky,
krásné svíčky, lampy z keramiky,
kosmetiku z růže i antické dekorace.

Svoji tvorbu představí nejmladší výtvarné osobnosti Kostelce nad Orlicí.
Výstavu si můžete prohlédnout v prostorách knihovny do pátku 28. 2.
ve výpůjční době knihovny.

Výkup a odvoz starých a nepotřebných věcí.
Máte plnou půdu, stodolu či chalupu a plno starých věcí?
Potřebujete se toho zbavit? Zajišťujeme výkup a odvoz.
Platíme v hotovosti. Volejte na tel.: 732 462 802.
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI
kostel sv. Jiří:
9:30 (neděle)
v kostele / po ohlášení v kapli na faře – zimní čas
17:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
8:00 hodin (středa, sobota)

Náboženská obec Církve československé
husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka: Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833, telefon: 739 071 416,
e- mail: naina@seznam.cz
Pastorační asistentka: Petra Šenková, bytem Rychnov nad Kněžnou, Bezručova 16
Telefon: 739 937 714, e- mail: senkovap@seznam.cz
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI V 8:30
V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).
BOHOSLUŽBY V ÚNORU:
2. 2. (neděle)
8:30
BOHOSLUŽBA
16. 2. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA
20. 2. (čtvrtek) 16:00 BIBLICKÁ HODINA - Klub seniorů Pohoda.
27. 2. (čtvrtek) 17:00 SVĚTOVÝ DEN MODLITEB O ZIMBABWE
Přednáška s videoprojekcí paní Aleny Naimanové se koná v římskokatolické faře.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem, telefon: 606 930 630
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU NEDĚLI OD 11:00 HODIN.
Každou třetí neděli v měsíci se koná Nedělní školička ve Sdruženém
klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
Bližší informace ve vývěsce u sboru. Další informace na vývěsce u kostelíku.

Vánoce bez Madony
Návštěvníci vánočních bohoslužeb si určitě povšimli, že na hlavním oltáři
děkanského kostela sv. Jiří stojí jiná socha Panny Marie s Ježíškem, než jakou
tam dosud vídali. Nebojte se, nebyla odcizena. Socha, vytvořená neznámým
mistrem v první pětině 16. století, byla vybrána jako jeden z exponátů výstavy Uprostřed Koruny české – Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550, která se připravuje v Muzeu východních Čech v Hradci
Králové. Výstava bude slavnostně otevřena 6. 2. 2020 a skončí 28. 6. 2020.
Výstava zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy
Muzea východních Čech v Hradci Králové a bude obohacena o významné
zápůjčky z Polska, Rakouska a Německa.
Poprvé v historii se tak představí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude
představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy.
Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů od soch,
deskových obrazů, celých středověkých oltářů, přes knižní malbu, archi10

válie a umělecké řemeslo až po archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka. Nejrozsáhlejší konvolut uměleckých děl
zapůjčilo Biskupství královéhradecké. Výstava bude sledovat i proměnlivé vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi, zejména se
Slezskem.
Výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR Národní kulturní identita II. Projekt Gotické a raně
renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003) je řešen ve spolupráci čtyř významných
institucí v České republice: Univerzity Palackého v Olomouci, Národního
památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Právě poslední dvě zmiňované instituce společně zajišťují realizaci výstavního projektu. Záštitu nad
výstavou převzali hejtmani Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a biskup královéhradecký J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. Partnery výstavy jsou Biskupství Královéhradecké, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.
Celý projekt neodezní bez trvalých připomínek. Řada z vystavovaných předmětů byla restaurována a nově konzervována, připravuje se dvousvazkový
katalog vystavovaných předmětů a souborná publikace, vyjdou i knihy
o středověkých kostelech ve východních Čechách a o hradu v Hradci Králové. V březnu se v Hradci Králové uskuteční mezinárodní odborná konference
a přednesené příspěvky budou souborně publikovány.
Kostelecká Madona se tedy ocitne ve vybrané společnosti nejvýznamnějších artefaktů východních Čech. Na výstavě si ji budeme moci prohlédnout z blízkosti tak, jak to dosud nebylo možné. Určitě bude možné ji
porovnat se současnými i časově srovnatelnými sochami i dalšími uměleckými a řemeslnými výrobky středověkého stáří. Své místo nad svatostánkem naše Madona opustila těsně před od 8:00 do 16:00.ánocemi, aby se
na výstavu postupně aklimatizovala v prostředí s odlišnou teplotou a vlhkostí bez nějakých škod. Náhlá změna teploty a vlhkosti by mohla vést
nejen k popraskání a odloupání barevných vrstev, ale i k prasknutí celého
dřevěného bloku, z něhož je socha vyřezána. V kostele sv. Jiří ji zastupuje
rozměrově podobná raně barokní socha Madony z oltáře hřbitovního kostela sv. Anny.
Jiří Slavík
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NEUNIKLO NÁM
Vyrob, přijď, prodávej a pomáhej
Ve čtvrtek 19. 3. od 10:00 do 17:00 se bude na zahradě Městského úřadu
v Kostelci nad Orlicí konat Jarní charitativní jarmark pro Amálku.

Výsadba stromové aleje Na Sádkách
V sobotu 14. 12. pořádala Obec Svídnice výsadbu stromové aleje. Děkujeme
všem, kdo se zúčastnili. Vysadilo se 44 lip, 5 dubů a 1 javor.
Na jaře do aleje přibude i lavička pro relaxaci a pro možnost v klidu se pokochat krásným výhledem na okolí.
Obec Svídnice

Čeká Vás prodej ručně zhotovených
výrobků s jarní tématikou. Jejich zakoupením přispějete Amálce.
Výtěžek z prodeje výrobků bude využit na podporu léčby malé Amálky
z Lípy na Orlicí. Holčička trpí vzácným
mitochondriálním onemocněním.
Jedná se o Mitochondriální encefalopatii - deﬁcit proteinu SURF1. Toto
onemocnění je velmi vzácné a léčba
velmi komplikovaná.

Fota: archiv Svídnice

Jarmark je otevřen Vám všem, kteří chcete svými výrobky přispět
pro dobrou věc. Pokud máte zájem
o prodej Vašich výrobků, tak prosím
Foto: Š. Slezáková
kontaktujte:
Šárku Slezákovou, tel.: 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz,
organizačně-správní odbor, Městský úřad Kostelec nad Orlicí.

Společné setkání
V prosinci 2019 se pan starosta František Kinský a místostarosta Ing. Tomáš
Langr osobně setkali s panem Milanem Hanykem, který reprezentoval Českou republiku ve vytrvalostním závodu 1000 mil Česko-Slovenska „1000
Miles Adventure“ v roce 2019. Nejenže osmý ročník pan Hanyk vyhrál,
ale zároveň dokázal překovat dosavadní rekord závodu a do cíle stihl dojet
za necelých sedm dní. Závod vede převážně těžkým terénem a po horách.

Ples pro Dítě v srdci
Milí příznivci tanečního parketu,
ráda bych Vás pozvala na ples pro Dítě v srdci, který
se koná 15. 2. od 20:00 v prostorách SK Rabštejn.
Proč byste měli přijít:
Již tradičně bude výtěžek plesu použit na podporu
činnosti našeho perinatálního hospice. Takže se nejen pobavíte, ale zároveň
i podpoříte dobrou věc.
Mimo všech plesových klasik (jako je krásné předtančení, bohatá tombola,
výtečná hudba a profesionální moderátor...) Vás čeká půlnoční občerstvení
v ceně vstupenky.
Je to skvělá příležitost potěšit Vaši ženu u příležitosti svátku svatého Valentýna.
Můžete se setkat s týmem Dítěte v srdci při radostné příležitosti.
Vstupenky si zakupte včas na www.skrabstejn.cz či přímo v divadelní kavárně Rabštejna.
Těším se na Vás.
Alena Peremská, ředitelka Dítěte v srdci

Víte že ...
•

Město Dobruška Vás zve na Vernisáž výstavy prací výtvarnice Venduly
Mlatečkové ve čtvrtek 6. 2. od 17:00 V Lapidáriu MÚ. Výstava bude přístupná po celý měsíc únor v úředních hodinách městského úřadu.

Foto: archiv MÚ Kostelec nad Orlicí

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

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

Fota: archiv V. Mlatečková

•
Komenského 649,
Kostelec nad Orlicí
www.hanaalnaami.webnode.cz
+420 736 184 640

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2020 v Kostelci nad Orlicí. Částka, kterou
obětaví dobrovolníci vybrali, činí 34 323 Kč. Celkově bylo vybráno za Farní charitu Rychnov nad Kněžnou 913 502 Kč. Děkujeme všem, kteří se
zapojili do této sbírky. Vybraná částka svědčí o laskavosti, vnímavosti
a citlivosti našich lidí k obtížím druhých i důvěře k organizátorům sbírky.
Š. Slezáková
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – únor 2020
•

Tančírna – vzhledem k tomu, že na Rabštejně v měsíci únoru a březnu
probíhají taneční kurzy pro páry, na další tančírně se setkáme v průběhu
měsíce dubna.
Již tradiční akce na Rabštejně Tříkrálová Tančírna se těší velké oblibě.
Stejně tomu bylo i letos. Sešlo se mnoho tanečních párů. V krásně adventně vyzdobeném sále a jevišti si tanečníci užili mnoho tanečních
rytmů – standardem počínaje, přes latinu až po country tance. Velmi
příjemný večer.
Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše – malé ohlédnutí. Václav
Hybš tradičně v prosinci zavítal na Rabštejn. Hlavním hostem večera
byla zpěvačka a herečka, Kateřina Brožová. Bubeník Olda se svítícími
paličkami opravdu zaválel. Jeho sólo ve skladbě Fantom opery bylo fenomenální. Slyšeli jsme vánoční i populární hity za doprovodu věhlasného
Orchestru Václava Hybše. I letos naprosto vyprodané hlediště Rabštejna
vytvořilo úžasnou atmosféru a mnoho písní si zazpívalo společně s Orchestrem. Koncert byl zakončen dlouhými ovacemi vestoje!

•

•

Charitativní akce na Rabštejně
V prosinci se Rabštejn aktivně zapojil do charitativních sbírek. Společně
s Vámi, našimi návštěvníky, se podařilo a stále daří:
V rámci beneﬁčního koncertu skupiny SONG pro Amálku jsme zaslali vybranou částku 31 876 Kč na transparentní účet rodiny Havlíkových z Lípy
nad Orlicí.

Pořadí vítězů:
1. místo – Eliška Š. a Michael L.
2. místo – Denisa N. a Filip D.
3. místo – Anna P. a Jirka H.
Ostatní ﬁnalisté:
Monika P. a Jan H., Andrea M. a Vojtěch N., Simona M. a Martin U.
Všem ﬁnalistům a vítězům ještě jednou gratulujeme!
Večerem nás slovem provedl Daniel Zhouf a opět hrála vynikající skupina EGO
Retro Music z Hořic a DJ Tom. Ta je považována za jednu z nejlepších hudebních skupin tohoto žánru ve východních Čechách. Perfektně a přesně zahraná
latina, procítěné standardy (včetně sól na housle a valchy v cha-cha), atd.
Všichni jsme si slavnostní večer v duchu hesla „Roztančený Rabštejn“ krásně užili.

Na březen připravujeme oblíbený ﬁlmový festival Expediční kamera. Je to
největší český (a také slovenský) ﬁlmový festival tzv. „outdoorových“ ﬁlmů.
Je nejvíce oblíbený mezi všemi sportovci, milovníky přírody a dobrodružství.
Těšit se můžete na ﬁlmy o amazonské džungli, o surfování na Kubě (kde je
surﬁng v podstatě zakázaný) a další, o kterých Vám přinesu informace v příštím zpravodaji. Každopádně je večer s Expediční kamerou velmi příjemně
prožitým časem s přáteli a podobně smýšlejícími lidmi. Také klobáskou
a utopencem (v neposlední řadě).

V rámci charitativního plesu Dítě v srdci můžete stále přispívat zakoupením
beneﬁční vstupenky na „Balkón duchů“ nebo přispět hotovostí do kasičky
umístěné v Divadelní kavárně Rabštejn. Činnost perinatálního hospicu Dítě
v srdci mapuje výstava umístěná v prostorách foyer SK Rabštejn.

Filmový festival Expediční kamera budeme na Rabštejně promítat v pátek
dne 6. 3. od 17:30.

Všem přispěvatelům tímto ještě jednou z celého srdce děkujeme!

Roztančený Rabštejn!
„Všude tam, kde stojí tanečník, je posvátné místo.“ (Marta Graham)

Nejlepší tanečníci z Tanečních 2019
V předvánočním čase zakončili frekventanti kurz Společenského tance
a chování pro mládež 2019 Věnečkem. Slavnostní večer si s frekventanty
prožilo mnoho rodičů, přátel a kamarádů.
Věneček jsme zahájili slavnostním předtančením frekventantů na moderní
písně v rytmu valčíku. Během příjemného večera jsme viděli předtančení
malých tanečníků, kteří si získali srdce všech přítomných. Dále profesionální
vystoupení v rytmu latinsko-amerických tanců a standardních tanců tanečního mistra Daniela Zhoufa a jeho soutěžních tanečních partnerek.
Na jedenácté lekci tanečních proběhla taneční soutěž frekventantů. Šest
nejlepších párů se ve ﬁnále na Věnečku ve čtyřech tancích utkali o vítězství.

Od začátku ledna Vás zveme na Taneční pro páry. Kurz začal 31. 1. a můžete si
vybrat jednu ze dvou úrovní: stříbrnou nebo bronzovou. Je určen všem, kdo
si chtějí užít hezké večery při skvělé hudbě a pohybu – a návdavkem se pak
mohou blýsknout svými tanečními kreacemi na plesech a tančírnách. Ohlasy
na naše absolventy jsou skvělé!
Bronzová úroveň je zaměřena na stručné zopakování základních kroků a naučení navazujících tanečních prvků. Stříbrná úroveň je určena pokročilým
tanečníkům, kteří již absolvovali bronzovou úroveň a chtějí do svých sestav
zabudovat nové taneční kreace.
PLESY NA RABŠTEJNĚ
V letošní plesové sezoně se můžete těšit na Rabštejně na čtyři plesy. Každý
z nich má svou jedinečnou atmosféru. Přijďte se pobavit, zatančit si či poslechnout příjemnou hudbu.
25. 1. – Tradiční Zahrádkářský ples
letos již 53. ročník. Těšit se můžete na krásnou výzdobu, bohatou
tombolu a k tanci a poslechu Vám bude hrát skupina STREYCI.
Předprodej v SK Rabštejn.
15. 2. – Ples Dítě v srdci
pořádá nadace Perinatální hospic Dítě v srdci o.p.s. Těšit se
můžete na bohatou tombolu, půlnoční občerstvení. Hraje
skupina DROPS Hradec Králové. Předprodej v SK Rabštejn.

Foto: vítězné taneční páry Věneček 2019, archiv SK Rabštejn
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28. 2. – Hasičský ples
tradiční ples plný zábavy v přátelské atmosféře. Předprodej
vstupenek také v SK Rabštejn.
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3. 4. – Roztančený Rabštejn aneb Věneček II
závěr taneční sezony v Kostelci nad Orlicí – hraje EGO Retro
Music Hořice

Daniel Zhouf je držitelem výkonnostní kategorie „A“ v latinsko-amerických
tancích a Mistr ČR v párové salse roku 2016. Mezi dalšími úspěchy jsou třetí
místo na Mistrovství Evropy v salse a mnoho dalších.

V letošním roce si můžete na plesy rezervovat nebo zakoupit vstupenky
ON-LINE na webových stránkách www.skrabstejn.cz.

Kromě kurzu na Rabštejně vyučuje také v Taneční škole Bonstep Hradec
Králové a stále se aktivně zúčastňuje tanečních soutěží. Kurz je organizován
ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové.

Dětský karneval

ZÁPIS FREKVENTANTŮ PROBĚHNE VE STŘEDU 26. 2.
V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ NA RABŠTEJNĚ OD 14:00 DO 16:00
V rámci jednotlivých lekcí se naši frekventanti naučí základům společenských tanců, základním pravidlům společenského chování a etikety (včetně praktické ukázky stále více používané formy občerstvení – rautu), atd.
Věříme, že i letošním nově přihlášeným frekventantům se podaří úspěšně
vykročit do společenského života.

V únoru 2020 se opět setkáme na Rabštejně na dětském karnevalu. Na děti
čeká odpoledne plné her, úkolů (a samozřejmě sladkých odměn za jejich plnění), ale hlavně hudby a maškarního veselí. Děti a jejich nejbližší se mohou těšit
na vesele vyzdobený sál a foyer včetně nafukovacích balónků. Kamarádskou
atmosféru k tanci a soutěžím podpoří i nová světelná technika LED par světel.
Občerstvení pro malé i větší tanečníky je zajištěno – rytířský kvas a nektar
pro princezny nebude chybět.

Fota: archiv SK Rabštejn

Dětský karneval pořádají DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn v neděli
23. 2. od 14:00. Jste srdečně zváni!

Zápis kurz tance podzim 2020
– moderní taneční
Na podzim letošního roku budeme na Rabštejně již tradičně pořádat Kurz
společenského tance a chování pro mládež.
Proč do Tanečních?
Taneční – fenomén, který je speciﬁcký pro střední Evropu. Česká republika, Slovensko a Rakousko jsou jediné
země ve světě, kde probíhá organizovaná výuka tance
a společenského chování. Je to společenská událost,
která pomáhá mladým lidem vykročit do společnosti.
Kupříkladu v mnoha amerických ﬁlmech je ukázáno, jak
novomanželé mají obrovské obavy z toho, že budou muset na své svatbě tančit před zraky zúčastněných valčík! Tyto obavy mít naši frekventanti nemusí….
Co frekventanty v tanečním kurzu na Rabštejně čeká?
- Nultá lekce s informacemi o průběhu kurzu
(seznámení s tanečními mistry)
- 12 lekcí věnovaných výuce tanců a společenské výchovy
- v rámci těchto lekcí jsou dvě lekce prodloužené
(na druhé prodloužené si frekventanti mimo jiné osvojí chování na rautu)
- Kurz je zakončen slavnostním Věnečkem s živou hudbou
a krásnou atmosférou
- V neposlední řadě Vás čeká mnoho zábavy, příjemných moderních
písní (DJ Tom) a nových zážitků.
Úvodní „nultá“ lekce se bude konat ještě před letními školními prázdninami.
A kdo bude naše frekventanty letos učit?
Kurz povede pan Daniel Zhouf se svojí taneční partnerkou Simonou Vaníčkovou. Daniel Zhouf vedl Taneční na Rabštejně v loňském roce.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2020

Divadlo pro děti: Nápad myšky terezky
Pro radost našich nejmenších diváků jsme zařadili do programu loutkové
divadelní představení. V neděli 9. 2. dopoledne na Rabštejně uvedeme pohádku „Nápad myšky Terezky, aneb o zlé koze“. Představení hraje Divadlo
Matěje Kopeckého Praha.
Pohádka vypráví příběh o přátelství lesních zvířátek a jejich poklidném životě, který se změní příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy. Ta léčkou vyláká
zajíčka Jakuba z jeho chaloupky. Ostatní kamarádi zvířátka se mu snaží pomoci. Každý má na to svůj plán, ale na kozu vyzraje až chytrá myška.
V této výpravné inscenaci je použito prostředků alternativního divadla
(herci, loutky a hlavně mnoho písniček).

Foto: archiv Divadlo Matěje Kopeckého

Kromě toho, že sami Mirka a Matěj Kopečtí jsou loutkoherečtí profesionálové
s mnohaletou praxí, stejně tak odpovědně přistupují i k výběru spolupracovníků při přípravě pohádek. V posledních letech spolupracují se svým synem,
scénografem Jakubem Kopeckým, autorem textů písní Rostislavem Novákem,
který mj. působí i v současnosti populárním souboru Cirkus La Putyka, hudebně jsou pak propojeni s muzikantem Honzou Křížkem (ex-Blue Eﬀect,…).
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Mirku i Matěje můžete vidět v českých seriálech (např. Ordinace v růžové
zahradě), Matěj dabuje (např. ﬁlm Chcípáci a mnoho jiných). V roce 2006
Matěj Kopecký natočil videoklip Chvátám, chvátám, který byl nominovaný
na klip roku. Jejich oba synové se věnují divadlu taktéž profesionálně. Matěj
Kopecký ml. je v angažmá v světově známém divadle Spejbla a Hurvínka,
Jakub Kopecký pracuje jako scénograf na prestižních pražských i mimopražských scénách. O dynastii rodu Kopeckých (7 generací umělců) si lze
přečíst v mnoha knihách, skriptech a diplomových pracích (např. J. V. Dvořák: Matěj, Máťa, Matýsek aneb šestá generace rodu Kopeckých, Garamon
2005, A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, AMU Praha 2004, …)
Dovolím si uvést krásnou (a zkrácenou) citaci o Mirce a Matějovi z Hospodářských novin:
„Vladimíra a Matěj Kopečtí, pokračovatelé staré rodové tradice českého loutkáře,
patří k oněm nemnoha umělcům, kteří – programově, soustavně, a hlavně nepodbízivě, tj. umělecky a řemeslně bez šišlání s dětmi a pitvoření se v nevkusných
show, zpracovávajících pokud možno už od nejútlejšího věku příští konzumenty
nováckých duchovních obzorů – putují od města k městu na štacích a stačičkách, pro potěšení dětí a pro radost z kumštu, bez kterého by umřeli. Podobné
obětavce, držící prapor kvalitního starobylého řemesla, můžeme dnes spočítat
na prstech jedné ruky.“
J. Kříž Hospodářské noviny
Divadelní představení „Nápad myšky Terezky“ uvedeme na Rabštejně
v neděli 9. 2. od 10:30 dopoledne.

Ani za milion!
Na Rabštejn v únoru přijedou dva oblíbení herci Michaela Kuklová a Lukáš
Langmajer s raﬁnovanou divadelní komedií Ani za milion. Tato hra je napsaná pro dva herce a boří zaběhnuté klišé o tom, že hra pro muže a ženu musí
být „love story“. V této komedii čeká na diváka pořádná porce překvapení
a především humoru.
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem,
duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost.
Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen
pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.
Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají
oba společného?
No přece vůbec
nic! Ale nedejme
se mást prvními
dojmy. V této brilantní detektivní
komedii, která obě
postavy svede dohromady a navěky
spojí tajemstvím,
je totiž všechno
jinak, než se zdá –
každá lež je pravdou, každá pravda
lží a jisté je pouze
to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…
Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující
tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál.

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

Posluchači prosincových koncertů
v Novém zámku věnovali Filípku Sršňovi
z Kostelce nad Orlicí 20 tisíc korun!
V rámci prosincových koncertů,
konaných v Zrcadlovém sále
Nového zámku v Kostelci nad
Orlicí, posluchači programu
Bacha na Šporcla (6. 12. 2019)
a Rybovy České mše vánoční
(Vánoce s Carminou ve dnech
22. a 23. 12. 2019) svými laskavými ﬁnančními dary přispívali
na léčbu devítiletému Filipu Sršňovi z Kostelce nad Orlicí: konkrétně na pořízení rakouských
Foto: archiv Nový zámek
ortéz, které by Filípkovi mohly
výrazně pomoci se špatným postavením nohou, stereotypem chůze a částečně by mohly odvrátit i některé operativní výkony. Rodiče Filípka převzali
ﬁnanční dar v celkové výši 20 000 Kč v hotovosti, a to od Františka Kinského,
majitele Nového zámku a jednatele agentury KINSKÝ Art Media dne 23. 12.
Jménem pořadatelů i jménem rodičů Filípka Sršně děkujeme všem posluchačům, kteří na pořízení rakouských ortéz Filípkovi přispěli.
Jana Dioszegi

Osoby a obsazení: Jackqueline – Michaela Kuklová
Lambert – Lukáš Langmajer
Autoři: Michaela Doleželová a Roman Vencl
Režie:
Vlasta Hartlová
Hudba: Zdeněk Hilbert
Divadelní představení „Ani za milion“ uvedeme na Rabštejně v pátek 21. 2.
od 19:00. Představení je součástí divadelního abonmá.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 25. 2. oslaví paní Věra Rojková své 80. narozeniny.
Přejeme jí do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zároveň si dne 25. 2. připomeneme smutné 5. výročí úmrtí pana Jiřího Rojka.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte na něho s námi.
Rodina Rojkova

Jubilea v roce 2019
70 let oslavil Jiří Simon

Jubilea v roce 2020 – únor
75 let oslaví

Marie Martinková
Miroslav Fritzl
Danuše Jeníková

85 let oslaví Jiřina Myšáková

80 let oslaví Josef Hlava
Věra Rojková

90 let oslaví

Jiří Bartoš

92 let oslaví

Zuzana Roštlapilová

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

Sňatek uzavřeli

Jitka Filipová s. r. o.

Pavel Říha a Lucie Vaňásková
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Z našich řad odešli
Karel Hofman
Olga Uhnavá
Zdeňka Černá
Marie Šimerdová

* 1928
* 1935
* 1926
* 1946

Jiří Langr
* 1960
Ladislav Marek
* 1945
Jarmila Dragounová * 1928

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vzpomínáme na své blízké

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

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

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

pracovní doba: 8:00–15:30

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících“
Dne 17. 2. uplynulo 20 let od tragické smrti
Mgr. Jana Karkoše.
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte Janovi
tichou vzpomínku.
Manželka Jana a děti s rodinami.

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: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 8:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
8:00–12:00
13:00–15:00
středa: 8:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 8:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
8:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.
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Program SK Rabštejn
2. 2. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ – VÝROČNÍ SCHŮZE
určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
3. 2. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salónek.
4. 2. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18:00. Sál.
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6. 2. (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.
7. 2. (pátek) 15:15
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý pátek. Sál, salonek.
7. 2. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY – druhá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.

29. 2. (sobota)
TANEČNÍ PRO PÁRY
17:00, 19:00
Pátá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné
(i jednotlivě). Sál.
7. 3. (sobota) 9:00
PŘEDNÁŠKA – VČELAŘSTVÍ
Přednáška s promítáním - pořádá Český svaz včelařů, o. s. Sál.
15. 3. (neděle) 14:00

VÝROČNÍ SCHŮZE
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Pořádá z. o. ČZS Kostelec nad Orlicí. Sál.
21. 3. (sobota) 19:00

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.
14. 2. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY – třetí lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
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. Vstupné: 250 Kč
v předprodeji.
16. 2. (neděle) 11:00
Divadelní kavárna.

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. Vstupné: 240–370 Kč v předprodeji.
1. 4. (středa) 9:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Vystavují poskytovatelé sociálních služeb – pořádá SPCCH ČR z. o. Kostelec
nad Orlicí. Sál.
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.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

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. Vstupné: 190–320 Kč v předprodeji.
22. 2. (sobota)
TANEČNÍ PRO PÁRY – čtvrtá lekce
17:00, 19:00
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). 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.
Vstupné: 50 Kč.

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 „Nemocnice na pokraji zkázy“.Vstupné: 290 Kč v předprodeji, 310 Kč na místě.
26. 4. (neděle) 19:00
KONCERT: CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA
Stálice hradišťského folkloru. Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající hudební vystoupení cimbálové muziky
Haraﬁca proložené vtipným vyprávěním. Vstupné: 250 Kč v předprodeji.
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

25. 2. (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.
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.

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.

26. 2. (středa) 14:00

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. Vstupné: 140 Kč v předprodeji.
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Kino Rabštejn
26. 2. (středa) 19:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena
(Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným
osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování
opravdu nestojí. Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Martin Dejdar a další.
Komedie ČR 2019
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27. 2. (čtvrtek) 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: DĚDA
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci z Prahy.
Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální
svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak,
po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý
poklad... Hrají: František Segrado, Anna Čtvrtníčková, David Suchařípa a další. Komedie/rodinný, Česko 2016. Vstupné 50 Kč.
1. 3. (neděle) 17:00

PRO DĚTI:
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově
zbrusu novém ﬁlmovém dobrodružství. Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie... zatím co na nedaleké farmě Mossy Boom Ovečka Shaun
nic netuší, protože má plné ruce práce s geniálními nápady, jak si vystřelit
z farmáře a rozčílit Bitzera. Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující,
dojemné sci-ﬁ dobrodružství z Mossy Boom Farm až do hlubokého vesmíru. Cesta tam vede skrz automyčku! Animovaný rodinný ﬁlm Velká Británie 2019. Vstupné 80 Kč.
4. 3. (středa) 19:00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo. Potomek emigrantů se chystá na velký návrat
do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného
spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky,
nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné
knihy Evžena Bočka. Hrají Hynek Bočan, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová
a další. Komedie Česko 2018. Vstupné 80 Kč.
6. 3. (pátek) 17:30

FILMOVÝ FESTIVAL - EXPEDIČNÍ KAMERA

Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Příjemný večer všechny dobrodruhy a milovníky přírody a adrenalinových sportů.
Utopenci také budou.
Vstupné 140 Kč, sleva studenti a důchodci,… (100 Kč)

4., 11., 18. a 25. 2. (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
4., 11., 18. a 25. 2. (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
11. a 25. 2. (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: Drahomíra Paulusová
6., 13., 20. a 27. 2. (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
19. 2. (středa) 15:30 – 16:30
HALOVÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ pro žáky I. st. ZŠ
Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: skok z místa,
slalom, sprint apod. Sportovní akce pouze pro předem přihlášené. Vedoucí
akce: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039
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
6. 3. (pátek) 18:00
ČÍNA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
Přijďte na setkání s kosteleckým fotografem Ing. Zdeňkem Fabiánkem a jeho
dcerou Mgr. Terezou Fabiánkovou, kteří budou vyprávět své zážitky z dlouhodobého pobytu v Číně doprovázené fotoprojekcí. O své dojmy a zážitky se
s vámi rádi podělí. Sraz v 18:00 v budově DDM. Vstupné: dobrovolné

PŘIPRAVUJEME:

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

30. 5. (sobota)
DEN DĚTÍ V AQUAPALACE PRAHA
Pojeďte si s námi zařádit do největšího aquaparku v České republice. Odjezd:
8:00 náměstí Kostelec nad Orlicí. Příjezd: 18:00 náměstí Kostelec nad Orlicí.
Cena: 650 Kč. Vedoucí: Dostálek Jan A. , Hurdálek Tomáš.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

Akce v DDM
3., 10., 17. a 24. 2. (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
4., 1. a 18. 2. (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
3., 10., 17. a 24. 2. (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
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2020

Jarní prázdniny 3. 2.–9. 2. 2020
STĚHOVÁNÍ
O jarních prázdninách se bude činnost Domu dětí a mládeže přesouvat z ulice Žižkova 367 do budovy Pelclova 279 (budova bývalé školy
za kruhovým objezdem). Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce budovy.
Oznamujeme účastníkům kroužků a klubů, které probíhaly v Seykorově parku v DDM v Žižkově ulici, že po jarních prázdninách budou probíhat v budově Pelclova 279.
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM
nebo na www.ddmkostelec.cz
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PŘIPRAVUJEME TÁBOROVÉ LÉTO 2020
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.
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.
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!
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.
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.
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.
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!
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.
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.
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).
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.
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SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
3. 8.–7. 8. (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.
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.
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. 3. Nutná předchozí táborová zkušenost!
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.
BULHARSKO – MISTROSVSTVÍ EVROPY V MAŽORETKOVÉM TANCI
17. 8.–23. 8. (7 dní) – pobytový tábor
Tábor u moře plný tance. V případě kvaliﬁkace účast v soutěži mistrovství Evropy v mažoretkovém tanci. Určeno pouze pro účastnice tanečního mažoretkového kroužku Saﬁra.
Taneční tábor SUMMER DANCE
17. 8.–21. 8. (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.
SOFTBALLOVÝ TÁBOR
17.–21. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Sportovní tábor plný sobalu a jiných aktivit v přírodě. Poslední den se
spaním.
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.

Příměstské tábory zapojeny do projektu „Prázdniny s NAD ORLICÍ“.
Pokud oba rodiče (otec dítěte a matka dítěte) dodají tiskopisy, mají
slevu 300 Kč na dítě/příměstský tábor. Sleva se netýká POBYTOVÝCH TÁBORŮ.
Tiskopisy a přihlášky ke stažení na www.ddmkostelec.cz nebo
v DDM). Teprve po odevzdání přihlášky (osobně do DDM nebo
e-mailem na adresu ddmkostelec@email.cz) je dítě zapsáno do pořadníku tábora.
TÁBORY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 31. 5.
TÁBOR U MOŘE nejpozději do 31. 3.
Platbu je možné uhradit převodem na účet 2200377848/2010 nebo
složenkou. Každý tábor má přidělený variabilní symbol. Do poznámek k platbě uveďte jméno dítěte.
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Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00

22. 2. (sobota) 6:00
NAUČNÁ STEZKA OKOLO VYSOKÉHO MÝTA
Sraz účastníků: 6:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 6:16 do Chocně a Vysokého Mýta. Pěší trasa: Vysoké Mýto, Knířov, Servácov, Vanice, Vysoké Mýto. Délka pěší trasy: 11 km. Návrat: vlakem. Vedoucí
akce: Ivana Lorencová

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

Program doprovodných akcí na únor
12. 2. (středa) 10:00
Karneval pro nejmenší

MASOPUST

19. 2. (středa) 16:00
Mgr. Horáková

VÝROBA DOMÁCÍHO MÝDLA

24. 2. (pondělí) 10:00
Mgr. H. Zakouřilová

FYZICKÉ TRESTY ANO ČI NE?

Každý čtvrtek od 16:00
Lektorka Iva Voráčková

MASÁŽE MIMINEK

Každý čtvrtek od 17:30
Lektorka Iva Voráčková

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH,
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA

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

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

Připravujeme v roce 2020
28. 3. (sobota)

ZAHÁJENÍ ZÁMECKÉ SEZONY

31. 3.–2. 4.

KONFERENCE KOMENSKÝ 2020

7. 4. (úterý) 19:30

QUARNERI TRIO KONCERT K POCTĚ
LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Účinkují: Čeněk Pavlík housle, Marek Jerie violoncello, Ivan Klánský klavír

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 – únor
20. 1. – 28. 2. 2020

VÝSTAVA BÝVALÝCH ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Úterý 18. 2. 2020 v 17 h.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SÁL ŠKOLY

Pátek 28. 2. 2020 v 17 h.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŚ SÁL ŠKOLY

Těšíme se na Vás. ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
8. 2. (sobota) 7:40
IVANSKÉ JEZERO VE VČELNÉM LESE
Sraz účastníků: 7:40 v Kostelci nad Orlicí na náměstí Palackého, odjezd autobusu 7:56 do Rychnova nad Kněžnou. Pěší trasa: hotel Panoráma, Studánka,
Ivanské jezero, kolem koupaliště, Habrová, Rychnov nad Kněžnou. Délka pěší
trasy: 11 km. Návrat: autobusem nebo vlakem. Vedoucí akce: Jitka Kružíková
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12. 4. (neděle)

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM

1. 5. (pátek)

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM

5. 5. (úterý) 18.00

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY

19. 5. (úterý) 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY

21. 5. (čtvrtek) 19:30
VILÉM VEVERKA A KATEŘINA ENGLICHOVÁ
Účinkují: Kateřina Englichová harfa, Vilém Veverka hoboj
26. 5. (úterý) 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY

28. 5. (čtvrtek) 18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY

16. 6. (úterý) 19:30

LUDMILA PETERKOVÁ
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Účinkují: Ludmila Peterková klarinet, Barocco sempre giovane
5. 9. (sobota) 14:00
SWINGOVÝ FESTIVAL NA ZÁMKU
10. ročník se speciálním hostem
12. 9. (sobota) 11:00

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU

28. 9. (pondělí) 13:00

VETERÁNI NA ZÁMKU

31. 10. (sobota) 14:00

SVATEBNÍ VELETRH

16. 11. (pondělí) 19:30

MATYÁŠ NOVÁK
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Účinkují: Matyáš Novák klavír Barocco sempre giovane.
12. 12. (sobota)

VÁNOCE NA ZÁMKU

22. 12, 23. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Informace o koncertech a předprodeji vstupenek
najdete také na www.kinskyartmedia.cz
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Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,

Sklenářka

Centrum meditace a přírodního učení

V zimě nepořádáme akce pro veřejnost, otevíráme opět na konci března.
Přejeme klidnou zimu a těšíme se na setkání na jaře.
www.sklenarka.cz

Budova KC je bezbariérová.
Rezervace jsou možné nejpozději 48 hodin
Pracovní doba recepce:
před akcí na telefonním čísle 770 100 084,
Pondělí 12:00–16:00
a to pouze v uvedené otevírací době recepce.
Úterý
12:00–17:00
K rezervaci prostor KC a dalším podnětům a inStředa
12:00–17:00
spiracím lze využít e-mail: kc@kostelecno.cz.
Čtvrtek 12:00–16:00
Pátek
po předchozí telefonické domluvě

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

Plesy
28. 2. (pátek) 20:00
7. PLES DÁMSKÉHO KLUBU SLAVĚTÍNA
Přijďte si zatančit na 7. ples Dámského klubu v Kostelecké Lhotě. Spolek
Dámský klub SLAVĚTÍNA Kostelecká Lhota Vás srdečně zve na již 7. PLES
DÁMSKÉHO KLUBU, který pořádá 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
15. 2. (sobota)
PLES DÍTĚ V SRDCI
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
28. 2. (pátek) 20:00
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí Vás srdečně zve
na Tradiční hasičský ples, který se koná v sále SK Rabštejn. K poslechu a tanci hraje skupina MEMORY. Těšit se můžete mimo jiné na půlnoční slosování
vstupenek o hodnotné ceny například SUD PIVA.

Každé úterý 17:30

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

3. 4. (pátek)

VĚNEČEK II
– ROZTANČENÝ RABŠTEJN A EGO
SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně divadelní kavárny SK Rabštejn,
nebo on-line na webových stránkách www.skrabstejn.cz.

Různé
18.–21. 3.
KAVÁRNA VE TMĚ
Přijďte si v absolutní tmě najít místo u stolu, objednat z nápojového lístku
Vaše oblíbené pití, osladit si ho, dát si moučník a při tom všem si poslechnout doprovodný program. Kam: Komunitní centrum Kostelec nad Orlici.
Vstupné dobrovolné. Zve Vás tým spolku Doteky naděje z.s. Místa je nutné
si rezervovat na čísle 702 092 006.

Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí
Předvánoční čas v MŠ Krupkova
Poslední týden před Vánoci se v naší Mateřské škole
nesl v pohodové a rodinné
atmosféře. Zpívalo se, tvořilo a hrálo. Třída Skřítků
si pro své rodiče připravila
vystoupení, ve kterém se
děti proměnily v postavy
a zvířátka z Betléma. Sluníčka si přichystala vánoční
vystoupení nejen pro své
20

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2020

rodiče, ale i pro Klub seniorů Pohoda. Je nutné poznamenat, že si děti samy
vyráběly kulisy i masky, a odvedly tak veliký kus práce. Nejmenší děti z třídy
Žabiček nejprve rodičům zazpívaly vánoční písničku a přednesly básničku
a potom se s rodiči pustily do tvoření vánočních věnců. Všechny děti také
pro rodiče vyrobily dáreček a přání. Děkujeme rodičům a dalším příbuzným,
co si s námi přišli zpříjemnit předvánoční čas, a těšíme se na další příležitosti.

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
V úterý 10. 12. se v prostorách SPŠCH v Pardubicích uskutečnilo Krajské kolo
(2. kolo) soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020.
Fota: archiv ZŠ Gutha–Jarkovského

Za kolektiv MŠ Krupkova Barbora Vodehnalová DiS., učitelka

ZŠ Gutha–Jarkovského
Poděkování
8.–13. 12. uspořádal Klub rodičů při ZŠ Gutha-Jarkovského, ředitelství školy,
žáci i učitelé pod záštitou hnutí Na vlastních nohou Stonožka „Stonožkový
týden“ na podporu léčby našeho syna Filipa. V rámci tohoto týdne proběhl
školní vánoční jarmark, který nám doslova vyrazil dech.

Toto kolo proběhlo formou písemného testu. Naši školu v soutěži reprezentovaly 3 žákyně devátých tříd – Michaela Sajdlová, Kateřina Slavíková
a Simona Myšáková. Bylo velmi těžké obstát v konkurenci ostatních žáků,
protože do druhého kola již postoupilo 440 nejlepších žáků z 5 krajů naší
republiky. Ale naše dívky si vedly velmi statečně a vzorně reprezentovaly
naši školu. Michaela Sajdlová se umístila na úžasném 3. místě a Kateřina
Slavíková na skvělém 20. místě. Tímto umístěním se probojovaly mezi 30
nejúspěšnějších žáků do 3. Regionálního ﬁnále (3. kola), které proběhlo 15.
1. v laboratořích SPŠCH v Pardubicích. V tomto kole se prověřily především
jejich praktické dovednosti.
Celkový výsledek regionálního ﬁnále se bude skládat z výsledků 2. a 3. kola
a v případě rovnosti bodů bude rozhodovat bodový zisk z teoretické části.
Vyvrcholením celé soutěže je však ještě postup 3 nejlepších žáků do celostátního kola.
Touto cestou dívkám blahopřejeme a budeme držet pěsti do dalšího kola!
Šabartová N.
Jménem Filípka bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této úžasné akci
podíleli a zúčastnili se jí – maminkám z Klubu rodičů, ředitelství školy, žákům, učitelům, rodičům i ostatním lidem, kteří na jarmark dorazili nebo jiným způsobem přispěli.
Je příjemné vidět, že se v této uspěchané době mezi lidmi dokáže najít úsilí,
nápad, chuť i čas pomoci jiným. Že se ve světě ještě dokáže objevit lidská
solidarita a soudržnost. Držme si upřímně tyto vlastnosti v sobě nejen kvůli
Filípkovi a jemu podobným, ale hlavně kvůli sobě samým. Je to krásný pocit
a uleví se nám.
Mockrát všem děkujeme a přejeme krásný rok 2020!
Rodina Sršňova

Dozvuky Vánoc

Školní družina Erbenova
Výlet do Třebechovic
V sobotu 14. 12. se školní družina Erbenova vypravila na výlet do Třebechovic.
Tamní Proboštův betlém je jediným betlémem v ČR prohlášeným za národní
památku. Odjížděli jsme z Kostelce za krásného slunečného počasí, vraceli
se za deště. Ale ani chmurné počasí nezkazilo dětem radost. A s nadšením si
pak ve družině ozdobily perníčky, které si odnášely domů. Těšíme se na další
výlet, ale teď především na Ježíška. Krásné Vánoce.
Mgr. Jitka Šveidlerová

Poezie Vánoc ve verších žáků ZŠ Gutha–Jarkovského.
Jonáš Voráček, 9.B
Zimní

Kateřina Slavíková,9.A
Zima

Brzy se venku k večeru schyluje
Mrazík nám na okna obrázky maluje.
Sníh se pomalu z oblohy snáší
stromy, cesty a lavičky práší.

Zima je mocná čarodějka,
má pomocníka, to je mráz,
ten kreslí květy nevídané krásy
na okna domů, i na tváři je máš,
když prudce jedeš na saních
a do očích ti padá sníh
a na rtech tvých si hraje smích.

Stromeček pěkně si nazdobíme
vánoční krásou se potěšíme.
My totiž všichni dobře víme,
že si vánoční dárky zasloužíme.
Snad mi Ježíšek letos něco nadělí
nemůžu se dočkat prázdninového pondělí.
Doufám, že nepřijdou jen dárky měkké
to bych pak odešel od stromku s brekem.

I tohle období je krásné,
když svítí slunce, člověk žasne,
všechno se kolem třpytí, leskne,
v polích a lesích písně teskné
si smutně zpívá meluzína.
A tohle kouzlo má jen zima.
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Foto: archiv Školní družina Erbenova
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se zúčastnila celoevropského rozhlasového projektu Děti hrají Martinů. Dále
se podílela na natáčení dvou CD se skladbami Vladimíra Tichého a Bedřicha
Smetany - Jaroslava Smolky. Jako sólista několikrát vystoupila za doprovodu orchestrů Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové nebo Vácský
symfonický orchestr. V roce 2012 a 2013 získala plné stipendium na klavírní
kurzy v americkém Kentu. O dva roky později získala stipendium na klavírním kurzy na Cleveland Institute of Music a v následujícím roce na hudební
festival Montecito v Kalifornii (zde studovala pod vedením Sandry Shapiro).
Anna-Soﬁe vystoupila jak na českých, polských, maďarských, rakouských,
slovenských tak i nizozemských a amerických pódiích.
Vedení ZUŠ F. I. Tůmy

ZUŠ F. I. Tůmy
Klavírní recitál

Fota: archiv ZUŠ F. I. Tůmy

Setkání s Marií Machulovou
a Annou-Soﬁí Mojzešovou bylo
určeno především pro milovníky klavíru. Záměrem bylo
dozvědět se více o životě mladého profesionálního klavíristy,
ale i o skladatelích z doby baroka, klasicismu i romantismu.
Obě paní učitelky a studentky
klavírního oddělení JAMU Brno
přitažlivou formou povídaly
o jednotlivých skladatelích
a následně přednesly jejich
skladby v profesionálním provedení. Rodiče, veřejnost, učitelé i žáci se mohli v druhé části
hudebního podvečera zapojit
do debaty s odborníky, kterou moderovala paní ředitelka
Jana Polnická spolu se dvěma
žáky. Všichni tak měli možnost
dozvědět se více ze života výkonného umělce. Jak je to se
cvičením u klavíru, jak zacházet se strachem před vystoupením, jaké je to si
zahrát s velkým tělesem jako je Filharmonie, jak vypadá studium v zahraničí
v Kalifornii, v Kentu, i to, jaké je to studovat pod vedením více pedagogů.
Setkání bylo zpříjemněno příjemným pohoštěním, které pro tuto příležitost
připravila paní učitelka ZUŠ spolu se zástupci rodičů našich žáků. Všichni
odcházeli obohaceni krásným zážitkem ze společného setkání, obohaceni
nejen o krásný kulturní zážitek, ale i o nové vědomosti ze života s klavírem.
Marie Machulová v současné době studuje posledním rokem na konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě MgA. Markéty Týmlové, Ph.D. Zároveň je posluchačkou 1. ročníku bakalářského studia katedry klavírní
interpretace na Janáčkově Akademii Múzických Umění v Brně pod vedením
prof. MgA. Jana Jiraského, Ph.D. a Mgr. Igora Ardaševa. Pravidelně se podílí
na koncertech Jihočeské ﬁlharmonie a na představeních Jihočeského divadla
a účastní se Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů pořádaných
hudební fakultou JAMU (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.) či Mezinárodních letních klavírních kurzů na pražské konzervatoři (Prof. Avedis Kouyoumdjian).
Anna-Soﬁe Mojzešová se hře na klavír začala věnovat v pěti letech pod vedením MgA. Petera Toperczera ml. Současně byla také modelovým studentem
pedagogické praxe na pražské HAMU. V roce 2012 nastoupila na Pražskou
konzervatoř do třídy MgA. Evy Boguniové a od roku 2018 je studentkou
JAMU, kde studuje pod vedením profesorky Aleny Vlasákové. Úspěšně se
zúčastnila mnoha národních i mezinárodních soutěží, na kterých získala
ceny - například Amadeus (jednou 3. cena, třikrát 1. cena, cena za provedení
skladby W. A. Mozarta) a Prague Junior Note (čtyřikrát 1. cena, titul absolutního vítěze). Další ocenění získala mimo jiné na soutěžích Virtuosi per Musica di Pianoforte (dvakrát 1. cena, cena za provedení díla K. Slavického), Ars
Nova (1. cena), Festival mladých pianistů (dvakrát 1. cena), Art Duo (1. cena,
cena za provedení F. Liszta), soutěž Petera Toperczera a soutěž Bély Bartóka
(zde 3. cena) nebo soutěž Chopin+, odkud si přivezla 2. místo. Anna-Soﬁe
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Gratulace Obchodní akademii
T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademii T. G. M. Kostelec
nad Orlicí
2

v kategorii Královéhradecký kraj

Je mi velkým potěšením Vám oznámit, že v hodnocení projektu StředníRoku
2018/2019 patří právě Vaše střední škola z pohledu studentů a absolventů
k TOP středním školám v České republice.
V letošním hodnocení se Vaše střední škola umístila z šedesáti šesti středních škol na 2. místě v kategorii Královéhradecký kraj! Gratulujeme Vám!
Pod tímto odkazem naleznete kompletní výsledky letošního ročníku: hp://
stredniroku.cz/zebricky/.
V příloze tohoto mailu Vám zasílám:
– Diplom v pdf podobě, který můžete sdílet na Vašich sociálních sítích
– Odznak StředníRoku, který můžete vystavit na Vaše webové stránky,
sociální sítě, případně umístit do fotograﬁí – zasílám v příloze pro inspiraci
Budeme rádi, když o Vašem výsledku budete informovat Vaše studenty a absolventy – například prostřednictvím emailu, nebo článku na Vašich webových stránkách.
Gratuluji Vám a těším se na spolupráci v dalších ročnících!
Bc. Helena Kavalcová, koordinátorka projektů

Práce z domu 10-25 tis. měs.
www.podnikejzdomova.cz/simi

Kadeřnice do domu Kostelec nad Orlicí
a okolní obce. Tel. 776 306 253.
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Ohlédnutí za minulým rokem
Rok 2019 nám opět utekl velmi rychle. Rádi bychom
Vás stručně seznámili s tím, co se nám podařilo
v roce 2019 realizovat a jak se změnilo prostředí,
ve kterém se pohybujeme.
Jak jistě víte, řadu let se se věnujeme kynologii, pracujeme s fenami německých ovčáků. Škola má k dispozici velmi dobře vybavený kynologický areál.
Kalendářní rok 2019 začal, stejně jako ten letošní, tím, že žáci oboru Agropodnikání pomáhali v Orlických horách s organizací mezinárodní soutěže
saňových psů Šediváčkův long. Během roku se naši kynologové zúčastnili
mnoha soutěží, výstav a ukázek výcviku psů.
Během jara a podzimu jsme opět pomáhali častolovickým zahrádkářům nejen připravit jejich výstavy, ale i s následným úklidem. Začátkem června následovala pomoc při organizaci výstavy zemědělské techniky Podhory 2019,
tentokrát ve spolupráci s Agrární komorou Trutnov.
Již podruhé jsme se podíleli na organizaci velké celokrajské akce propagující
zemědělství Zemědělský den Mžany 2019, která proběhla 14. 6. v zemědělském středisku Sovětice. Předváděli jsme živá zvířata v aktivní činnosti, šlo
o ukázky výcviku psů a tzv. králičí hop. U našeho stánku se kromě spousty
malých i velkých návštěvníků zastavili ministr zemědělství Miroslav Toman
a místopředseda Senátu ČR Milan Štěch, které doprovázel hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Naši kynologové slyšeli jen slova uznání.
V září se škola úspěšně prezentovala na krajských dožínkách v Hradci Králové, kam jezdíme každý rok.
A velké uznání si zaslouží žáci, kteří reprezentovali školu v nejrůznějších soutěžích. Radost nám v dubnu udělal student Jan Hlaváček, který na soutěži
odborných dovedností žáků středních odborných škol oboru Agropodnikání,

která se konala v Olomouci, zvítězil v jízdě zručnosti
a přivezl zlatý pohár.
Skvělou pověst si na soutěžích odborných dovedností
již v minulých letech vydobyli naši chlaďaři, i letos
pokračovalo jejich vítězné
tažení: zlatou a stříbrnou
medaili na celostátní soutěži chladírenských elektromechaniků získali v únoru
v Brně. Následovalo 3. místo, které si vybojovalo družstvo z Kostelce v soutěži elektro-silnoproud v Praze mezi čistokrevnými elektrikáři z celé republiky.
Není divu, mají k tomu zázemí prostory v Havlíčkově ulici, prošly celkovou
rekonstrukcí, je tu nová odborná učebna.
Jak jste si jistě všimli, během loňského roku probíhaly stavební úpravy hlavní budovy, a to nejen o letních prázdninách. Funkcionalistická stavba z dob
první republiky omládla a plně vyhovuje dnešním požadavkům. Projekt
nazvaný Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací
jsme oﬁciálně ukončili 22. 11.
Každoročně pořádáme dny otevřených dveří, kam zveme nejen možné zájemce o studium, ale i širokou veřejnost. Na ten první, adventní, jsme kromě
komentované prohlídky školy připravili tradiční výstavu, tentokrát doplněnou o soutěž výrobků s vánoční tematikou. Na té se podíleli hlavně žáci
a žákyně oboru Zemědělec-farmář. Druhý den otevřených dveří se konal už
v tomto roce, 17. 1.
O všem, co se u nás děje, informujeme na webových a facebookových stránkách (www-szeskostelec.cz a www.facebook.com/szeskostelec/. Hodně fotografujeme - můžete tak nahlédnout do našich učeben a laboratoří, dílen
chlaďařů, prohlédnout si minifarmu a botanickou zahradu. Přinášíme zprávy
o nejrůznějších akcích. Jsou tu videa z práce na poli orba, setba, sklizeň obilí,
sázení brambor atd.
A práce opravdu není málo. Uveďme několik čísel, k nimž jsme se dopočítali na konci roku 2019: Škola hospodaří na 17 ha orné půdy a 2 ha lučního porostu. Na orné půdě pěstujeme především obilniny, sóju a brambory.
Žáci obhospodařují pozemky pod vedením učitelů zcela sami. Tedy od orby,
přípravy půdy, setí, aplikace hnojiv a pesticidů až po samotnou sklizeň.
V loňském roce dosáhli velmi dobrých výnosů. Výnos ozimé pšenice činil
takřka 8 t/ha, sóji 2,4 t/ha, brambor 30 t/ha. Část sklizené produkce z orné
půdy a produkce lučního porostu slouží pro zajištění provozu školního drobnochovu, kde žáci chovají drobné zvířectvo včetně ovcí.
Škola prostě žije.
A co nás čeká v únoru kromě soutěží a té běžné vzdělávací činnosti? No přece maturitní ples. Přijdete se 28. 2. do sokolovny také podívat?
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT

Fota: archiv SZeŠ a SOU CHKT
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Navštívili jsme pobytové středisko
Těsně před zimními prázdninami jsme s naší třídou 4.
A navštívili pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí.
Toto místo slouží k ubytování cizinců, kteří utíkají před
válkou v jejich zemi nebo před politickými konﬂikty. Aby
u nás pobyt získali, musí projít vstupními procedurami.
O azyl žádá mnoho cizinců, ale pouze 12 % z nich je pobyt umožněn.
Měli jsme možnost projít si celý areál střediska a poté nahlédnout nejen do budov, kde bydlí, ale i do školky, školy
a do místností pro volnočasové aktivity. Musíme říci, že
jsme všichni měli smíšené pocity. Nevím, zda jsme čekali
lepší nebo horší prostředí. Pokoje mají základní vybavení.
Kuchyně a sociální zařízení mají společné, což není úplně
to nejlepší, ale pravděpodobně zažili daleko horší podmínky a zdálo se nám, že jsou celkem spokojení.
Foto: archiv SZeŠ a SOU CHKT
Nejvíce na nás zapůsobila návštěva školy a školky. Je třeba složit poklonu učitelkám, které učí malé děti češtinu,
aby jednou u nás mohly chodit do školy a dále studovat. Následně jsme viděli výuku dospělých osob. Dospělí mají možnost se dobrovolně učit český jazyk,
aby zde mohli jednou pracovat. Musíme se přiznat, než jsme toto místo viděli, neměli jsme na imigranty úplně nejlepší názor. Ano, jsou zde i imigranti, kteří se
nesnaží, ale tady jsme se setkali s těmi, kteří jsou rádi, že dostali možnost zde být a plně ji využívají. Jistě pro ně není lehké začínat v cizí zemi s jiným jazykem
a kulturou. Uvědomili jsme si, že není dobré dát jen na první dojem.
V závěru bychom chtěli říct, že prohlídka se celé třídě velmi líbila a jsme rádi, že jsme dostali možnost se podívat, jak tito lidé žijí.
Marie Ludvíčková a Pavla Pechová, studentky SZeŠ a SOU CHKT, 4. A

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Vánoční střelecké závody

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

Vánoční kondiční závody
Poslední setkání kondičního tréninku před Vánoci byl ve znamení tematických závodů. Na mladé sportovce čekaly disciplíny stavení sněhuláka 0150
s medicinbaly, běh s kaprem do kádě, skoky mezi vánočními ozdobami, pletení sváteční vánočky, válení těsta a nasazení špičky na stromek. Všichni si
vzájemné soutěže o co nejlepší výkony užili a nikdo neodešel s prázdnou.
Nejlepší tři obdrželi medaile.

V pondělí 16. 12. se konaly v DDM již
tradiční střelecké závody. Soutěžilo
se ve dvou věkových kategoriích
o medaile a pamětní diplomy. Mezi
mladšími střelci byl vidět skvělý
souboj o první místo, které nakonec získal Vojta Karkoš – letošní
novic. Mezi staršími to bylo snad
ještě vyrovnanější. O pouhý jeden
bod zvítězil dlouholetý zkušený
střelec Michal Rapčák, na těsném
druhém místě se za ním umístila
Marika Suchomelová.
Mladší kategorie:
1. místo: Vojtěch Karkoš
2. místo: Dalibor Černý
3. místo: Patrik Sejkora

Starší kategorie:
1. místo: Michal Rapčák
2. místo: Marika Suchomelová
3. místo: Tomáš Frydrych
Dostálek Jan A.

Vánoční badmintonový turnaj
Ve čtvrtek 19. 12. se během posledního letošního tréninku konal
Vánoční turnaj. V tabulce si zahrál
každý s každým. Na stupních vítězů
se umístili zlatý Šimon Podstavek,
stříbrná Terka Lipenská a bronzová
Anička Bělková. Všichni zúčastnění
si ale zaslouží pochvalu za předvedenou hru a zlepšení, které zaznamenali od začátku školního roku.

1. místo: Martin Krejčí
2. místo: Kristýna Špačková
3. místo: Petr Vít
Dostálek J. A.
24
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Vánoční atletické závody

Poslední prosincovou Atletiku II je již tradice pořádat Vánoční kondiční závody. I přes několik absencí se ale i letos závodilo v pěkném počtu. Důkazem
toho budiž to, že jsme přetáhli samotný čas určený v tělocvičně pro atletiku
o půl hodiny. Vítězem a majitelem zlaté medaile se stala suverénně Eliška
Bartošová. Na druhém místě se umístil nejmladší ze závodníků Marek Juda
a poslední bronzovou medaili brala překvapivě Lucka Horáková. Stupně vítězů naopak těsně unikly Vendy Šimonové. V únoru nás čeká halový víceboj,
dá se tedy očekávat další pěkný souboj o medaile.
Dostálek J.A.

s 5 body. Jsme rádi, že i v poměrně silné konkurenci zaznamenal
úspěch v podobě čtvrtého místa
Vítězslav Chmelař (také s 5 body)
z našeho šachového týmu ŠK DDM
Kostelec nad Orlicí. Jsme rádi, že se
šachy u nás v Kostelci těší takové
oblibě. A proto děkujeme členům
ŠK DDM Kostelec nad Orlicí za pomoc při organizaci tohoto turnaje,
ale hlavně za aktivitu a usilí, které
vyvíjejí v našem DDM při vzdělávání nové generace hráčů!
Ing. Tomáš Blažek, vedoucí šachového klubu

Silvestrovský běh 2019
Poslední den v roce 2019 se konal SILVESTROVSKÝ BĚH. V letošním roce se
jednalo o 32. ročník běhu a zúčastnilo se ho 86 účastníků.

Vánoční plavecké závody
Poslední školní den roku 2019 jsme se zúčastnili plaveckých závodů
v Rychnově nad Kněžnou, které uspořádalo rychnovské DDM. Závodilo se
ve čtyřech kategoriích. Plavce čekaly disciplíny: sprint na 50 metrů, lovení
puků na 25 metrů a vytrvalost na 15 minut. Z našeho kosteleckého oddílu
se zúčastnila pouze dvě děvčata, ale obě dokázala vybojovat medaili ve své
kategorii. Letošní nováček Adéla Pokorná si vyplavala stříbrnou medaili,
její starší kamarádka Nela Zemanová bojovala ve starších děvčatech o zlato, ale chyba v jedné z disciplín ji nakonec odsunula na bronzový stupínek.
I tak skvělé představení a zkušenosti do dalších závodů. Všem účastníkům
gratulujeme, díky skvělé partě a přátelské atmosféře nebyl opravdu nikdo
poraženým.

Mladší dívky:
1. místo: Ema Bašová
2. místo: Adéla Pokorná
3. místo: Stela Nouzová

Starší dívky:
1. místo: Adéla Langrová
2. místo: Marie Rolečková
3. místo: Nela Zemanová

Na stupních vítězů se umístili:
Muži do 40 let
1. Bílek David
2. Nechvíl Petr
3. Šebek Michal

20:03
21:09
23:28

Dívky do 10 let
1. Turynková Sára
2. Brychtová Veronika
3. Drahošová Vendula

9:45
9:46
9:51

Muži nad 40 let
1. Kratochvíl Miloš
2 Kyncl Tomáš
3. Fajfr František

20:23
22:19
22:23

Chlapci nad 10 let
1. Fajfr Marek
2. Brychta Jakub
3. Koblic Martin

8:56
8:58
9:00

Ženy
1. Kozáková Denisa
2. Machačová Ivana
3. Myslivcová Denisa

23:41
24:59
25:52

Dívky nad 10 let
1. Drahošová Aneta
2. Eliášová Denisa
3. Špačková Kristýna

8:59
10:15
10:53

Chlapci do 10 let
1. Sládek Pepa
2. Granát Lukáš
3. Černoch Tomáš

10:02
10:07
10:20

Škola lyžování a snowboardingu 2020

Dostálek Jan A., pedagog volného času, trenér plavání

Vánoční šachový turnaj 2019
Na svatého Štěpána jsme v našem DDM v Kostelci nad Orlicí uspořádali již
26. Vánoční šachový turnaj. Na tomto šachovém svátku změřilo své síly 36
šachistů z širokého okolí. Turnaj to byl poměrně náročný a po celodenním
zápolení jsme mohli vyhlásit nejsilnější trojici šachistů. Nakonec všem vévodil Pavel Jirásek z ŠK Lípa, který získal 6,5 bodů ze 7 a s přehledem získal první
místo. Na druhém místě zazářil Jaroslav Flašar z týmu Jiskra Hořice s 5,5 body
a třetí místo obsadil Jan Horák ze sousedního týmu Panda Rychnov n. Kn.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2020
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Foto: archiv DDM

Dne 4. a 5. 1. jsme se spolu s 59 dětmi vydali na první lekci lyžařské a snowboardové školy do Orlických hor na sjezdovku Šerlišský mlýn.
Mgr. Petra Hladká

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

Masáže miminek ve Cvrčku
Ve Cvrčku už 13. rokem pořádáme pravidelné masáže miminek. Tato aktivita je nejen příjemná pro miminka i jejich maminky, ale má zejména obrovský význam pro psychický i fyzický rozvoj dítěte. Miminka se vyvíjela celých
9 měsíců v bříšku maminky a právě hmat byl jedním z důležitých smyslů miminka. Toto přetrvává i v prvních měsících života kojence. Miminko tedy své
okolí vnímá zpočátku prostřednictvím doteku na své pokožce. V tomto období
je přijímání doteků pro miminko stejně silná potřeba jako přijímat potravu.
Něžnými doteky matka nedává svému miminku pouze lásku a bezpečí, ale
techniky a postupy, které se při masáži používají, příznivě ovlivňují zdravotní
stav a přinášejí uvolnění, stejně jako u jiných druhů fyzioterapeutické péče
o tělo. V mnoha zemích a kulturách patří masáž k neodmyslitelné součásti
Fota: archiv MC Cvrček

péče o miminko. Maminky
masírují nejen proti bolesti bříška, aby se zlepšilo trávení, ale také proto,
aby podpořily správný růst
a ohebnost kloubů. Cílem
masáže kojenců je udržet
dítě zdravé, předcházet
potížím nebo je zažehnat
ještě dříve, než začnou,
a podporovat jejich psychomotorický vývoj.
Masáž nepomáhá jen psychicky, ale také po fyzické
stránce pomáhá například
rozvinout pravidelný spánkový režim, masáž stimuluje hmatové senzory, a tak
podporuje vnímání vlastního těla, motorický vývoj
a koordinaci pohybů, zlepšuje se prokrvení pokožky, posilují se svaly, ale
napětí v těle se uvolňuje, masáž bříška pomáhá s trávením a uleví od bolesti, pomáhá tak peristaltice střev, snižuje se hladina stresového hormonu
(kortizolu), který tělíčko miminka zatěžuje nebo například tvoří bolest bříška
či mělký a krátký spánek, vědecky je také doloženo, že masírované děti méně
pláčou a déle spí, masáží akupresurních bodů se přispívá k uvolnění dýchacích cest a čelních dutin, může také ulevit od bolesti zoubků a pomoci tak
jejich prořezávání.
Máte chuť své miminko masírovat a posílit vzájemnou blízkost se svým miminkem? Ve Cvrčku masírujeme každý čtvrtek od 16:00. Více informací a rezervace u lektorky Ivy Voráčkové na tel.: 603 185 498
Andrea Kocourková
Naše aktivity jsou podporovány.
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Dámský klub Slavětína

Foto: Kanada očima rodáka z Čech, archiv KOS

Mladý ing. F. Mlynář z Chlen nám poutavě a s humorem vyprávěl o svém
24 měsíčním životu v Kanadě. My narození v polovině minulého století se nestačíme divit. Stačí celkem málo peněz,
hodně odhodlání a touhy, dobrodružný
duch a celý svět nám leží u nohou. František vyprávěl, jak bydlel v autě, v bídě
i pohodlí, pracoval, lyžoval, poznával lidi i zvyky. Naučil se perfektně jazyk
a získal mnoho přátel i zkušeností. Svoje putování (to už i s přítelkyní) zakončil v Americe, kterou projeli až do Mexika. Kde všude byl a jak to užíval
a prožíval, to Vám nepovím, měli jste přijít.
Bečičková Dana, Miklová Blanka - KOS

Zimní krása pro potěchu duše
aneb poezie Vánoc

Kostelecký okrašlovací spolek
Kanada očima rodáka z Čech
Slíbila jsem pokračování informací o našich přednáškách v Komunitním centru. Nějak mně utekl termín uzávěrky, a tak Vás můžu informovat o přednáškách dvou. První z nich se uskutečnila 5.11 i s promítáním.

Další předvánoční přednáška, která se uskutečnila 26. 11. v Komunitním
centru. Zkušené ﬂoristky paní Zdeňka Kvasničková (majitelka Květinářství
Pomněnka) a paní Iva Jelínková mají už z prezentací své práce bohaté zkušenosti. Na tuto přednášku se sešlo tolik lidí (samé ženy), že jsme musely najít
pár židlí navíc. Naše děvčata (obě z KOSu) nám ukázala nejnovější trendy
v aranžování vánočních dekorací, svícnů, závěsů atd.
Zdenča pracovala a Iva mluvila. Nevím, která jela víc, ale bylo to super. A nejedna z nás určitě načerpala inspiraci na výzdobu své domácnosti.
Bečičková Dana, Miklová Blanka - KOS
Fota: Zimní krása pro potěchu duše,
archiv KOS
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Tercia Volta
Vánoční sborový koncert
Ve středu 18. 12. proběhl v Komunitním centru vánoční sborový koncert, na kterém se představila tři oddělení kosteleckých zpěváků: nejmenší Konipáskové
z přípravného sboru, Kvítci a nejzkušenější Tůmy. Kromě tradičních adventních a vánočních skladeb byl pro osmdesát pozorných posluchačů připraven i malý
Ptačí Betlém. Na závěr dostali sboroví zpěváci na oplátku dárek. Společně s posluchači zazpívali koledu Štědrej večer nastal.
Dagmar Potštejnská

Fota archiv Tercis Volta

SPCCH

Český zahrádkářský svaz

Z dění v SPCCH

Zahrádkáři mají volné prostory

Dne 5. 12. jsme se sešli naposledy v roce 2019 v kavárně SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Krásnou atmosféru blížících se vánočních svátků vytvořili naši
oblíbení harmonikáři – „kluci z hor“. Všichni přítomní si s chutí zazpívali lidovky i krásné české vánoční koledy. Akce se moc vyvedla. Těšíme se na další
v příštím roce 2020.
2. 1. byl zahájen nový rok 2020. Ačkoli byla venku velká zima, sešlo se nás
hodně. Kulturní místnost v komunitním centru byla zaplněna do posledního
místečka. Všichni jsme byli rádi, že jsme se ve zdraví v novém roce sešli. Předsedkyně p. Matějusová nás seznámila s plánem na první pololetí roku 2020:

Český zahrádkářský svaz v Kostelci nad Orlicí nabízí v domě
Zahrádkář k pronájmu od 1. 4. 2020 prostory bývalé prodejny zahrádkářských produktů a potřeb. Dům je v blízkosti náměstí. Bližší informace na tel. 724 210 435
Z. Šabatová

leden
únor
březen
duben
květen
červen

–
–
–
–
–
–

bilance roku 2019, návrh akcí na rok 2020
cestopisná přednáška paní Mejstříkové
MDŽ, taneční odpoledne – setkání dříve narozených
jarmark velikonoční
ozdravný pobyt – lázně Piešťany, Den matek
zájezd do Polska Euroland Klodsko, japonské zahrady,
tržnice Kudova Zdroj; veselá trojka – estráda v Čermné nad Orlicí

Těšíme se na návštěvu našich akcí a zveme tím i občany Kostelce na Orlicí,
aby navštívili akce, které pořádáme. Rádi vás přivítáme.
Za ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí předsedkyně Blanka Matějusová
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SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
Závěr roku 2019 v kostelecké Sokolovně
V prosinci se do sokolovny dostavila překvapivá návštěva. Mladé gymnastky navštívil Mikuláš, zkontroloval, jaký pokrok holky za celý rok
udělaly, a pak je všechny náležitě odměnil.

Fota archiv TJ Sokol

20. 12. se uskutečnil tradiční, již 17. ﬂorbalový turnaj. Zúčastnilo se 6 družstev a všichni si nejen skvěle zasportovali, ale také
načerpali energii ze skvělé atmosféry a nálady, které během
turnaje vládly.

Mnoho hráčů se sešlo na povánočním turnaji v badmintonu, který se konal taktéž již
po sedmnácté. Celkem 12 dvojic se utkalo o poslední turnajové vítězství v roce 2019. Všem
zúčastněným náleží velké poděkování za sportovní nasazení, ale také za krásně strávený
a sportem naplněný den.

Více fotograﬁí je k nahlédnutí na FB stránkách TJ Sokol Kostelec nad Orlicí na adrese: hps://www.facebook.com/TJSokolKostelecnadOrlici/
-PP-

Novoroční výšlap
Oddíl cvičení starších žen kosteleckého Sokola každoročně zahajuje svoji činnost v dalším kalendářním roce novoroční procházkou.
Ani letos ženy nezahálely a více než polovina
všech, které pravidelně navštěvují pondělní
a čtvrteční cvičení v sokolovně, vyrazila autobusem do Rychnova a odtud pěšky směrem
na Studánku. Za krásného slunečného počasí
se sokolky prošly přes Rychnov nad Kněžnou
lesoparkem ke koupališti a pak kolem Ivanského jezera do Habrové a zpět na autobusové nádraží. Od pondělí 6. 1. se zase cvičí
podle rozvrhu v tělocvičně sokolovny. Možná
se podaří zpestřit činnost nějakou další procházkou či výletem
J. H.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2020
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Sport–Club–Senior

Fota: archiv S–K–S

Malé vánoční posezení!
Krátce před Vánoci se uskutečnila 180. sešlost S-C-S , která
se každoročně koná v sále SK
Rabštejn. Posezení zahájila
předsedkyně, zhodnotila činnost spojenou s aktivitami
klubu za uplynulý rok a podala
informaci o hospodaření.
Součástí programu slavnostního setkání bylo vystoupení dívek z oddílu gymnastiky kosteleckého Sokola,
které předvedly náročné cvičení se švihadly, stuhami
a obručemi.
Následovala malá přehlídka vánočních koled v podání ﬂašinetáře Františka Šťastného z Hradce Králové. Mnozí přítomní sportovci se přidali ke zpěvu, a tak
vytvořili příjemnou vánoční atmosféru. Flašinet nás doprovázel během celého podvečera.
Protože jsme klub sportovců (i když bývalých), nemohlo chybět ani malé sportovní zápolení. Tentokrát jsme se rozhodli pro střelbu na ﬂorbalovou branku.
Z třiačtyřiceti přítomných se do soutěže zapojilo jednadvacet členů včetně našeho hosta, ﬂašinetáře Františka. A protože každá soutěž má své vítěze, tentokrát
„na bednu“ vystoupil Olda Ludvík, František Šťastný (ﬂašinetář) a Jarda Vanický. Ti dostali malou odměnu a ostatní byli pochváleni za snahu a odvahu soutěžit.
Během posezení se podávalo občerstvení, které každoročně připravují zaměstnanci SK. Jim děkujeme za ochotu a vstřícnost. Paní inženýrce Martě Klimešové
a jejímu manželovi patří náš dík za veškerou pomoc při organizování akce a za pěkný přístup k nám všem.
Naplánovali jsme si i na další rok „svoje oblíbené“ akce a těšíme se všichni, že se budeme setkávat a soutěžit i nadále. S přáním pěkných svátků a pohodového
vstupu do roku 2020 jsme posezení ukončili.
Za S-C-S předsedkyně
Fota archiv S–C–S

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, dlažba a obklady
- rekonstrukce bytových jader, sádrokarton, zateplení...

PRÁCE SE DŘEVEM

HODINOVÝ MANŽEL

- terasy, pergoly, dřevníky, montáže palubek
- zahradní nábytek
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V Kostelci se bruslí
na umělém kluzišti bez ledu
Umělé kluziště bylo ve čtvrtek 16. 1. otevřeno
náměstkyní hejtmana Královéhradeckého kraje Martinou Berdychovou,
zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Mgr. Alenou Svátkovou,
Ing. Václavem Jarkovským,
ředitelem Obchodní
akademie TGM
Václavem Pavelkou,
zástupcem firmy Glice
Tomášem Palečkem
a za účasti zástupců
Města Kostelec nad Orlicí
RNDr. Tomáše Kytlíka,
Ing. Tomáše Langra
a Šárky Slezákové.

FOTOVO
FOTOVOLTA
LTAIIK
KA
A
PRO VÁŠ DŮM

S OHŘEVEM VODY, S AKUMULÁTORY,
KLIMATIZACÍ, S TEPELNÝM ČERPADLEM

1. FINANČNÍ ÚSPORA
Montáží sluneční elektrárny snížíte účty za elektřinu. Instalace vlastního zdroje vyžaduje vstupní investici, ta ovšem není tak vysoká, jak se řada lidí domnívá. Fotovoltaické panely jsou nejen zdrojem výroby elektrické energie pro provoz domácnosti. Lze je dále používat i k vytápění, či ohřevu vody, nebo
k řízené klimatizaci, ﬁltraci a ohřevu bazénu, …
2. ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Energie z panelů poskytuje energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice už nejste zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě. Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí. Střešní elektrárna s akumulátorem Vám zajistí zálohu energie i při výpadku distribuční sítě.
3. 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 % nominálního
výkonu. Akumulátory mají mnohaleté záruky. O techniku se prakticky není třeba starat. Určitě Vás zaujme dokonalý monitoring výroby a spotřeby.
4. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE
Pokud plánujete stavbu, je dobré nás oslovit s předstihem. Montáž zdroje ale nepředstavuje výrazný zásah do nemovitosti, kam je instalován. Celý
proces probíhá překvapivě rychle a „čistě“. Pokud se rozhodnete pro fotovoltaickou elektrárnu, zjistíte, že nejvíce času zabere vyřídit potřebnou administrativu. Pro naše klienty veškeré papírování i žádost o dotaci vyřizujeme my. Tento administrativní 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. O dotaci může žádat každý. Výše státního příspěvku se pohybuje
od 35 000 Kč do 155 000 Kč podle druhu a náročnosti budoucího 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.

P ROVOZOV N A Č A S T O LOV I C E , Č . P. 59,
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)
Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid
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