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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•
•

•

•

•
•

•

•

ze dne 13.1.2020
schvaluje
pravidla pro přidělování bytů v majetku města do nájmu s účinností od 14.01.2020.
licenční smlouvu o veřejném provozování č.
VP_2019_159175 se spolkem OSA - Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z.s., se sídlem 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Čs.
armády 786/20, IČ: 63839997.
rozdělení ﬁnančních prostředků vyčleněných
v rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na podporu jednotlivých dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
ﬁnanční prostředky z rozpočtu města určené
na podporu individuálních žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí mimo schválená Pravidla dle předlohy.
provozní řád komunitního centra s účinností
od 14.01.2020.
smlouvu o dočasném užívání vozidel se společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem 293 01
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Tř. Václava
Klementa 869, IČ: 00177041.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 19RGI01-0149 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ: 70889546.
výpověď smlouvy o nájmu a údržbě sowaru se
společností FT Technologies, a. s., se sídlem 783 14
Bohuňovice, U Sokolovny 253, IČ: 26833620.

•

•

•

•

•

souhlasí
se zveřejněním Výzev dotačních programů
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí na základě Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
se zveřejněním dotačního programu Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před
rizikovými jevy pro poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí na rok 2020 dle přílohy.
odvolává
z funkce člena redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice pana RNDr. Tomáše Kytlíka ke dni 13.1.2020.
jmenuje
do funkce člena redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice pana
Františka Kinského s účinností od 14.1.2020.

ze dne 27.1.2020
schvaluje
darovací smlouvu na ﬁnancování organizací zájmových, sportovních a kulturních,
které sdružují mládež, a to na jejich činnost
a dále na konání jednorázových akcí pro děti
ve městě Kostelec nad Orlicí a v jeho městských částech (Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry) ve výši 85.000 Kč se společností

•

•

•

•

•

Federal-Mogul Friction Products a.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská
233, IČ: 45534144.
smlouvu o daru s obcí Tutleky, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky 10, IČ:
00579181.
příkazní smlouvu s paní Marketou Nyčovou,
s místem podnikání 517 61 Rokytnice v Orlických horách, U Nádraží 264, IČ: 87888378.
souhlasí
s nezasíláním složenek pro úhradu místního
poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů občanům.
stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích celkový maximální
počet přepočtených zaměstnanců města v Městském úřadu Kostelec nad Orlicí v aktuální evidenci na 73 s účinností od 28.1.2020 dle předlohy.
v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích celkový maximální
počet přepočtených zaměstnanců města
v organizačních složkách města Kostelce nad
Orlicí v aktuální evidenci na 43 s účinností
od 28.1.2020 dle předlohy.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Starosta města Kostelec nad Orlicí zve občany města

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí 16. 3. 2020 od 16:00 hodin.

Kostelec nad Orlicí mění 5 vyhlášek, cena za komunální odpad se ve městě zvýší
Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 16. 12.
2019 nové znění 5 obecně závazných vyhlášek. Změny se týkají těchto vyhlášek:
• o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního
kompostování a nakládání se stavebním odpadem,
• o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• o místním poplatku ze psů,
• o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
• o místním poplatku z pobytu.
Město tak reagovalo na změny v české legislativě (novelu zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích) a také vývoj cen za sběr a svoz komunálního odpadu.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Níže Vám přinášíme přehled nejzásadnějších změn. Všechny nové vyhlášky
jsou ve svém úplném znění dostupné na webových stránkách města www.
kostelecno.cz.

Pro rok 2020 je stanovena sazba 550 Kč za poplatníka/chataře
SPLATNOST do 31. 5. 2020.
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Místní poplatek za komunální odpad se platí vždy pro období od 1. 1. do 31.
12. Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí, Kostelecké Lhotě, Kozodrech a Korytech nebo majitel stavby určené nebo sloužících
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášená žádná
fyzická osoba. Osvobozeny jsou děti do 3 let.
Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány
složenky.
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ÚHRADA poplatku:
a) bezhotovostním převodem na účet města č. 19-2820571/0100
(nutné uvést přidělený variabilní symbol)
b) v hotovosti vkladem na účet města v Komerční bance
(nutné uvést přidělený variabilní symbol)
c) v hotovosti na centrální pokladně úřadu
d) platební kartou na centrální pokladně úřadu
Pro přesnou identiﬁkaci platby se používá přidělený variabilní symbol. Pokud
nedošlo v průběhu roku ke změně, zůstává přidělený variabilní symbol stejný.
V případě, že svůj variabilní symbol neznáte, kontaktujte prosím Mgr. Ungrádovou z ekonomického odboru (vungradova@muko.cz), která vám jej sdělí.

•
•

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 200 Kč.

V souvislosti s povinným „čipováním“ psů upozorňujeme občany na možnost doplnění čísla mikročipu do evidence vedené městem. V případě nalezení psa strážníky Městské policie ho na základě tohoto údaje bude možné
co nejrychleji navrátit majiteli.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku z pobytu
Poplatek z pobytu se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Nálepky na popelnice si po úhradě poplatku může občan vyzvednout na pokladně městského úřadu. Do konce splatnosti poplatku jsou vyváženy popelnice označené nálepkou z předešlého roku. Od 1. června je nutné označit
popelnici/kontejner novou nálepkou pro aktuální rok.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu.
Ubytovatel odvede poplatek nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

K navýšení částky došlo kvůli stále se zvyšujícím nákladům na netříděný odpad.
Řešením do budoucna by bylo produkovat co nejméně komunálního odpadu, důkladně odpad třídit a zabránit tak dalšímu zvyšování poplatku.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích
kalendářních dní. Sazba poplatku činí 5 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad
Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). Poplatku
podléhají psi starší 3 měsíců.

Více informací naleznete na webových stránkách města Kostelec nad Orlicí.

Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány složenky.
SPLATNOST do 31. 5. 2020.
Sazby poplatku zůstávají stejné jako v minulém roce.

ÚHRADA poplatku:
a) bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1240074329/0800
(nutné uvést přidělený variabilní symbol)
b) v hotovosti vkladem na účet města v České spořitelně
(nutné uvést přidělený variabilní symbol)
c) v hotovosti na centrální pokladně úřadu
d) platební kartou na centrální pokladně úřadu
Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx, které je
přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS pro
rok 2020 shodný jako v loňském roce a pokud nedojde ani v letošním roce
k žádné změně, bude platný rovněž i pro rok 2021. V případě, že svůj variabilní symbol neznáte, kontaktujte prosím Mgr. Ungrádovou z ekonomického
odboru (vungradova@muko.cz), která vám jej sdělí.

Provozní hodiny centrální pokladny:
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 13:00

Vyhlášení nového dotačního programu
roku 2020
První výzva roku 2020 na poskytování ﬁnančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.. Lhůta pro podávání žádostí od 16. 03. 2020 do 03. 04. 2020.
O poskytnutí ﬁnančního daru v rámci „První výzvy roku 2020“ mohou požádat spolky, neziskové organizace, příspěvkové organizace a jiné subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu,
vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území města Kostelec nad Orlicí,
a to ve prospěch dětí a mládeže.
Více informací na webu města: www.kostelecno.cz, sekce: Dotace z rozpočtu
měst; Dotační programy 2020
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

Sazby poplatku pro rok 2020:
Ve městě Kostelec nad Orlicí v rodinném domě
a v ostatním domech s nejvýše 3 byty:
• za jednoho psa 500 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 000 Kč,
• za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.
Ve městě Kostelec nad Orlicí v domech s více než 3 byty:
• za jednoho psa 1 200,- Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 200 Kč,
• za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

KADEŘNICTVÍ
dámské | pánské | dětské
Frošova 1249, Kostelec nad Orlici
(umístěné v suterénu)
OTEVŘENO
PO–PÁ 9:00–17:00 | DOPOLEDNE BEZ OBJEDNÁNÍ
tel.: 721 512 707 | e-mail: kadernictvikostelec@seznam.cz

V částech města Kostelec nad Orlicí – Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry:
• za jednoho psa 300 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč,

Práce z domu 10-25 tis. měs.
www.podnikejzdomova.cz/simi
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské
služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou BŘEZEN–DUBEN 2020.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00

hWKKZE E1͊
1.3. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696

jǌĞŵŶşƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢv Kostelci nad Orlicí
Adresa: Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí

7. 3. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 494 323 152
8. 3. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 775 224 093

dĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽ͗494 334 111

Od 17. 2. 2020 bude územní ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢǌĂũŝƓƛŽǀĂƚ
ŶĄƐůĞĚƵũşĐşŽďůĂƐƚŝǀǉŬŽŶƵƐƚĄƚŶşƐƉƌĄǀǇ͗
PODATELNA

14. 3. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška, 494 623 775
15. 3. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244

WƎşũĞŵǀĞƓŬĞƌǉĐŚƉŽĚĄŶşĂƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶşƐŽƵēŝŶŶŽƐƚŝŽďēĂŶƽŵ
;ŶĂƉƎşŬůĂĚƉƎŝƉŽĚĄǀĄŶşǎĄĚŽƐƚşĂĚĂŸŽǀǉĐŚƉƎŝǌŶĄŶşͿ

WK^<zdKsE1/E&KZD1ss ,E1
:DE

21. 3. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou, 494 534 841

.
.
.
.
.

WŽƎŝǌŽǀĄŶşĂŽǀĢƎŽǀĄŶşǀǉƉŝƐƽǌĚŝŐŝƚĂůŝǌŽǀĂŶĠēĄƐƚŝƐƉŝƐƵǀƌŽǌƐĂŚƵĂŸŽǀĠŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƌĄŶŬǇ
WƎŝũĞƚşǎĄĚŽƐƚşĂǀǇĚĄŶşƉŽƚǀƌǌĞŶşŽƐƚĂǀƵŽƐŽďŶşŚŽĚĂŸŽǀĠŚŽƷēƚƵ
WŽƐŬǇƚŽǀĄŶşǌĄŬůĂĚŶşĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşŬŽďůĂƐƚĞŵēŝŶŶŽƐƚŝ&ŝŶĂŶēŶşƐƉƌĄǀǇ
ŝƐƚƌŝďƵĐĞĚĂŸŽǀǉĐŚƚŝƐŬŽƉŝƐƽ

22. 3. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783
28. 3. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 697

WƎŝĚĢůŽǀĄŶşĂƵƚĞŶƚŝǌĂēŶşĐŚƷĚĂũƽĚůĞǌĄŬŽŶĂŽĞǀŝĚĞŶĐŝƚƌǎĞď
WůĂĐĞŶşƐƉƌĄǀŶşĐŚƉŽƉůĂƚŬƽĂŶĞĚŽƉůĂƚŬƽǀĞǀǇŵĄŚĄŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƉůĂƚĞďŶşŬĂƌƚǇ

j\E1,K/Ez
dǇƚŽēŝŶŶŽƐƚŝďƵĚŽƵǌĂũŝƓƛŽǀĄŶǇƉŽƵǌĞǀƷƎĞĚŶşĚŶǇƉŽŶĚĢůşĂƐƚƎĞĚĂŽĚϬϴ͗ϬϬ do 17:00,

29. 3. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno, 494 667 628
4. 4. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice, 494 322 706

ǀĞǆƉŽŶŽǀĂŶǉĐŚŽďĚŽďşĐŚ;ůĞĚĞŶ͕ďƎĞǌĞŶͿũĞƉůĄŶŽǀĄŶŽ ƌŽǌƓşƎĞŶş

ĂŸŽǀǉƐƉŝƐũĞƵůŽǎĞŶ
ŽĚϭϲ͘ ϭ͘ 2020 ŶĂjǌĞŵŶşŵƉƌĂĐŽǀŝƓƚŝǀ ZǇĐŚŶŽǀĢŶĂĚ<ŶĢǎŶŽƵ͘


ǁǁǁ͘ĮŶĂŶĐŶŝƐƉƌĂǀĂ͘Đǌ

KLUB SENIORŮ POHODA
Pozvánka na besedu
s Konstantinem Korovinem
JAPONSKO OD SEVERU K JIHU
Henro (poutník) Kosťa Korovin je znalec umění, cestovatel
a obdivovatel Japonska. Členové klubu seniorů i kostelecká veřejnost Kosťu
dobře znají, mají ho rádi a vyžádali si další díl o Japonsku. Jeho vyprávění
dokáže přítomné opakovaně nadchnout a vypadá to, že ani tato beseda nebude poslední.
Sejdeme se v pátek 20. 3. v 15:00 ve víceúčelovém sále Komunitního centra
v Kostelci nad Orlicí (Na Příkopech). Srdečně zveme nejen členy klubu, ale
i zájemce z řad obyvatel města a okolí.
Připravujeme se na Velikonoce
Klub seniorů Pohoda připravil pro své členky tvořivou dílnu v duchu Velikonoc. Sejdeme se ve středu 11. 3. v 16:00 v klubovně a budeme tvořit netradiční kraslice technikou „nešitého patchworku“. Přihlášky a další podrobnosti
k akci dostanete v Klubu seniorů Pohoda při našich pravidelných schůzkách
vždy v úterý od 14:00.
Alena Židová
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2020
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
31. 1. Požár osobního vozidla Libel
Jednotka byla povolána k požáru osobního vozidla.
Po příjezdu k události na místě již zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, která
prováděla ochlazování prostoru u výfukového potrubí pomocí vysokotlakého
proudu a měření termokamerou. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Častolovice a Policií České republiky.

25. 1. Únik ropných látek do řeky Orlice Kostelec nad Orlicí
Jednota byla povolána k úniku nebezpečné látky do řeky Orlice. Po našem
příjezdu k události bylo průzkumem zjištěno, že z výpusti do vodního toku
řeky uniká neznámá látka a tvoří barevný ﬁlm na hladině. Pomocí sorbčních
hadů jsme ohraničili výpusť k omezení dalšího šíření látky. Na žádost ČIŽP
jsme se na místo události po dvou hodinách vrátili k monitoringu. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme zlikvidovali
neznámou látku z hladiny řeky pomocí hydrofobního sorbčního materiálu.
Po domluvě s velitelem zásahu byli preventivně sorbční hadi ponecháni
na hladině proti případnému dalšímu úniku. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, Policie ČR, Městskou policií a ČIŽP.

28. 1. Požár hromady větví Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru hromady větví. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o dvě hromady žhavého popela s kusy větví
po jejich pálení bez dozoru odpovědné osoby. Požár jsme zlikvidovali pomocí dvou útočných proudů C a dalšího nářadí. Po likvidaci jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

23. 1. Požár v rodinném domě Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru rodinného domu, ve kterém se měla nacházet osoba. Po příjezdu k události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k požáru v prvním patře domu. Osobu jsme uvnitř nalezli, v dýchací technice
vynesli ze zasaženého prostoru a začali jí poskytovat předlékařskou pomoc.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK byla předána do jejich péče
a my jsme dále spolupracovali s jejím ošetřením popálenin. Zraněnou osobu
jsme poté pomohli transportovat do sanitního vozidla. Požár byl lokalizován
a likvidován jedním útočným proudem C. Zakouřený prostor byl odvětrán
pomocí přetlakové ventilace. Dále byl vynesen poškozený nábytek mimo
dům. Za pomoci motorové řetězové pily jsme rozkryli část prkenné podlahy
a dohasili skrytá ohniska. Po předání místa události jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH
Častolovice, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou
policií Kostelec nad Orlicí.

28. 1. Dopravní nehoda osobního vozidla Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla,
ve kterém se nacházela řidička, která nemohla ven z vozu. Paní jsme vyprostili zadními dveřmi bez použití vyprošťovacích nástrojů a poskytli ji předlékařskou pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme řidičku
předali do jejich péče. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policí ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

23. 1. Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v pečovatelském domě, kde se nacházela osoba se zdravotními obtížemi. Uzamčený byt
jsme za asistence Policie ČR otevřeli speciálním nářadím. Posádce zdravotnické záchranné služby KHK jsme pomohli s ošetřením a transportem pacienta do sanitního vozu. Poté jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

Fota: archiv SDH Kostelec nad Orlicí
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15. 1. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k bezvědomí osoby v rodinném domě. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala hlídka Policie ČR s přístrojem AED.
Za pomoci přístroje jsme začali provádět u osoby resuscitaci. Po příjezdu
zdravotnické záchranné služby KHK jsme dále pokračovali v oživovacích pokusech, po obnově životních funkcí jsme osobu naložili na nosítka a pomohli s jejím transportem do sanitního vozu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou KHK
a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

13. 1. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k bezvědomí seniora v bytovém domě. Po našem příjezdu k události jsme ve spolupráci s First responderem a hlídkou Městské
policie Kostelec nad Orlicí začali osobu resuscitovat. Po příjezdu zdravotnické
záchranné služby KHK byl lékařem u osoby konstatován exitus. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR, Městskou policií Kostelec nad Orlicí a First responderem.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

POZVÁNÍ DO REGIONU

SLOŽKY MĚSTA

RTIC

Městská policie

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...
Provozní doba
Po– Pá

8:00–17:00

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

So, Ne

15:00–16:00

středa

15:00–16:00

zavřeno

Přinášíme vám pár zajímavých tipů na březen.
Muzeum krajky Vamberk a Spolek přátel historie Vamberka vás zvou na zajímavou výstavu s názvem Čechoslováci v boji za vlast. Výstava potrvá do 3. 5.
Orlické záhoří pořádá akci Loučení se zimou – aneb najdi pašeráka. Se zimou se můžete rozloučit karnevalem na sněhu ve skiareálu Černá voda, a to
13. 3. Na akci je třeba se zaregistrovat a více informací naleznete na webu
www.orlickezahori.eu.
Na kosteleckém koupališti se otevře hudební sezona 14. 3. O podstatu akce
se postarají DJ ALL–IN, Věc Makropulos, G–POINT FUNKCTION a dBrajgls.
Přejeme příjemné čekání na jaro.

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

c

Vladimír Komárek

Simona Wolfová

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

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

8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

Pozvánka na výstavu a přednášku
Zveme Vás
na výstavu fotograﬁí

CESTOVATELKY PETRY WENZELOVÉ,
Komenského 649,
Kostelec nad Orlicí

kterou zahájíme v úterý 17. 3. v 17:00
přednáškou o Patagonii. | Vstupné 50 Kč.

www.hanaalnaami.webnode.cz
+420 736 184 640

Petra Wenzelová o sobě:
Líbí se mi sbalit celý „domeček“ na záda a vyrazit na dlouhé cesty. Zbožňuji
treky a dlouhé hodiny trávení v přírodě mezi zvířaty. Každý rok vyrážím alespoň na několik týdnů za hranice České republiky. Nejezdím poznávat země
kvůli odpočinku. Jezdím poznávat země pro jejich vůně a odlišné kultury
či náboženství. Každá země jinak voní a chutná. Baví mě ta úžasná setkání
s lidmi. Nikdy nevíte, kdy a kde potkáte hodného a milého člověka, který
vám nabídne přístřeší či nějaké jídlo. Na cestách je pro mě nejlépe strávený čas při rozhovorech s lidmi. Snažím se s nimi totiž žít. Jen tak poznám
problémy národa a dozvím se o jeho tradicích a kulturách. Spím převážně

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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ve stanu v přírodě nebo pod širákem, ve škarpách, na benzínkách
i pod stromy veřejných parků.
Nebojím se stopovat. Své cesty
beru jako expedice a poslání. Každý den potkávám člověka nebo
zvíře, kterému je potřeba pomoci. Jsem vystudovaná biochemička a učitelka, takže při svých
cestách pozoruji často zvířata
a přemýšlím nad tím, jak by se
jim dalo v přírodě pomoci proti
lidskému zásahu.
K přednášce:
PATAGONIE
Země tučňáků a ordů. Země, kde necháte kus sebe…
Před rokem jsem odletěla poznávat jeden z koutů naší planety, o kterém jsem
snila celou vysokou školu. Tímto koutem byla Jižní Amerika. Kontinent mnoha
protikladů. Vydala jsem se na pár týdenní cestu, ze které se vyklubalo nakonec devět úžasných měsíců. A jednou z navštívených oblastí byla Patagonie.
Patagonie je oblast bičovaná větry, přetékající nekonečnými pláněmi ledu
a nepřístupných hor. Je to oblast s rozsáhlou pestrostí, která pohlcuje nádherné národní parky, zelená zalesněná pohoří, sopky či ledovce. Plavit se můžete
mezi ordy, chodit mezi tučňáky a pozorovat tuleně a mrože z bezpečné vzdálenosti. Patagonie je drsný kraj s hřejivými výhledy. A já vás tam prostřednictvím fotek a videí zavedu.
Představím vám některé národní parky, vezmu vás na ledovce na divoké treky
a seznámím vás s divokými zvířaty, která se umí vypořádat s mrazivým podnebím. Vezmu vás až na samý konec světa, na nejjižněji osídlený ostrov naší
planety. Lidé zde žijí v mrazivých podmínkách. Ovšem jejich úsměv a pomoc
musí každého na duši zahřát okamžitě.

Zleva: Mgr. Hana Esop, Jitka Padriánová,
Eva Rašková, Ing. Ladislav Vaněk

Zleva: Jana Jirešová a Eva Mrázová
(promovaly na jaře), Věra Hrdličková

Nové hry pro děti i jejich rodiče
50 našich ptáků
Bílé historky
Bystro Očko
Carcassonne
Černé historky
Goblíci jedlíci
Hadara
Karty mrtvého muže
Kingdomino
Kočka Karla

Krycí jména
Lama
Neomova archa
Pictomania
Play! Staň se hvězdou internetu
Postavte si své město! Machi Koro
Přines si svou knihu
To je otázka!
V kapse!
Země na cestách

Virtuální Univerzita třetího věku
a promoce v Praze
Po 3 letech v akademickém roce 2019/2020 zakončilo studium VU3V 11 našich studentů (Alena Altová, Mgr. Hana Esop, Věra Hrdličková, Ivana Hyklová,
Eva Jindrásková, Marie Majšajdrová, Marcela Moravcová, Jitka Padriánová,
Eva Rašková, Ing. Ladislav Vaněk, Eva Vrbatová). V České zemědělské univerzitě v Praze se 15. 1. 2020 studenti zúčastnili promoce - slavnostního předání
Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku Svět okolo nás I.

PRODEJNÍ GALERIE
Na Lávkách 76
v Kostelci nad Orlicí
www.bara-lydie.cz

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

Zakoupit si zde můžete:
obrazy, mandaly, tibetské mísy, svíčky,
drahé kameny, originální šperky
Pořádáme:
mandalové večery i muzikoterapie

Zleva stojící: Ing. Ladislav Vaněk, Mgr. Hana Esop, Eva Rašková, Věra Hrdličková,
Ivana Hyklová, Eva Vrbatová, Eva Jindrásková, Jitka Padriánová
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Kadeřnice do domu Kostelec nad Orlicí
a okolní obce. Tel. 776 306 253.
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU 1. A 3. NEDĚLI V MĚSÍCI V 8:30
V KOSTELÍKU JANA AMOSE KOMENSKÉHO (NA RABŠTEJNĚ).

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

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU:
1. 3. (neděle)
8:30
BOHOSLUŽBA
15. 3. (neděle) 8:30
BOHOSLUŽBA
12. 3. (čtvrtek) 16:00 BIBLICKÁ HODINA - Klub seniorů Pohoda.
22. 3. (neděle) 14:00 VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - Klub seniorů Pohoda.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI
kostel sv. Jiří:
9:30 (neděle)
kostel sv. Jiří – letní čas 18:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
08:00 hodin (středa, sobota)
kaple na faře – zimní čas 17:00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek)
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

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra
Pobytové středisko Kostelec nad Orllicí
a město Kostelec nad Orlicí Vás srdečně zvou na výstavu

My, z jiných koutů světa

2. 3.–30. 4.

ďƵůƵŵĢƐƚƐŬĠŚŽƷƎĂĚƵ

ĂĐşĚŽďĢĞƐŬĠƐƉŽƎşƚĞůŶǇ

30 13͗30–17͗00

30 13͗30–16͗00

30 13͗30–17͗00

ve vestibulu městského úřadu
v otevírací době České spořítelny
Po: 9:00–12:30
Út: 9:00–12:30
St: 9:00–12:30
Čt: 9:00–12:30
Pá: 9:00–12:30

13:30–17:00
13:30–16:00
13:30–17:00
13:30–16:00
13:30–16:00

30 13͗30–16͗00

30 13͗30–16͗00

ƚƐŬĠŚŽƷƎĂĚƵ

ĞƐŬĠƐƉŽƎşƚĞůŶǇ

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.

NEUNIKLO NÁM
Kavárna ve tmě v Kostelci nad Orlicí
Renata Moravcová z Dobrušky přišla o zrak před
18 lety kvůli cukrovce. Nesložila ale ruce do klína. Postupem času ji její hendikep posílil a přivedl na cestu pomoci druhým. Loni založila spolek
DOTEKY NADĚJE. Jeho moem je: „Laskavostí
rozsvítíme svět“ a podle něho se Renata také
řídí. Pořádá poznávací výlety a zájezdy pro lidi
s jakýmkoli postižením. Nemohoucím seniorům
v Dobrušce zdarma chodí na nákupy, pořádá besedy ve školách či Domovech pro seniory, pro děti Putování s hendikepem,
peče dezerty na Sousedská posezení. Po nocích plete ponožky na prodej
a z utržených peněz nakupuje kompenzační pomůcky pro hendikepované...
Za to vše a mnohé jiné získala cenu v anketě Žena regionu a také cenu Laskavec roku. Teď bude v Kostelci nad Orlicí organizovat KAVÁRNU VE TMĚ.
Renato, Kavárna ve tmě není běžná kavárna. V Dobrušce ji pořádáte už řadu
let, v Kostelci nad Orlicí poprvé. Čím se liší od všech ostatních kaváren a barů?
Ten, kdo přijme naše pozvání, si užije úplně jiné, doufám, že příjemné posezení. My pro vás v kavárně pootevřeme dveře do světa nevidomých. Do světa, kde oči jsou vlastně k ničemu, ale kde zapojíte naplno váš hmat, čich
a i sluch. Vyzkoušíte si, že i docela obyčejné dovednosti z běžného života,
jako např. osladit si kávu, nejdou tak rychle, jak jste zvyklí.
I samotný prostor budete najednou vnímat jinak. Nebudete se moci podívat,
jak je vymalováno, jakou barvu má nábytek…. Jisté je, že vy budete moci naplno zapojit svou fantazii a představovat si, kde asi sedíte. Až vám na konci
posezení rozsvítíme a vy se vrátíte do světa barviček, uvidíte realitu, která
bude nejspíš úplně jiná než vaše představy.
Kavárna ve tmě se bude v Kostelci nad Orlicí konat od 18. do 21. 3. v Komunitním centru vždy od 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a 18:00.
Lidé si místa musí předem rezervovat. Proč?
Začátky jsou stanoveny na konkrétní hodinu, protože dovnitř nesmí vniknout
světlo. To by zničilo celý zážitek. Až přijdou všichni, kdo se na danou hodinu objednali, dveře zavřeme. Proto prosíme o dochvilnost, na opozdilce čekat nemůžeme.

7͗00

6͗00

͗00
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V této kavárně budou pouze
čtyři stoly po 6 místech, abych
všechny zvládla obsloužit. Není
jednoduché pohybovat se mezi
stoly a židlemi a pamatovat si
stále správný směr, abych treﬁla
zpět do kuchyňky, kde vám budu
připravovat nápoje.
Dobře, ale jak se lidé dostanou
ke stolu, aby si mohli objednat
a poslechnout si doprovodný
program, a při tom nepustili
do kavárny světlo?
Každý návštěvník dostane hned
po příchodu do budovy klapičky na oči. Všichni pak společně dojdeme, už jako nevidomí, do 1. patra (pro
špatně chodící je k dispozici výtah). Najít si místo u stolu je trochu dobrodružné a je u toho legrace, ale já vám pomůžu (smích), nemusíte mít z ničeho obavy. Až se všichni usadí a zavřou se dveře, klapičky si všichni můžete
sundat ….. Nápoj nebudete pouze pít. Nejdříve si musíte hmatem „přečíst“
nápojový lístek a objednat si. Obsloužím vás a začne doprovodný program,
kde si, vy koukavci, užijete i jiné věci a úplně jinak, pěkně po našem (smích).
Proč Kavárny ve tmě vlastně pořádáte?
Její návštěva vám umožní na chvíli neřešit např. to, jak vypadají ti, kteří s vámi
sedí u stolu nebo co mají na sobě. Naopak, budete víc vnímat je samotné.
Jejich hlasy, smích, vůni…..
A já budu moc ráda, že až někdy potkáte člověka, který má v ruce bílou hůl a možná i vodícího psa vedle sebe a neví, kudy má jít dál, nebo nemůže najít správné
nástupiště, si budete umět představit jak mu asi je a budete mu umět pomoci.
Po mnoha letech pořádání Kavárny ve tmě jste určitě slyšela řadu názorů.
S jakými pocity odtamtud lidé odcházejí?
Každý, kdo odchází z Kavárny ve tmě, říká, že by život ve tmě nezvládl, nebo
že by ani nechtěl žít, kdyby neviděl. Já jsem si to také neuměla představit.
Dnes už ale vím, že žít se dá i v ní a budu se snažit o tom přesvědčit i vás, pokud přijmete naše pozvání a navštívíte Kavárnu ve tmě v Kostelci nad Orlicí.
Těším se na vás.
REZERVACE míst na tel. čísle: 702 092 006

Poděkování
Ráda bych poděkovala pracovníkům Technických služeb Kostelec nad Orlicí a
pracovníkům DDM za pomoc při přestěhování vybavení DDM z ulice Žižkova do
nového dočasného objektu budovy Pelclova 279. Dále děkuji řemeslníkům, kteří
přes jejich vytíženost našli čas a pomohli zprovoznit nové prostory. Díky jejich
pomoci tak mohou děti po jarních prázdninách pokračovat ve volnočasovém
vzdělávání, aniž by došlo k přerušení výuky.
Mgr. Petra Hladká, ředitelka

4. ples pro Dítě v srdci
V sobotu 15. 2. se konal na Rabštejně již 4. ročník plesu na podporu Perinatálního hospice Dítě v srdci. Záštitu nad ním opět převzal Ing. Vladimír
Derner, náměstek hejtmana HK kraje s gescí pro sociální oblast.
Vynikající kapela DROPS zahrála k potěšení všech. Plesem provázel moderátor Honza Dušek, známý nejen svým profesionálním, ale i lidským přístupem. Baletní předtančení proběhlo v choreograﬁi paní Lenky Neubauerové
a bylo velmi milé a něžné. Tombola měla 430 cen. Musím poděkovat a vyzdvihnout práci dobrovolníků z Dítěte v srdci, kteří strávili mnoho hodin
její přípravou. A především chci poděkovat všem sponzorům. Ti byli velmi
štědří a potěšili všechny účastníky plesu. Bez nich by to takové nebylo.
Zároveň bych ráda poděkovala za vstřícný přístup personálu SK Rabštejn.
Velmi rádi se sem vracíme a spolupráci s nimi všude chválíme.
Již teď se těšíme na další ročník.
Alena Peremská, Dítě v srdci

Planeta bez vody
Společnost AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou u příležitosti blížícího se
Světového dne vody, který slavíme 22. 3., vyhlásila soutěž pro žáky prvního stupně základních škol s názvem Planeta bez vody. Je to výtvarná soutěž, ve které
zúčastněné kolektivy namalují či jinak ztvární představu o tom, kdyby na Zemi
nebyla voda. Téma se odvíjí od celosvětového problému s nedostatkem vody.
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Proto neváhejte a své nápady zasílejte do 13.
3. na adresu: AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, případně e-mail: jindriska.mullerova@aquark.cz. Těšíme se, čím
nás překvapíte!
Darja Bašková
AQUA SERVIS, a.s. při příležitosti Světového dne vody vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky 1.-5. tříd:

„PLANETA
A BEZ
Z VODY“
Stálee kolem
m sebee slyšíme,, žee planetaa trpíí oteplováním,, vysychajíí vodníí toky,, hrozíí nám
m extrémníí
sucha.. Proto
o by náss zajímalo,, co
o see stane,, kdyžž see všechnyy tyhlee hrozbyy naplní??
Dokážetee to
o společně vee třídě namalovat,, vytvořitt kolážž případně jiným
m způssobem
m znázornit??
Vašee prácee prosím
m posílejtee do
o sídlaa Našíí společnostii v Rychnově nad
d Kněžnou,, Štemberkovaa 1094
4 nebo
o jee
k nám
m můžžetee osobně donéstt naa podatelnu
u do
o pátku
u 13.3.2020. Nezapomeňtee jee popsat,, od koho
o jsou
u–
jméno
o školy,, názevv třídy,, počett žáků vee třídě a kontaktt naa třídního
o učitele/učitelku.
Vyhlášeníí těch
h nejlepších
h a předáníí odměn
n budee 23.3.2020. A naa jakéé odměnyy see můžetee těšit?:

1. Místo
o – příspěvekk naa školníí výlett v hodnotě 5000
0 Kč
2. Místo
o – příspěvekk naa školníí výlett v hodnotě 3000
0 Kč
3. Místo
o – příspěvekk naa školníí výlett v hodnotě 1000
0 Kč
Mocc see naa Vašee výtvoryy těšíme,, hodnotitt jee budee nezávisláá porotaa složenáá z Našich
h zaměstnanců Soutěž probíhá v rámci projektu „DOODPADU aneb co do kanalizace nepatří“
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V Kostelci nad Orlicí slavnostně otevřeli
umělou ledovou plochu
Umělá neboli syntetická kluziště jsou již mnoho desetiletí vyvíjená náhrada a alternativa k chlazeným ledovým kluzištím, která jsou příliš energeticky náročná,
těžko je lze přenášet a údržba vyžaduje další energii a náklady. V zahraničí jsou
tato kluziště více známá než u nás, nicméně v posledních letech i na našem území dochází ke zvýšené poptávce po alternativě k ledu, zvlášť proto, že zimy již
neznamenají stabilní podmínky pro výrobu přírodního ledu a chlazená kluziště
mají větší energetickou spotřebu. Kvalita materiálů nahrazujících led je dnes již
na tak vysoké úrovni, že lze bruslení na umělém kluzišti téměř srovnat s bruslením na ledu. To znamená, že pohyb na bruslích na ledu je téměř stejný jako
na umělém kluzišti. Nositelem projektu byla Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí.
V Kostelci nad Orlicí v areálu OA TGM bylo 16. 1. takové kluziště od švýcarského výrobce Glice slavnostně otevřeno za účasti náměstkyně hejtmana
Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové, která tomuto projektu
dala zelenou a za účasti dalších vážených hostů. Program slavnostního otevření moderoval Honza Dušek. Přestavili se v něm Míša Kavalková s dcerou
Anetkou, žáci domu dětí a mládeže pod vedením Jana Dostálka, krasobruslařky Petra Kitlerová a Tereza Bělonohá pod vedením trenérky Liany Karlíčkové, studenti OA TGM se svým rybníkovým hokejem a v sranda mači hokejisté
z Kostelce nad Orlicí a Týniště nad Orlicí. Na kluzišti o rozměrech 26x14 metrů se může bruslit nezávisle na ročním období. V dopoledních hodinách
plochu budou využívat žáci a studenti kosteleckých škol (OA TGM, SZeŠ,
ZŠ, Speciální škola). Odpoledne bude k dispozici pro DDM, sportovní kluby
a širokou veřejnost. V případě zájmu veřejnosti nebo organizovaných skupin
lze nabídnout i večerní bruslení (areál kluziště je osvětlen).
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkové náklady na podaný projekt: 3 006 850 Kč
Spoluúčast:
1 500 000 Kč Královéhradecký kraj
1 000 000 Kč Město Kostelec nad Orlicí
Doﬁnancování z darů ﬁrem regionu a dalších spolupracujících ﬁrem:
ŠKODA auto, a.s.
TTV GROUP
MADOS MT s.r.o.
Pivovar Clock s.r.o.
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.
AQUA SERVIS, a.s.
Reklamy Špaček
Autoškola Podorlicko
Cihelna Kinský s. r. o.
TIPSPORT NET a.s.
Průběžně probíhají další jednání o podpoře projektu s dalšími sponzory, jejichž jména následně uveřejníme.
Za nositele projektu – Václav Pavelka a RNDr. Tomáš Kytlík

Zprávy z MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
Začátek nového roku vybízí k ohlédnutí za rokem uplynulým. Rádi bychom se s Vámi podělili o to, co se v minulém roce v naší organizaci událo.
Posláním MAS NAD ORLICÍ o.p.s. je podpora rozvoje venkovského regionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací,
drobných podnikatelů a dalších subjektů působících v území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Nabízíme služby především v oblasti operačních programů Program rozvoje venkova, Zaměstnanost, Integrovaný
regionální operační program a Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je získat
ﬁnanční prostředky pro region.
K 31. 12. 2019 jsme schválili přidělení dotace pro 40 projektů v Programu
rozvoje venkova. Podpořeny byly projekty z oblasti zemědělské a lesnické
techniky, podnikání, výstavba odpočinkových, naučných a ﬁtness hřišť.
Finanční podpora pro tyto projekty byla 14,5 mil. Kč. Ze zajímavých projektů můžeme uvést pořízení zemědělské techniky a dvou užitkových dodávkových chladících vozidel pro Zopos Přestavlky a.s., nákup traktoru
s lesnickou nástavbou pro obec Proruby, vybudování naučné stezky v Lesoparku Voklik v Týništi nad Orlicí.
V oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti byly schváleny 2 projekty. Velmi pěkným projektem byly příměstské tábory Prázdniny s NAD ORLICÍ,
o.p.s.. Tento projekt byl zaměřen na pomoc zaměstnaným rodičům, pečujícím o děti předškolního a školního věku v době jarních a letních prázdnin. V roce 2019 se zrealizovalo 39 turnusů příměstských táborů, které
využilo 683 dětí.
Integrovaný regionální operační program - k 31. 12. 2019 bylo zrealizováno
a proplaceno 13 projektů s celkovou výši dotace 15,4 mil. Kč. Dalších 18
projektů je již schváleno a po úspěšné realizaci se mezi ně rozdělí 21,5 mil.
Kč. Jde o projekty zaměřené na dopravní infrastrukturu, sociální služby
a podporu vzdělávání. Podpořen byl například projekt pro Perinatální hospic Dítě v srdci z.s. v Kostelci nad Orlicí či zpracování územní studie pro
město Kostelec nad Orlicí.
Dalším zajímavým projektem, kterým jsme v roce 2019 navázali na předchozí úspěšné období je Místní akční plán vzdělávání (MAP). Cílem tohoto
projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.
Snažíme se propojovat školy, veřejnost i radnice a probudit zájem o vzdělávání našich dětí. V projektu MAP II. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko je zapojeno celkem 22 základních a mateřských škol. Vznikl tak
prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení praxe a vytváření společných aktivit. V roce 2019 proběhlo 21 seminářů určených pro odbornou
i laickou veřejnost, setkání žákovských parlamentů nebo studijní pobyt
pedagogů ve Finsku. V letošním roce na tyto aktivity navážeme dalšími
semináři. Největší událostí první poloviny roku bude Festival vzdělávání,
který proběhne v termínu 31. 3 –2. 4. 2020 na zámku v Kostelci nad Orlicí.
V letošním roce budou vyhlášeny nové výzvy ve výše uvedených operačních programech. Těšíme se na spolupráci a věříme, že se projekty podaří
zrealizovat. Hodláme podporovat spolky, obce a lidi, kterým není veřejný
a kulturní život lhostejný. Více o naší činnosti se dozvíte na našich www
stránkách, facebooku nebo nás osobně kontaktujte.
Společně chceme, aby se nám v našem regionu žilo dobře, neboť je to místo, kde jsme doma.
Petra Čejková. MAS Nad Orlicí o.p.s., www.nadorlici.cz

Víte že ...
vyhlášená otevřená fotosoutěž pro profesionály i amatéry snímků zachycujících Novoroční ohňostroj v Kostelci nad Orlicí dne 1. 1. 2020 má své vítěze?
Jsou jimi: Lucie Hanušová, Lucie Packová, Michal Hanuš, Tomáš Dimmer,
Martin Inqourt, Rudolf Prchlík, Jan Vrána a Kristian Martinec.
Vítězné fotograﬁe byly zveřejněny na titulní straně a na str. 2 únorového vydání zpravodaje. Výherci budou postupně kontaktováni k vyzvednutí odměny.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za krásné fotky.
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2020
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – únor 2020
•

•

•
•

•

Na začátku února jsme úspěšně zahájili Taneční kurzy pro páry. Tentokrát jsme otevřeli tři úrovně, které
se těší velké oblibě. Příznivci Tančíren nemusí zoufat.
Příští Tančírna bude v pátek 8. května 2020.
V divadelním představení Vzpomínky zůstanou poprvé na Rabštejně
předvedli svůj herecký koncert jedni z předních herců naší divadelní
a televizní scény. S úctou jsme přivítali Zlatu Adamovskou, Petra Štěpánka, Janu Strykovou a Viléma Udatného. Představení bylo naprosto
vyprodáno. Zaujaly Vás jejich podpisy v Divadelní kavárně na Rabštejně? Zkuste je na „stěně slávy“ najít…
V přátelské atmosféře proběhl letošní 53. ročník Zahrádkářského plesu. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Streyci.
V únoru jsme promítali „klubový“ ﬁlm Nabarvené ptáče. Příjemně
nás překvapilo, kolik návštěvníků jej přišlo zhlédnout. Film byl vysoké umělecké úrovně a získal mnoho ocenění na světových ﬁlmových
festivalech.
Na konci měsíce ledna provedla odborná ﬁrma sondy do konstrukce
budovy kulturního domu Rabštejn. Sondy se dělaly na dvou místech.
Bylo velice zajímavé nahlédnout do skladby konstrukcí budovy a vidět
kvalitní práci našich předků.

V KOSTELCI BUDE DIGITÁLNÍ KINO!

Expediční kamera je ﬁlmový festival, který již od roku 2009 přináší do kin
ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné ﬁlmy z mezinárodní i domácí produkce. Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách,
plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy
domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní cestovatelé, to vše máte
možnost zažít během festivalu. Promítání můžete navštívit na dvoustovce
míst v České republice i na Slovensku. Přijďte nasát atmosféru dálek, obdivovat pozoruhodné výkony a načerpat inspiraci ke svým cestám. Zde ve zpravodaji Vám přiblížíme výběr tří z pěti ﬁlmů, které na festivalu uvidíte.

Surf Cuba (Kanada, 2018)
Komunistický režim svobodu obyvatel Kuby z velké míry potlačuje. Navzdory
tomu jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí najít v životě štěstí i tam, kde není.
Kubánci vynikají v baseballu, fotbalu, a nebo v boxu. Poloha a podnebí země
jsou ideální pro surfování, pobřeží Kuby je dlouhé skoro 3 000 km. Jenže
v celé zemi není jediný surfařský obchod, takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle sportu věnuje 150 surfařů, pro které je každá vlna nejen adrenalin, ale
také špetka osobního odboje. Film získal ocenění na Oﬃcial Selection Coast
Film Festival, Oﬃcial Selection Kendal Mountain Festival.

Na začátku únMěsto Kostelec nad Orlicí mělo biograf již od filmových
počátků mezi světovými válkami. Již od samého začátku se promítalo v budově na Rabštejně. Po válce se promítání přesunulo do kinosálu
v Krupkově ulici (nyní je tam provozován bowling bar). Na přelomu století se promítání navrátilo zpět na Rabštejn.
Dlouhá léta se promítalo v technologii filmových pásů „35 mm“ na promítačkách Meo X5. Tato technologie prakticky skončila roku 2013, kdy
distributoři přestali filmy ve formátu „35 mm“ vyrábět. Začala éra digitálních kin. Digitální kina existují ve dvou kategoriích: DCI a e-Cinema.
Typ DCI jsou plnohodnotná digitální kina, která mohou promítat ﬁlmy hned
od premiéry, jsou certiﬁkována pro DCI (Digital Cinema Initiatives LLC).
Typ E-cinema jsou „jednodušší“, promítá se z jiných distribučních médií
než DCI a přístup k filmům mají většinou až několik měsíců po premiéře.
Právě přerod z e-Cinema do DCI formátu připravujeme na Rabštejně.
Co DIGITÁLNÍ KINO přinese návštěvníkům?
Promítání filmů ihned po oficiální premiéře. Výhodou bude promítání
většího množství filmů, ke kterým jsme nyní neměli distribuční přístup.
Promítání v rozlišení 2K (v budoucnu 4K).
Nový zvukový systém ve formátu Dolby 7.1 (struktura reproduktorů: levý,
pravý, střed, surround levý a pravý, surround levý zadní a pravý zadní,
basový subwoofer) – tedy celkem 14 reproduktorů pro prostorový zvuk.
Jakým způsobem bude DIGITÁLNÍ KINO na Rabštejně zřízeno?
Zpočátku bude kino na Rabštejně provozováno na principu outsourcingu
promítací techniky (která je mj. velmi ﬁnančně nákladná). Rada města Kostelec nad Orlicí odsouhlasila, abychom požádali Fond kinematograﬁe o dotaci
na zřízení digitálního kina. Toto řízení bude probíhat od května dále.

Sary Jaz (Austrálie, 2017)
V tomhle ﬁlmu se toho moc nenakecá. Nikdo neremcá, že zmrzne nebo umře
hlady, nehraje dramatická hudba, nikoho nezachraňuje vrtulník. A to přesto,
že sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian Shan je dost extrémní výzvou, a to nejen
vodáckou. Peřeje odlehlé řeky s průtokem až 400m 3 /s jsou nebezpečné
a nečitelné. Samotnému sjezdu předchází 100 km dlouhý trek s kajaky na zádech, po dojezdu čeká vodáky ještě 4 dny lezení a pochodu přes hory zpět
do civilizace. Většina členů expedice to nazývá nejtěžším zážitkem v životě,
ale před kamerou je vidět jen nadšení z toho, co dělají v životě nejraději.

Již koncem ledna byly zahájeny práce na vybudování zvukového systému
Dolby 7.1. Tedy montáž reproduktorů, zesilovačů a zvukového procesoru Dolby. Na konci února je plánována instalace digitálního projektoru.
Předpokládáme, že během března proběhnou testovací projekce a v nejbližším následném období oficiální slavnostní zahájení promítání DCI
kina Rabštejn.
Pro aktuální program digitálního kina Rabštejn sledujte webové stránky:
www.skrabstejn.cz/kino
12
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B7 – 95 kilometrů, které ti změní život

CIMBÁL NETRADIČNĚ, TRADIČNĚ

Výkladový slovník praví, že expedice se rovná výprava, zpravidla k výzkumným účelům. Výprava je tenhle extrémní běžecký závod docela určitě. Zároveň si můžete být jistí, že fyzické vyčerpání vás naučí mnohému. Snímek o
B7 představuje historii a zákulisí závodu, ale zároveň přenese diváky přímo
na trať očima bosého běžce s obrovským odhodláním, očima vítězů, kteří
podávají na trati unikátní sportovní výkony. A také očima odvážných turistů,
kteří se rozhodli dokázat si, že mají vůli silnější než nohy. Tak co, už uvažujete, jaký bude váš vlastní zážitek?

Máte rádi cimbál a vtip? Potom je tento večer určený právě Vám…
V dubnu přijede do Kostelce nad Orlicí na Rabštejn skvělá cimbálová muzika
HARAFICA. Ač je složena z převážně mladých muzikantů, tak si již ve světě
folk a world-music vydobyla své místo a má silnou základnu věrných posluchačů. Haraﬁca je známá jak svým vysokým autorsko-interpretačním uměním (hlavně díky uměleckému vedoucímu Petru Gablasovi), ale také svými
humornými vstupy a netradičními cover-verzemi známých písní.

Beskydská sedmička:
Před 11 lety vznikl v Beskydech fenomén. Extrémní závod, který na trati dlouhé necelých 100 km spojuje 7 beskydských vrcholů. Dosavadní rekord trati
drží Marek Causidis s časem 11hod a 17 min, časový limit pro dokončení je
ale 29 hod. Zakladatelem závodu je Libor Uher, sportovec a horolezec. Ani
on, ani kdokoliv jiný by nevěřil, že za pár let se z nápadu projít celý hřeben
na jeden zátah stane tak populární akce. Kapacita závodu je 3000 běžců a
startovné je vyprodáno během několika minut od spuštění registrace. Zajímá Vás proč?
Filmový festival Expediční kamera bude probíhat na Rabštejně
v pátek 6. 3. od 17:30.

Více informací o programu koncertu přineseme v příštím čísle zpravodaje.

Občerstvení je zajištěno. Jste srdečně zváni!
Koncert cimbálové muziky HARAFICA se uskuteční na Rabštejně
v neděli 26. 4. od 19:00.
Vstupenky jsou již v předpodeji.

PRO ŠKOLY: BEZ MASKY – HIGH VIBES
V loňském roce u nás poprvé vystoupila hudební skupina HighVibes se svým
velmi netradičním výchovným koncertem zaměřeným proti šikaně ve školách. Tuto skupinu tvoří absolventi konzervatoře a profesionální hudebníci,
kteří se mj. věnují práci s dětmi a mládeží. V rámci Tour Bez masky přináší
do škol nový koncept výchovně motivačního programu. Program se na první pohled neliší od moderního koncertu známých kapel, nicméně originální skladby společně s doprovodným programem předávají žákům poselství
o důležitosti lásky a vzájemné úcty.
Projekt vznikl cíleně pro žáky základních škol ve spolupráci s Linkou bezpečí,
z.s. a týmem, který stojí za aplikací Nenech to být. Cílem projektu je motivovat děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problémy, které mohou
vystat jak ve škole, tak i mimo školní prostředí a zároveň jim i poskytnout
praktický nástroj, jak situaci vyřešit.
Zpěvákem a leaderem skupiny je Marek Vicany. Zajímavostí je, že na baskytaru zde hraje Jakub Antl. Ten hrál v Nightwork, ale u nás již vystupoval
v rámci večera Jazzmani na Rabštejně ve skupině JP Quartet.
Velice i nás těší, že velmi často děti po tomto koncertu píší, že to byl jejich
nejlepší koncert, který zažily. To dokazuje kvalitu těchto výchovných koncertů.

High Vibes vystoupí na Rabštejně pro školy

TRAVESTI SHOW: TECHTLE MECHTLE A KOČKY
Po delší době se vrací na rabštejnskou scénu zábavná revue v podání travesti
skupiny „Techtle Mechtle a Kočky“. Jejich celovečerní zábavné pořady jsou
plné scének a hudebních hitů, parodií zpěvaček a zpěváků. Jsou doplněny
výpravnou scénou a počtem zhruba 70ti kostýmů, které jsou kopiemi originálů parodovaných zpěvaček.
Při vystoupeních je hlavním cílem odreagování diváků a zapomenutí na běžné starosti všedních dní. Jedině při těchto vystoupeních uvidíte i uslyšíte
na stejném pódiu a v jediný večer hvězdy české i zahraniční hudební scény:
Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Ilonu Csákovou, Cher, Petra Kotvalda, Standu Hložka, Céline Dion, Tinu Turner, Heidi Janků, Samanthu Fox
a řadu dalších.
Travesti show s názvem Nemocnice na pokraji zkázy
bude hýbat Rabštejnem ve středu 8. 4. od 19:00.
Vstupenky v předprodeji v Divadelní kavárně
nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz

v úterý 10. 3.
(8:20 pro žáky I.st.ZŠ, 9:40 pro žáky II.st. ZŠ, 11:45 pro studenty SŠ).

VĚNEČEK II ANEB ROZTANČENÝ RABŠTEJN
A EGO
Sdružený Klub Rabštejn otevírá celou plesovou sezonu v Kostelci nad Orlicí
svým Věnečkem pro absolventy Tanečních pro mládež a jejich přátele. Tento
Věneček je tradičně na začátku prosince.
Slavnostní uzavření plesové sezony probíhá na Věnečku II. Jednak je symbolickou závěrečnou lekcí Tanečních pro páry, ale především vynikajícím
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2020
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tanečním plesem pro všechny ostatní tanečníky (a že jich je v Kostelci dost!)
Na tomto tanečním večeru Vás čeká krátké předtačení nejmenších dětí z hiphopové skupiny ET Dance (s malým překvapením) a samozřejmě nejlepší
taneční hudební skupina Východních čech – EGO Retro music z Hořic pod
vedením Honzy Sezimy. Pauzy mezi sériemy skupiny EGO vyplní taneční
hudbou DJ Tom. Jede se NON-STOP!
Určitě se během večera dočkáme i nějaké taneční soutěže. Pozor, hlavní
cenou pro vítěze je krásná svíce s osobním věnováním od Simony Stašové,
která sama také ráda tančí a moc ji potěšily naše celoroční taneční aktivity
(které souhrnně nazýváme „Roztančený Rabštejn“). Další cenou bude tradičně zlatá kravata.
Pro bývalé absolventy našich tanečních kurzů pro mládež poskytujeme slevu
na vstupném.
Kdo máte rádi tanec a dobrou hudbu, naleštěte taneční boty, zopakujte
kroky a přijďte v pátek 3. 4. na Rabštejn!
Vstupenky jsou již v předprodeji ON-LINE nebo v Divadelní kavárně Rabštejn.

DIVADLO S JANOU PAULOVOU
A PAVLEM ZEDNÍČKEM
Na měsíc březen připravujeme divadelní komedii
s názvem „Pro tebe cokoliv“
v nastudování Divadla Kalich Praha.
Jana Paulová a Pavel Zedníček představují v lehké francouzské komedii z pera Jeana Roberta-Charriera divoký manželský pár (ona hysterická
soudkyně, on zpěvák v domácnosti), který si „dopřává sex každý pátek“ (citace ze hry).
Zápletka se točí okolo jejich dcery (kterou
zde představuje Simona Lewandowska), která hedonistické rodiče nutí, aby se na jeden
večer změnili ve vegany a asketické ochránce planety. Důkaz, že pochází z uvědomělé rodiny, je totiž podle ní jediná možnost, jak se dostat na humanitární misi do Afriky. Vděčná situace staví do středu dění
především Janu Paulovou. Jako puntičkářská workoholička si chce o víkendu užít svůj klid, který rozhodně nesouzní s hrou na konzumenta
obilných klíčků a zachránce zelené planety. Ale jako milující matka dceru
samozřejmě podpoří. I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý
byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi
zahrajete divadlo, že jste "alter-globalizační nadšenci", i když nemáte
ponětí, co to je. Završte to adoptováním hluchého, slepého, pajdajícího
králíka, a to by bylo, abyste nebyli přesvědčiví…!
Recenze:
„Paulová do komediální role dává všechno, Pavel Zedníček jí jako lehce uťáplý
manžel dobře nahrává.“
MF Dnes
„Pokud se chcete zasmát a zamyslet nad vážným nevážně, komedie Pro tebe
cokoliv tato očekávání zaručeně naplní. Svědčí o tom i opakovaná, neutuchající
standing ovation v rámci jeho premiérového uvedení.“
Informuji.cz
14

Tvůrci:
Autor:
Překlad:
Režie:
Hudba:

Jean Robert-Charrier
Anežka Svobodová
Petr Kracik
Milan Svoboda

Osoby a obsazení:
Jacqueline Du Vivier:
Gerard Du Vivier:
Christiane Du Vivier:
Paul Fischer:
Pierre Du Vivier:
Maire Fischer:
Romain Fischer:

Jana Paulová
Pavel Zedníček
Simona Lewandovská
David Suchařípa
Ladislav Hampl
Pavla Vojáčková
Kristián Kašpar

Páté představení rabštejnské divadelní sezony je francouzská komedie

„Pro tebe cokoliv“. Hrajeme na Rabštejně v sobotu 21. 3. od 19:00.
Představení je součástí divadelního abonmá.

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

NOVÝ ZÁMEK
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web: www.zamekkostelecno.cz
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
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

Prohlídky zámecké expozice s majitelem zámku
Oblíbené a velmi žádané prohlídky zámecké expozice Život v biedermeieru
s majitelem zámku, panem Františkem Kinským, proběhnou v letošním roce
opět ve třech termínech, a to v pátek 1. 5., v sobotu 4. 7. a 3. 10..
Prohlídky jsou více jak dvouhodinové a během nich se dozvíte mnoho zajímavého ze života hraběcí rodiny Kinských.
Předprodej vstupenek na všechny tři prohlídky bude zahájen ve čtvrtek 5. 3.
v 10:00 v síti Ticketportal. Vstupenky můžete zakoupit buď přímo na webovém portálu www.ticketportal.cz, nebo v kosteleckém informačním centru.
Ivona Jasníková
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Janek Ledecký & Band: Akustické turné 2020
Nový zámek Kostelec nad Orlicí – areál parku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

7. 8. 2020 21:00
V pátek 7. 8. v rámci svého Akustického turné 2020 populární a oblíbený český
zpěvák, kytarista a skladatel Janek Ledecký provede open air koncert v areálu
parku zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí. Přiveze program, který je výběrem
jeho nejznámějších hitů, doplněný o novinky z posledního alba Na konci duhy.
Janka Ledeckého na koncertě doprovodí pětičlenná skupina, kterou tvoří vynikající muzikanti Dave Mendez (basa), Pavel Mucha (klávesy, garmoška), Hanz
Sedlář (bicí, perkuse), Edita Čechová a Tereza Navrátilová (vokály).
Společně provedou písně v akustických aranžích. Stane se tak teprve podruhé od
roku 1994, kdy vyšel záznam z Unplugged koncertu Janka Ledeckého v podobě
úspěšného živého alba s názvem Jenom tak. Nahrávka získala Zlatou desku a Zlatou videokazetu od Warner Home Video za nejprodávanější hudební video roku.
„Eric Clapton založil svým geniálním MTV Unplugged novou disciplínu. Uvědomil jsem si, že na Spotify si nejčastěji vyhledávám právě akustické koncerty. Sítem akustického hraní projdou totiž vždycky jenom ty nejsilnější písničky. A těm
se dostanete až na dřeň. Keith Richards tvrdí, že rozdíl mezi hraním na akustickou
a elektrickou kytaru je jako mezi jízdou na kole a na motorce. Dodávám: je potřeba to střídat. A já už to nevystřídal zatraceně dlouho,“ říká Janek Ledecký a doplňuje, že samozřejmě nebudou chybět ani písně skupiny Žentour a pár coververzí
hudebníkových největších vzorů: jako jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan.
Vstupenky na koncert zakoupíte již nyní na www.ticketportal.cz nebo v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

Jubilea v roce 2020 – březen
70 let oslaví Hana Vaňková
Oldřich Vencl
Danuše Marková
Eduard Lenard
Marie Votroubková
80 let oslaví Marie Dudová

92 let oslaví

Miroslav Myšák

90 let oslaví Věra Vávrová

99 let oslaví

Jiřina Kameníková

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

Sňatek uzavřeli
Josef Kadrmas a Olga Kšicová
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Přijďte si užít letní večer do areálu parku Nového zámku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Dioszegi

Z našich řad odešli
Josef Šimák
Marta Vodehnalová
Doc. RNDr. Václav Cía, CSc.
Zdeněk Fiala

* 1933
* 1940
* 1926
* 1952

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Diamantová svatba – poděkování
Dne 8. 1. 2020 si manželé Zdeňka a Stanislav Kašparovi připomněli společných 60 let manželství (diamantová svatba).
Děkujeme paní Ivoně Jasníkové a členkám SPOZu za ochotu a pomoc při
zajištění tohoto výjimečného obřadu a za dárek, který nás potěšil. Poděkování patří také panu starostovi Františku Kinskému za kultivovaný a civilně
přednesený projev, který podtrhl jedinečnost celé události.
O báječné dotvoření atmosféry na naší svatbě – hudební doprovod při obřadu se postarala paní Dagmar Poštejnská.
Zdeňka a Stanislav Kašparovi
Redakce zpravodaje se připojuje k přání všeho dobrého a stálého zdraví do
dalších společných dnů manželům Kašparovým.
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V návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,
prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matriku Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.

Rozloučení s osobností kosteleckého sportu

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.

Kostelecký Sokol přišel dne 27. 1. o bratra Václava Cíu. Člověka s velkým srdcem, sportovce
tělem i duší, o skvělého pedagoga a trenéra,
který byl po mnoho desetiletí obrovským přínosem všem institucím, ve kterých působil.
Členem Sokola se stal již v mládí, a zůstal mu
věrným až do svého odchodu. Svou aktivní trenérskou činnost v něm ukončil před osmi lety, v
již tehdy úctyhodných 86 letech. Vedl kroužek
atletiky, kde vychovával nejen výborné sportovkyně, ale učil i životnímu moudru, slušnosti, ale
i skromnosti, dochvilnosti, trpělivosti a dalším
vlastnostem, které byly jemu samému vlastní. Za dobu jeho více než čtyřicetileté trenérské kariéry mu prošlo pod rukama hned několik atletických
generací. Radoval se z každého sportovního, ale i osobního úspěchu každé
z nás, ale i z toho, že spousta přátelství, navázaných v jeho oddílu, přerostlo
hranice Sokolovny a stadionu, a trvají dodnes, mnoho let od našich posledních tréninků i závodů.

Kostelec nad Orlicí
Tyršova 2
Tel.: 494 323 771

Poslední rozloučení proběhlo 5. 2., a my, jeho svěřenkyně, jsme mu přišly
vzdát hold, rozloučit se a zopakovat jeho oblíbený slogan:
„Sportu zdar, atletice zvlášť“.
-PP-

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
Jitka Filipová s. r. o.

Starý zámek

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

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

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

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

Pan děkan Josef Petruj - 100. výročí narození
Dlouholetý římskokatolický duchovní správce v Kostelci nad Orlicí a Chlenech pater Josef Petruj
se narodil 17. 3. 1920 v Nivnici
jako první ze šesti sourozenců.
Gymnázium absolvoval v 10 km
vzdáleném Uherském Brodě,
do kterého denně docházel nebo
jezdil na kole. V roce 1940 byl
přijat na bohosloveckou fakultu
do Hradce Králové – v Olomouci
byl tehdy nadbytek bohoslovců.
V průběhu války byl přes rok totálně nasazen v Rakousku, přitom
dále studoval a skládal zkoušky.
Kněžské svěcení přijal z rukou
biskupa Mons. Mořice Píchy 17. 6.
1945 a nastoupil jako kaplan v Letohradě. V roce 1947 byl jmenován administrátorem v Lázních Bohdaneč,
Dřítči a Kuněticích a od roku 1949 působil v Nebeské Rybné, Říčkách,
Zdobnici, Orlickém Záhoří a Kačerově. V říjnu 1953 byl ze zdravotních
důvodů přeložen na zkoušku jako administrátor děkanství u kostela sv.
Jiří v Kostelci nad Orlicí, jež v té době po zatčení a internaci děkana Jana
Kuchty (v souvislosti s případem později popraveného kosteleckého rodáka mjr. Ing. Josefa Pohla) nebylo obsazeno a spravoval je ex currendo ThDr. Alois Sedlařík z Vamberka. První mši svatou u nás celebroval
na svátek Ježíše Krista Krále, který se tehdy slavil poslední neděli v říjnu.
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Od května 1959 spravoval i farnost s kostelem sv. Apolináře v Chlenech.
Byl též duchovním správcem kaple sv. Josefa ve Slemeně. Za působení
pana děkana Petruje byly za obtížných podmínek a za jeho osobní účasti
opraveny všechny jmenované kostely a také věže a střecha kostela sv.
Anny na hřbitově a kaple Navštívení Panny Marie Pod Strání, opraveny
varhany, elektrifikovány zvony a zaveden rozhlas v děkanském kostele.
V roce 1998 byla zcela obnovena střecha na budově děkanství, která je
rovněž kulturní památkou, a následně i s použitím vlastních celoživotních úspor zajistil finančně náročnou obnovu krytiny a klempířských
prvků nad lodí děkanského kostela a sakristie. Připomeňme si i vstřícnost a osobní zásluhu P. Petruje při ubytování pana Františka Kinského,
kterému po násilném vystěhování z Nového zámku byl přidělen neobyvatelný domek někde na horách, a jeho hospodyně na faře od roku 1953
do jeho smrti.
Po P. Antonínu Bochovi, který byl kosteleckým děkanem 60 let (1746–
1806), byl Otec Petruj v celé známé historii druhým nejdéle sloužícím
kosteleckým duchovním správcem. Při oslavách 200 let od posvěcení
kostela sv. Jiří byl v roce 1973 jmenován čestným děkanem. Přes svůj
věk a pozdější velké zdravotní potíže zůstal věrným dělníkem na vinici
Páně až do své smrti 12. 3. 2003. Za velké účasti kněží, kosteleckých,
chlenských i nivnických farníků a četných příchozích jej biskup Dominik Duka pohřbil 20. 3. 2003 do hrobky kosteleckého rodáka a děkana
do roku 1934 prel. Antonína Kašky v těsné blízkosti vchodu kostela
sv. Anny.
Všichni farníci, ale i mnozí občané mimo farní společenství, na něj rádi
vzpomínají pro jeho zemitou povahu, vstřícnost, aktivní členství v Trabant klubu a osobní statečnost v dobách nesvobody.
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Zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,
umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce nejlaskavější.

Vzpomínáme na své blízké
Ruku Ti už nepodáváme, abychom Ti mohli přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme a budeme vzpomínat…

Dne 1. 3. uplynou dva smutné roky,
kdy nás opustil náš drahý tatínek, dědeček,
pradědeček a manžel
pan Zdeněk Dostálek.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 17. 3. si připomeneme
100. výročí narození P. Josefa Petruje.
Navždy odešel 12. 3. 2003.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Neteře a sourozenci s rodinami.

„Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek, nechal jsi dokořán.
Očima už se nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.“
Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli naposledy
rozloučit s paní Jarmilou Dragounovou.

Dne 6. 3. uplynulo již 21 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý a milovaný syn,
manžel, tatínek, bratr a strýc
pan Ladislav Petrák.

Děkujeme za slova útěchy, za projevy soustrasti vyjádřené v kondolencích a za květinové dary.

S láskou vzpomínají
maminka, manželka, děti a sestry a rodinami.

Zarmoucená rodina

NOVÉ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY
PRO ROK 2020
příspěvky proplácíme od 1. 2. do 11. 12. 2020

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY
PRO DĚTI
700

Kč na sport
Kč na dentální hygienu
2 000 Kč na rovnátka
300 Kč na plastovou sádru
500

PRO MAMINKU
A NOVOROZENCE
500

Kč v době těhotenství
1 000 Kč po porodu
batůžek a teploměr
pro každého novorozence

PRO SENIORY
500

Kč na sport, pomůcky
pro prevenci úrazů…

PRO DOSPĚLÉ
500

Kč na pravidelnou
sportovní aktivitu v rámci
ﬁtness center
4 000 Kč pro celiaky

Registrace k ZPŠ:
1. 1. – 31. 3. 2020, pojištěncem od 1. 7. 2020
1. 7. – 30. 9. 2020, pojištěncem od 1. 1. 2021
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PRO DÁRCE KRVE


1 000 Kč

PRO DRŽITELE ZLATÉHO
KŘÍŽE A VYŠŠÍCH
OCENĚNÍ
4

000 Kč

Sledujte nás na facebook.com/ zpskoda
a na www.zpskoda.cz
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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.

Program SK Rabštejn
1.3. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
2. 3. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
3. 3. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18:00. Sál.
5. 3. v 18.00
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.
6. 3. (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. 3. (sobota) 9:00
PŘEDNÁŠKA – VČELAŘSTVÍ
Přednáška s promítáním - pořádá Český svaz včelařů, o.s. Sál.
7. 3. (sobota) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY - šestá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň),
pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
10. 3. (úterý) 8:20, 9:40
POŘAD PRO ŠKOLY – BEZ MASKY
Výchovně motivační koncert pro žáky I. stupně ZŠ v 8:20, pro žáky II. stupně
ZŠ v 9:40 a pro studenty SŠ v 11:45. Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou
bezpečí, z.s. a projektem proti šikaně „Nenech to být“ a je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Sál. Vstupné: 50 Kč/žák.
13. 3. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY - sedmá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň),
pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
15. 3. (neděle) 11:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

15. 3. (neděle) 14:00

VÝROČNÍ SCHŮZE
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Český zahrádkářský svaz, z. o. Kostelec nad Orlicí. Sál.
16. 3. (pondělí) 16:00
Sál.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

18. 3., 19. 3. (středa, čtvrtek) ŠKOLENÍ – ELEKTRO
Divadelní kavárna.
20. 3. (pátek) 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY - osmá lekce
Tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň),
pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
21. 3. (sobota) 19:00
DIVADLO: PRO TEBE COKOLIV
Divadlo Kalich Praha - Komedie pro sedm herců a králíka – Mateřská láska nemá
žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro
ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete
do oblečení z biobavlny. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další. Vstupné: 240–370 Kč v předprodeji.
24. 3. (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.
25. 3. (středa) 14:00
ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
2. kolo zápisu 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.
25. 3. (středa) 14:00
SETKÁNÍ NA RABŠTEJNĚ
Svaz postižených civilizačními chorobami m. o. Kostelec nad Orlicí zve k příjemnému posezení s hudbou a tancem. Určeno pro širokou veřejnost. Vstupné dobrovolné (příspěvek na činnost neziskové organizace SPCCH). Vstupné
dobrovolné.
27. 3. (pátek) 19:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném představení pod uměleckým
vedením p. Lenky Neubauerové. Sál. Předprodej vstupenek zahájen v pondělí 2. 3. 2020 v Divadelní kavárně na Rabštejně, ON-LINE prodej vstupenek
na www.skrabstejn.cz. Sál. Vstupné: 50 Kč
29. 3. (neděle) 15:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném představení pod uměleckým
vedením p. Lenky Neubauerové. Sál. Vstupné: 50 Kč
1. 4. (středa) 9:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Srdečně zvou poskytovatelé sociálních služeb – přijďte udělat jarní radost sobě
i ostatním s možností zakoupení drobných tematických velikonočních předmětů se současnou podporou v sociální oblasti a společně přivítat nadcházející jaro.
Otevřeno 9:00–17:00. Pořádá SPCCH z. s. Kostelec nad Orlicí. Sál.
3. 4. (pátek) 19:00
ROZTANČENÝ RABŠTEJN & EGO - VĚNEČEK II
Slavnostní zakončení taneční a plesové sezony na Rabštejně s vynikající kapelou
EGO Retro Music Hořice. Věneček pro taneční páry a pro absolventy tanečních
kurzů na Rabštejně. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně, ON-LINE prodej
vstupenek na www.skrabstejn.cz.Přijďte se pobavit a skvěle si zatančit! Sál.
8. 4. (středa) 19:00
TRAVESTI SHOW: TECHTLE MECHTLE A KOČKY
Jedno z nejúspěšnějších uskupení ve svém oboru s profesionální úrovní. Travesti skupina přijíždí do našeho města s novým zábavným pořadem „Nemocnice na pokraji zkázy“. Vstupné: 290 Kč v předprodeji, 310 Kč na místě.
18. 4. (sobota) 9:00
VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Český rybářský svaz, z.o. Kostelec nad Orlicí. Sál.
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26. 4. (neděle) 19:00
KONCERT: CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA
Stálice hradišťského folklóru. Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající hudební vystoupení cimbálové muziky
Haraﬁca proložené vtipným vyprávěním. Vstupné: 250 Kč v předprodeji.

že 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

8. 5. (pátek) 19:00
MÁJOVÁ RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Dvě a půl hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo:
zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.

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

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

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.

Kino Rabštejn
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, proto-

6. 3. (pátek) 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL - EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás. Můžete se
těšit na vybrané nejlepší ﬁlmy s outdoorovou tematikou: Cuba surf, Boy Nomad, …
Příjemný večer pro všechny dobrodruhy, milovníky přírody a adrenalinových sportů. Utopenci také budou. Vstupné 140 Kč, sleva studenti a důchodci,… (100 Kč)
26. 3. (čtvrtek) 10:00
DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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. Vstupné 50 Kč
PŘIPRAVUJEME ZŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO KINA
PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA SLEDUJTE WWW.SKRABSTEJN.CZ

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

Akce v DDM
2., 9., 16. a 23. a 30. 3. (pondělí) 16:30–17:30
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
3., 10., 17. a 24. a 31. 3. (úterý) 18:45–19:45
WORKSHOP AFRICKÉ BUBNY A ETNICKÉ 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.
3. a 17. 3. (úterý) 17:00–18:30
KERAMIKA pro mládež a dospělé
Keramické tvoření s tématikou Velikonoc. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
5., 12., 19. a 26. 3. (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.
6. 3. (pátek) 18:00
ČÍNA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
Přijďte na setkání s kosteleckým fotografem Ing. Zdeňkem Fabiánkem
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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.
10. 3. (úterý) 17:00
KREATIVNÍ DÍLNA - FIMO LŽIČKY
Dílna pro děti a jejich rodiče, mládež a dospělé. Ozdobíme si lžičku
Fimo hmotou. Pokud si přinesete své, vybírejte ty lžíce, lžičky s dlouhým držátkem. Materál bude zajištěn. Přihlášky v DDM nebo na telefonu 776 700 545. Poplatek 100 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
13. 3. (pátek) 16:00
PATCHWORK
Dílna patchworku. Přijďte si vyzkoušet zajímavou techniku šití a skládání látek do vzorů. Nutno předem nahlásit na tel. 776 700 545. Změna
termínu možná. Poplatek 220 Kč. Vedoucí: Soňa Burdychová.
24. 3. (úterý) 17:00–18:30
VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ DÍLNA – NEŠITÝ PATCHWORK
Dílna pro mládež a dospělé. Vytvoříme netradiční kraslice – polystyrenové vejce budeme zdobit barevnými stuhami, které se skládají do vzorů a upevňují
špendlíkem – technika nešitého (falešného) patchworku. Druhá možnost je
vyřezávání tvarů do polystyrenu a vkládání barevných látek do vzorů. Možnost
přinést si materiál vlastní, jinak zajištěn v DDM. Přihlášky v DDM nebo na telefonu 776 700 545. Poplatek 100 Kč. Vedoucí: Drahomíra Paulusová.
29. 3. (neděle) 9:00–14:00
SMRTNÁ NEDĚLE – VYNÁŠENÍ MORANY
Zveme děti do DDM v Pelcově 279. Dopoledne společně vyrobíme Moranu
- Zimu a naučíme se píseň do průvodu. Poté nás čeká vaření oběda. Odpo19

ledne se vydáme průvodem z DDM směrem k řece, kde Moranu odstrojíme,
hodíme do řeky a symbolicky tak ukončíme období zimy.
Průvod vyjde z DDM ve 14:00, je možné se přidat i po cestě, půjdeme po trase Pelcova 279–Palackého náměstí–Husova ulice–most u železniční stanice
stanice–občerstvení „Vodárna“. Těší se na Vás Bc. Magdalena Kynčlová.

Připravujeme na duben:
17.–19. 4. (víkend)

SOUSTŘEDĚNÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU

Připravujeme na červen:
30. 5. (sobota) 8:00–17:00
DEN DĚTÍ V AQUAPALACE PRAHA
Pojeďte s námi autobusem do největšího aquaparku v České republice. Těšit
se můžete na dobrodružství, relax, adrenalin a spoustu legrace! V aquapalace
si zaplavete v každém ročním období. Na ploše 9150 m2 vás čeká tolik atrakcí, že nebudete vědět, kterou zkusit první. Svezete se třeba na nejdelším toboganu v ČR, zdoláte divokou řeku nebo se můžete nechat unést laserovou
show, kterou nikde jinde neuvidíte. S sebou plavky, ručník, jídlo a pití na celý
den. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Tomáš Hurdálek. Cena: 650 Kč.

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).
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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.
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.
ARAULENŠTÍ LUČIŠTNÍCI - FANTASY TÁBOR
3. 8.–7. 8. (5 dní) – příměstský tábor
Hledáme schopné dobrodruhy pro jednotku lučištníků, jež se chystá vyrazit
bránit sever země proti divokým nájezdníkům. Zajímá-li Tě středověk, dobrodružství a fantazy, neváhej a přidej se k nám. Tábor je určen pro holky i kluky ve
věku 7–12 let. (Příběh tábora bude inspirován knihami Hraničářův učeň (John
Flanagan), doporučuji přečíst. Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně.
Svačiny vlastní. Kapacita tábora: 24 osob. Cena: 1 590 Kč. Věk: 7–12 let.Vedoucí
tábora: Klára Marková. Kontakt: 777 865 416. Variabilní symbol: 202019.
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.
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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.

Pozvání na akce ZUŠ F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí – březen
18. 3. (středa) 17:00

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SÁL ŠKOLY

27. 3. (pátek) 19:00

CELOVEČERNÍ BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ A. CH
ADAM „GISELLE“
SK Rabštejn

29. 3. (neděle) 15:00

CELOVEČERNÍ BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ A. CH
ADAM „GISELLE“
SK Rabštejn

31. 3. (úterý) 17:00

KONCERT STUDENTŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
HAMU PRAHA A JAMU BRNO
– KATEŘINA BLAŽKOVÁ A KAMIL EL-AHMADIEH

TÁBORY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 31. 5.
TÁBOR U MOŘE nejpozději do 31. 3.

Těšíme se na Vás. ZUŠ Kostelec nad Orlicí

Platbu je možné uhradit převodem na účet 2200377848/2010 nebo
složenkou. Každý tábor má přidělený variabilní symbol. Do poznámek k platbě uveďte jméno dítěte.

Turistika
Pojďte–jdeme

Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
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 březen

Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
7. 3. (sobota) 7:00
REZERVACE HALÍN
Sraz účastníků: 7:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí–město, odjezd 7:15 do Černčic. Pěší trasa: Černčice, Vršovka, PP Halín, Spy, Obora,
Nové Město Nad Metují. Délka pěší trasy: 11 km. Návrat: vlakem z Nového
Města nad Metují. Vedoucí akce: Oo Šabart.
21. 3. (sobota) 6:00
Z MALÉ SKÁLY DO ŽELEZNÉHO BRODU
Sraz účastníků: 6:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd
6:16 do Malé Skály. Pěší trasa: Kolem Jizery, památník Tadeáše Haenkeho, Lišný, Železný Brod, možná minimuzeum skleněných betlémů, Běliště, Kostel sv.
Jakuba. Délka pěší trasy: 10 km. Návrat: vlakem ze Železného Brodu. Vedoucí
akce: Radka Krtičková

4. 3. (středa) 10:00

PALIČKOVÁNÍ
workshop pro začátečníky

5. 3. (čtvrtek) 10:00

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI II.

11. 3. (středa) 16:30

VELIKONOČNÍ VĚNCE

18. 3. (středa)16:30

PLETENÍ POMLÁZEK

19. 3. (čtvrtek) 10:00

JARMARK PRO AMÁLKU
Dílničky spojené s vyráběním a vynášením Morany

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

27. 3. (středa) 16:30

MADEIROVÁNÍ KRASLIC
Zdobení kraslic madeirovací technikou

Budova KC je bezbariérová.

Každý čtvrtek od 16:00

MASÁŽE MIMINEK
Lektorka Iva Voráčková

Každý čtvrtek od 17:30
Lektorka Iva Voráčková

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH,
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA

Komunitní centrum

Pracovní doba recepce:
Pondělí 12:00–16:00
Úterý
12:00–17:00
Středa
12:00–17:00
Čtvrtek 12:00–16:00
Pátek

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

po předchozí telefonické domluvě.

Pravidelné akce:

ZUŠ F. I. Tůmy
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. I. TŮMY,
KOSTELEC NAD ORLICÍ
Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel.: 773 781 164, E–mail: zus.kostelec@centrum.cz
Web: www.zus–kostelec.cz
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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
Každé úterý 17:30

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU,
MALOVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
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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.“

16. 11. (pondělí) 19:30

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)

12. 12. (sobota)

VÁNOCE NA ZÁMKU

22. 12, 23. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Každý čtvrtek od 18:00 YOGA S JANOU
Pravidelné lekce dynamické jógy se základem Ashtanga Vinyasy

MATYÁŠ NOVÁK
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Účinkují: Matyáš Novák klavír Barocco sempre giovane.

Informace o koncertech a předprodeji vstupenek
najdete také na www.kinskyartmedia.cz

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení

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/

Březen na Sklenářce:
13.–15. 3.

STAVBA TINY HOUS
Praktický workshop

20.–22. 3.

OTEVŘENÍ SEZONY:
ZPĚVOHRANÍ BEIJA-FLOR S KAKAEM
pátek – očistná potní chýše; sobota – tvořivá; neděle – sebepoznávací setkání
27.–29. 3.

KURZ VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ
Praktický workshop

Podrobnosti a přihlášky na www.sklenarka.cz
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.
7. 4. (úterý) 19:30

KONFERENCE KOMENSKÝ 2020
QUARNERI TRIO KONCERT K POCTĚ
LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Účinkují: Čeněk Pavlík housle, Marek Jerie violoncello, Ivan Klánský klavír
12. 4. (neděle)

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM

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
7. 8. (pátek) 21:00

JANEK LEDECKÝ & BAND:
AKUSTICKÉ TURNÉ 2020

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
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Plesy
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.
25. 4. (sobota) 13:00
KOSTELECKÝ PIVNÍ FESTIVAL
Již druhý Kostelecký pivní festival bude ve znamení pivních speciálů, regionálních pivovarů a dobrého jídla. Po loňském vydařeném ročníku pro vás
rozšíříme nejen nabídku piva, ale také přivedeme zajímavé gastronomické
projekty plné dobrého jídla. Oblíbená zóna pro děti nebude chybět a bude
ještě zábavnější. Skvělou atmosféru společně s námi vytvoří moderátor rádia
BEAT, Oa Seeman a živý koncert. Těšit se můžete na bohatý doprovodný
program včetně pivních soutěží. Místo: Areál Koupaliště.
31. 3. - 2. 4.
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ – JARNÍ KONFERENCE
Srdečně Vás zveme za Místní Akční Plán pro region Kostelecko na konferenci s názvem Festival vzdělávání, kterou pořádáme při příležitosti 350 let
od úmrtí J. A. Komenského, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Hlavní program obsahuje 7 témat, která vychází z Komenského nedokončeného díla
Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde je nazývá hybateli společnosti
(Podnikání, Média, Rodina, Vzdělání, Politika, Spiritualita, Kultura).
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí ZŠ Gutha–Jarkovského
Celostátní kolo Logické olympiády

Zápis do MŠ Krupkova
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
Vás srdečně zve na
Zápis pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční
v pondělí 4. 5. od 8:00 do 17:00.
Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od
nejstarších po nejmladší), do výše nejvyššího povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.
2
Děti, pro které není mateřská škola spádová od nejstarších po nejmladší.

Velikou radost nám udělala žákyně 5. C
Zuzka Sajdlová svým 1. místem v krajském kole logické olympiády. Díky tomu
postoupila do kola celostátního, které
se uskutečnilo v míčovně Pražského
hradu. V obrovské konkurenci si vedla výborně. Skončila na 27. místě z 65
soutěžících. Děkujeme ji za vzornou
reprezentaci a přejeme mnoho dalších
úspěchů nejen v matematice.
V. Tichá

S sebou přineste:
•
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem (ke
stažení na webových stránkách MŠ, k vyzvednutí v MŠ, nebo na Městském
úřadě Kostelec nad Orlicí, Organizačně-správní odbor p. Matyášová)
•
Občanský průkaz zákonného zástupce
•
Rodný list dítěte

Obrovský úspěch florbalistů naší ZŠ
Na 15. 1. hned tak nezapomeneme! Po úspěchu v okresním kole se naše družstvo ﬂorbalistů ze 4. a 5. tříd ve složení Radek Baláč, Martin Šlaj, David Šeda,
David Mejtský, Tomáš Bon, Štěpán Stříteský, Josef Sládek a Terezka Lipenská
zúčastnilo krajského kola v Předměřicích nad Labem.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:
732 818 812 - Bc. Lenka Šlapáková, ředitelka školy
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí

MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí
Zápis do MŠ Mánesova
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
si Vás dovoluje pozvat na
Zápis pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční v pondělí
4. 5. od 9:00 do 15:00.
Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od
nejstarších po nejmladší). Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, pro které není mateřská škola spádová od nejstarších po nejmladší.
S sebou přineste:
•
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem (ke
stažení na webových stránkách MŠ, k vyzvednutí v MŠ, nebo na Městském
úřadě Kostelec nad Orlicí, Organizačně-správní odbor p. Matyášová)
•
Občanský průkaz zákonného zástupce
•
Rodný list dítěte
V případě dotazů volejte na telefonní číslo:
604 487 234.
Těšíme se na Vás zaměstnanci MŠ
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Z celého kraje se sjelo celkem 8 družstev a my se chtěli umístit co nejlépe.
A tak se bojovalo ze všech sil! V semiﬁnále už pomalu docházely síly, ale představa „medaile“ nás motivovala (možná i slib paní učitelky – návštěva KFC).
Když jsme se dozvěděli, že nás čeká ﬁnále, hrozně jsme se „vyplašili“. Ale
o medaili jsme už přijít nemohli, a tak jsme se do toho vložili. Ve ﬁnálovém
duelu s Náchodem nás silně povzbuzovala ostatní družstva a po dramatickém
závěru zápas skončil remízou. Teď nás čekaly „nájezdy“, které skvělou střelou
ukončila Terezka Lipenská. Dráčci z Kostelce nad Orlicí zvítězili 2:1 na nájezdy
a tím si zajistili účast na republikovém turnaji! Kromě zlatých medailí za 1. místo v krajském turnaji jsme si odvezli i titul za nejlepšího brankáře (Radek Baláč)
a nejlepšího střelce (Terezka Lipenská). Prostě, ten den se nám „povedl“.
Na republiku jedeme 19.–20. 3. do Olomouce. Tak nám držte palce!
Mgr. Jitka Kellnerová a Dráčci

Školní družina
Korálky
Dalším odborníkem z praxe, který navštěvuje naši školní družinu, je paní
Mgr. Helena Horská, která učí děti vyrábět ozdoby z korálků. Paní Horská
nejdříve děti namotivovala osobním příběhem a poté jim ukázala, jak vyrobit
jednoduchou ozdobu na vánoční stromeček. Při dalším setkání děti vyráběly
valentýnské srdíčko. Dětem se tato činnost velice líbí a těší se na každou
další hodinu s paní Horskou. A my vychovatelky jí tímto velice děkujeme
za úžasně strávená odpoledne.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD
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ZUŠ F. I. Tůmy
Vánoční koncert Bandy musicale
Dne 20. 12. 2019 proběhl v naší nové zkušebně na Příkopech Vánoční koncert orchestru Banda musicale,
který vedou paní učitelky I. Kožúšková a J. Čechová-Krečmerová. Zazněly skladby z vánočních ﬁlmů a pohádek s klavíristy Zuzankou Sajdlovou (žákyní paní učitelky J. Polnické) a Janem Klaškou (žákem
paní učitelky I. Havlínové). Poté zahrál symfonický orchestr, který předvedl 4.
větu z Dvořákovy Novosvětské symfonie. Zde také účinkovali žáci p. učitele
T. Alta, J. Čechové-Krečmerové, R. Hrušky a V. Klecandra. Na závěr koncertu
zaznělo pásmo koled. Všichni posluchači si za doprovodu orchestru a klavírního doprovodu paní učitelky D. Potštejnské zazpívali naše nejznámější koledy a naladili se tak na příjemnou vánoční atmosféru a nadcházející svátky.
Ivana Kožúšková

Projektový den v ZUŠ
V úterý 28. 1. uspořádala naše škola Projektový den s odborníkem v rámci
Šablon II, který je placen z ﬁnančních prostředků Evropské unie. Klavíristé
si pozvali paní profesorku Mgr. Janu Turkovou, která je vedoucí klávesového oddělení na pardubické konzervatoři. Od 13:00 začaly v sále naší školy
konzultace s vybranými žáky klavírního oddělení a dále od 16:00 následovala přednáška určená pro žáky od druhého ročníku a starší. Přednáška na
téma Jak naložit s trémou a jakým způsobem doma cvičit byla poutavá pro
malé i velké klavíristy. Celé setkání bylo zpříjemněno pohoštěním, které pro
tuto příležitost připravila paní učitelka ZUŠ. Celé odpoledne bylo vedeno
v příjemném duchu a žáci na závěr tohoto milého setkání paní profesorce
poděkovali velkým potleskem.
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí

Školní přehlídky ve hře na klavír, housle,
violoncello v roce 2019/2020
V lednu se na naší škole konaly školní přehlídky ve hře na housle, violoncello
a klavír. Na těchto přehlídkách byli vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat v okresních kolech soutěží ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT. V okresním
kole ve hře na housle, které se budou konat v ZUŠ Týništi nad Orlicí 27. 2. nás
budou zastupovat dvě houslistky Kamila Fendrychová a Magdaléna Čechová (žákyně paní učitelky Ivany Kožúškové). Na okresní nesoutěžní přehlídce
ve hře na violoncello, která se bude rovněž konat v ZUŠ Týniště nad Orlicí 27.
2., za naši školu zahraje Adéla Přibylová (žákyně paní učitelky Barbory Holé).
Na okresním kole ve hře na klavír, které se uskuteční v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 3. 3., nás budou reprezentovat v sólové hře tito klavíristé: Anna Knošková
a Nela Turynková (ze třídy paní učitelky Táni Peškové), Šárka Muthsamová,
Adéla Havlínová a Ester Kožúšková (ze třídy paní ředitelky Jany Polnické), Viktorie Ontlová, Renata Balousová a Tomáš Padrián (ze třídy paní učitelky Ireny
Havlínové). Ve čtyřruční hře předvedou své umění Jana Duchoňová s Viktorií
Ontlovou (žákyně paní učitelky Ireny Havlínové) a Adéla Havlínová a Tomáš
Padrián (žáci paní učitelky Ireny Havlínové a paní ředitelky Jany Polnické).
Všechny děti obdržely na závěr školních kol pamětní list a drobné dárky. Přejeme všem žákům, aby je hudba provázela celým dalším životem, a těm, kteří
postoupili do okresního klání, přejeme hodně soutěžního štěstí. Zároveň také
děkujeme vyučujícím za soustavnou a trpělivou přípravu svých žáčků, která
skutečně přináší sladké ovoce.
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Školní přehlídka ve hře na kytaru v roce 2019/2020
V pátek 14. 2. se v prostorách ZUŠ Kostelec nad Orlicí konala školní přehlídka kytarového oddělení, na které se představilo celkem 19 žáků v sólové hře a kytarové trio. Na této přehlídce byli vybráni žáci, kteří budou naši školu reprezentovat
v okresním kole soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT. Pro některé děti to bylo jejich
první vystoupení. Koncertní sál byl naprosto plný a někteří diváci museli stát,
aby se do sálu vešli. Celé vystoupení se neslo v příjemné, uvolněné atmosféře
a všichni odcházeli domů s úsměvem. V okresním kole ve hře na kytaru, které
se budou konat v naší škole dne 26. 2., nás budou reprezentovat žáci ze třídy
paní učitelky Jany Vavřínkové: Jonáš Jetenský, Lucie Kolešová, Barbora Nedvídková a František Mazánek. Děkujeme paní učitelce Janě Vavřínkové za soustavnou
práci a za reprezentaci naší školy.
ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Zemědělci z Kostelce
Zemědělské vzdělávání má v Kostelci nad Orlicí
dlouhou tradici. Letos oslavíme 125 let trvání školy,
která po celou dobu své existence připravuje zemědělské odborníky. Na samém počátku byl návrh
učitele zdejší chlapecké měšťanky Karla Feirabenda zřídit ve městě rolnickou
školu s působností pro severovýchodní Čechy. A do roka byla škola otevřena.
O dva roky později už měla svou budovu i s potřebným zázemím. Ústav několikrát změnil svůj název, vystřídala se celá řada vyučovaných oborů, v době
vcelku nedávné došlo ke spojení s chladírenským učilištěm.
Rádi bychom Vám představili naše zemědělské obory maturitní a učební.
Nejprve tedy jejich stručná charakteristika:
Maturitní obor Agropodnikání má dvě specializace, tj. zemědělský a lesní
provoz a chovatelství doplněné o kynologii. Odborné předměty se zaměřují na pěstování rostlin, stroje a mechanizaci, chov zvířat a lesnictví. Máme
k dispozici moderní strojový park a základnu pro kynologii. Chováme a cvičíme německé ovčáky. Žáci bezplatně získávají řidičský průkaz na traktor
a osobní automobil.
Tříletý učební obor Zemědělec-farmář je ukončený závěrečnou zkouškou
s výučním listem. Výuka je založena na střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování. Během studia žáci získají manuální dovednosti a návyky pro pěstování rostlin, včetně pícninářství a pastvinářství,
péče o krajinu, pěstování ovoce a zeleniny. Ve školním drobnochovu pečují
o hospodářská zvířata. Pracují s nejmodernější zemědělskou mechanizací,
naučí se zpracovávat rostlinné a živočišné produkty. Zdarma získají řidičské
oprávnění skupiny T, B a C.
Výuku mladých řidičů a řidiček k naší naprosté spokojenosti už řadu let zajišťuje Autoškola Podorlicko pana Jiřího Myšáka. V Kostelci tak účastníci silničního provozu takřka denně potkávají školní traktory řízené chlapci a děvčaty.
Individuální praxe žáků se odehrávají v řadě zemědělských provozů. Našimi
partnery v tomto ohledu jsou především: VÚCHP Kostelec nad Orlicí, Farma
Tichý a spol. a.s. Záměl, ZOPOS Přestavlky a. s. a Kovářův dvůr – agroturistická farma Brná.

Letní týdenní praxi si buď vyjednají žáci u zemědělských podniků v okolí svého bydliště, nebo jim ji zajistí škola. Kontroly na pracovištích o prázdninách
provádějí učitelé a je třeba zmínit, že jde o činnost pestrou, vskutku zajímavou a někdy dokonce dobrodružnou.
A zajímavé jsou různé aktivity, které probíhají v rámci výuky praxe, často
konané mimo školu. Naši žáci se např. již potřetí zúčastnili odborné praxe
na zavádění chmele v Ročově (okres Louny), kde se spřátelili s místní mládeží a zapojili se do vesnické slavnosti staročeské máje – oblékli si zapůjčené
kroje, společně šli a tančili v průvodu.
Za zmínku stojí také pomoc s přípravou soutěžní přehlídky českého strakatého skotu – Orlický pohár, který v loňském roce proběhl v podniku ZOPOS
Přestavlky a.s. - na farmě ve Svídnici.
Zvláštností zemědělské školy je, že s žáky pracuje i během letních prázdnin.
Kromě individuálních praxí je třeba zajistit údržbu školní botanické zahrady, sadů a pokusných políček v areálu původní rolnické školy. Máme tu i tzv.
drobnochov, o který se musíme starat každý den víkend-nevíkend, prázdniny – neprázdniny. Chováme totiž králíky, ovce, kachny, slepice, krůty a husy.
Navíc hospodaříme na 17 hektarech orné půdy. Naše žáky obsluhující zemědělskou techniku lze tedy často spatřit na polích u silnice mezi Kostelcem
a Častolovicemi, a to i v létě o žních
Ladislav Miček

Firma Daikin Industries Czech Republic s.r.o. z Plzně přivítala budoucí chlaďaře z Kostelce
Zpestřením výuky pro žáky druhých a třetích ročníků byla exkurze ve ﬁrmě Daikin, která je špičkou ve výrobě klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel na
světě. Po krátké přednášce o ﬁrmě následovala ukázka výroby, kde jsme mohli
zhlédnout postupné sestavení jednotlivých zařízení od základních komponentů
až po ﬁnální výrobek. Vše vyvrcholilo vývojovým centrem, kde nám bylo ukázá-

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2020

no několik testovacích zkoušek. Nejzajímavější byla zkouška na vlhkost a hluk.
Zhodnocení žáka třetího ročníku Adama Kubíčka: „Exkurze byla velmi záživná
a přínosná, pracovníci byli velmi ochotní a doufám, že v budoucnu budu s touto ﬁrmou spolupracovat“.
Pavel Hejčl, SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

25

ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád

Pololetní prázdniny v Tongu
v Hradci Králové 31. 1.

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

Divadelní soustředění
O víkendu 1.–2. 2. se konalo divadelní soustředění s kroužkem Dramaťák – Cirkus v divadle. Naším cílem bylo vybrat námět pro vznikající inscenaci. A povedlo se! Zkoumali jsme dvě pohádky – O dvanácti měsíčkách a O Sněhurce.
Pracovali jsme formou improvizací, pantomimy, živých obrazů... Kromě toho
jsme hráli nejrůznější hry a uvařili si skvělé jídlo. Na jednu ze dvou pohádek se
budete moci již brzy těšit v divadelním zpracování. Nechte se překvapit, která
z nich to bude.
Bc. Magdalena Kynčlová, vedoucí Dramatického kroužku

Škola lyžování a snowboardingu 2020
Škola lyžování a snowboardingu je pro
letošní rok opět u konce. V letošním roce
se s DDM na hory vypravilo 59 dětí, takže
se jezdilo v sobotu i v neděli. V pěti lednových a únorových víkendech na horách
jsme vyzkoušeli lyžování na třech různých
sjezdovkách v Orlických horách, a to
na Šerlišském mlýně, v Olešnici v Orlických horách a v Deštném – Jedlové. Děti
byly šikovné, věříme, že se jim na horách
líbilo. Na čas strávený sportem na čerstvém horském vzduchu budeme rádi
vzpomínat. Děkujeme prima instruktorům, kteří se dětem s trpělivostí věnovali.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY S DDM:
Turnaj ve střelbě z nerf pistole 31. 1.
V pátek o pololetních prázdninách se konal tradiční NERF turnaj. Soutěže se
zúčastnilo pět čtyřčlenných družstev. Závodilo se v nerf překážkové dráze,
soubojích družstev a závěrečné bitvě pěti armád. Všichni si odnesli pamětní
diplomy a nejlepší tři družstva medaile.
Umístění: 1. Tatranky 2. Delta 3. Najeťáci s.r.o. 4. Neraři 5. Horalky
Jan Alexandr Dostálek, pedagog volného času
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Tak zase za rok: ŠKOLE LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU SKOL!
Mgr. Petra Hladká, Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Tomáš Hurdálek

Výsledky závodů 1. 2. Ski areál Šerlišský mlýn
Lyžaři:
1. Šimon Müller 40,77 s.
2. Martin Šlaj 41,45 s.
3. Jakub Hrubeš 43,21 s.

Snowboarďačky:
1. Valentýna Zemanová 69,28 s.
2. Eliška Zákorová 70,33 s.
3. Viktorie Skalická 73,99 s.

Lyžařky:
1. Tereza Hrubešová 45,27 s.
2. Veronika Šlajová 45,55 s.
3. Veronika Müllerová 47,44 s.

Snowboarďáci:
1. Petr Behan 53,87 s.
2. Matěj Štandera 70,82 s.
3. Patrik Svoboda 73,00 s
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Výsledky závodů 1. 2. Ski areál Šerlišský mlýn
Pět týdnů uteklo jako voda a my za sebou máme celý lyžařský a snowboardový kurz. Zakončili jsme ho tradičními závody na sjezdovce. V neděli už sice nebyly
tak dobré povětrnostní podmínky jako den předchozí, ale i přes to mladí závodníci předvedli skvělé výkony.
Lyžaři:
1. Vojtěch Malý 38,11 s.
2. Vojtěch Páleník 38,64 s.
3. Petr Vít 39,28 s.
Lyžařky:
1. Magdaléna Bakešová 38,04 s.
2. Ema Bašová 38,88 s.
3. Michaela Hlávková 41,30 s.
Snowboarďačky:
1. Mudruňková Barbora Nikol 46,70 s.
2. Vendula Kalců 46,89 s.
3. Lucie Hušková 49,08 s.
Snowboarďáci:
1. Ondřej Baše 46,17 s.

Střelecký turnaj dvojic na rozloučenou
V pondělí 27. 1. proběhly jako rozloučení se současnými prostory DDM
střelecké závody dvojic. Po jarních prázdninách se již přesuneme do
provizorních prostor po dobu rekonstrukce DDM. Vítězi střeleckého
turnaje se stali velice překvapivě letošní nováčci Tomáš Frydrych a Jan
Baše. Snad jim štěstí bude přát i na nové střelnici.
Výsledky na stupních vítězů:
1. místo: Tomáš Frydrych, Jan Baše
2. místo: Marika Suchomelová, Michal Rapčák
3. místo: Patrik Sejkora, Dalibor Černý

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

Cvičení pro těhotné ve Cvrčku
V našem mateřském centru poskytujeme komplex služeb pro rodiče s dětmi,
i pro ty teprve nastávající. Mezi základní patří i cvičení pro těhotné. Všichni
víme, že pohyb v jakékoliv formě hraje v našem životě velikou roli. V těhotenství tomu není samozřejmě jinak. Vede nejen k psychické a fyzické kondici,
ale napomáhá i zabránit změnám, které souvisejí s těhotenstvím a porodem,
a připravuje tělo na porod tak, aby jeho průběh byl co nejlepší a nejrychlejší.
Dokonce některé studie ukázaly, že u žen, které v těhotenství cvičily, se zkrátila
délka porodu, snížil se výskyt komplikací, které mohly vést k císařským řezům,
a ženy se po porodu rychleji zotavovaly. Dalším neméně důležitým pozitivním
faktorem je vyplavování endorﬁnů, tzv. hormonů radosti v průběhu cvičení.
Speciální cvičení pro těhotné probíhá pod vedením zkušené zdravotní sestry/duly Ivy Voráčkové. Je možné ho navštěvovat od počátku těhotenství až
do samotného porodu. Cílem je předcházet změnám, ke kterým dochází během těhotenství. Cvičení je doplněno cvičením s gymnastickými míči, které
jsou v těhotenství velice důležité. Nutí nás sedět rovně, aktivují naše svaly,
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – březen 2020

zejména ty, které nám pomáhají udržovat vzpřímenou polohu těla. Nemalou roli hraje
také při samotném porodu,
protože pohupování uvolňuje
pánev a páteř, omezuje bolesti v zádech a při kontrakcích pomáhá maminkám
lépe snášet bolest. Pohyby
zároveň přispívají ke správné rotaci miminka, popř.
k jeho sestupu. Cvičení jsou
ke konci doplněna i teoretickou přípravou žen k porodu,
nácviku správného dýchání
a porodnických poloh a v neposlední řadě i relaxací. Cílem této přípravy tzv.
psychoprofylaxe je, aby žena byla připravena na graviditu, porod, včetně
možných komplikací, i na poporodní péči o dítě. Pokud máte o cvičení zájem a chcete se ještě na něco zeptat, zavolejte na telefon: 603185498. Cvičení
probíhá v prostorách Mateřského centra Cvrček každý čtvrtek od 17:30 v Komunitním centru, Příkopy 530.
Aktuální nabídka všech našich činností a akcí je facebooku (Mateřské centrum Cvrček). Bližší informace pak poskytneme na telefonu: 774 321 111.
Andrea Kocourková
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Kostelecký okrašlovací spolek
Činnost spolku KOS v roce 2019
Leden
•
Vyhodnocení soutěže O nejkrásnější okno, balkon a předzahrádku za rok
2018. Někteří naši spoluobčané umí tak krásně zkrášlit své okolí, že na to musíme každoročně reagovat.
Únor
•
Valná hromada KOS - zhodnocení celoroční činnosti spolku
Březen
•
Dětský karneval - tradiční úspěšná akce pro děti v Hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě.
Duben
•
Ukliďme Česko – brigáda na Zelené křižovatce. Nemohli jsme zůstat pozadu v akci Ukliďme Česko, proto jsme se pustili do úklidu
„naší“ Zelené křižovatky (kdo neví, tak je to zelený prosto s odpočinkovým místem proti Vodárně).
Červen
•
Dětský den - největší naše akce na koupališti v Kostelci nad Orlicí.
Bohatý program si užilo asi 500 dětí, rodičů...
Červenec
•
Brigáda Zelená křižovatka
Říjen
•
Přednáška Kraj vinic
Listopad
•
Přednáška Kanada očima rodáka
•
Přednáška Kouzlo Vánoc.
O těchto přednáškách jsme Vás podrobně informovali v minulém zpravodaji.
Prosinec
•
Ježiškova vnoučata – zajištění vánoční výzdoby v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí.
I pro letošní rok pro Vás připravíme další zajímavé akce. Jednou z prvních akcí
je Dětský karneval, který se bude konat 1. 3. od 16:00 v Hostinci U Hubálků
v Kostelecké Lhotě.
Další akcí, na kterou jste zváni, bude 31. 3. Jarní kouzlení s Pomněnkou,
které se bude konat v Komunitním centru v Kostelci nad Orlicí.
Podrobnější informace na letáčcích.
Bečičková Dana, Miklová Blanka - KOS

Český zahrádkářský svaz
Poděkování
V sobotu 25. 1. jsme zrealizovali tradiční zahrádkářský ples,
který náš spolek pořádá již neuvěřitelných 53 let a o němž
již několik let prohlašujeme, že je poslední. Při pohledu
na taneční parket a dle ohlasů přítomných se snad vydařil.
Je nyní mou milou povinností poděkovat všem, kteří přispěli
ke zdaru této společenské události, a věřte, že tak činím velmi ráda.
Úvodem bych ráda vyzvedla vstřícnost a ochotu p. ing. Klimešové a veškerého personálu SK Rabštejn za velkou pomoc při propagaci akce, zajištění rezervací a prodeje vstupenek a bezchybného občerstvení při přípravě
i v průběhu plesu. Velký dík a prosím o zachování přízně. Zahájení plesu se
jako již několik let nazpět s dokonalostí jemu vlastní zhostil Taneční soubor
při ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí pod vedením paní Lenky Neubauerové Valčíkem, dalším vstupem byl dechberoucí scénický tanec Setkání v provedení slečny Natálky Šmídové a pana Míly Vrány. Oba předvedené tance
dodaly našemu plesu nádhernou slavnostní atmosféru a všem tanečníkům
a p. vedoucí patří velký obdiv a dík. Každoročně obdivuji jejich vyzrálost,
profesionalitu a krásu projevu a pociťuji velkou hrdost, že právě v Kostelci
máme tak úžasné mladé lidičky. Nádherné mládí ve 22:00 vystřídaly dámy
Floriteamu z Doudleb nad Orlicí svým vystoupením na moo Charlie Chaplina Život je pes a žít je přece psina. Jejich nadšení, vitalitu, kreativitu a positivní přístup k životu musíme prostě obdivovat. Je totiž pravdivé a svým
způsobem pro nás přihlížející nakažlivé. Milé dámy děkuji a budeme se těšit.
Kapela rovněž potvrdila svoji tradičně výbornou pověst. Přestože z důvodu
nemoci přijela v oslabení, po celý večer nás provázela krásnou hudbou, dobrou náladou, a to zcela viditelně všechny přítomné moc bavilo. Je mi velkým potěšením poděkovat všem dlouholetým i novým sponzorům, kteří se
zasloužili o hezkou tombolu plesu a které naše žádosti o nepeněžní dárky
neobtěžují, ale naopak kteří to chápou jako svůj osobní příspěvek na společenskou akci ve městě. Losování totiž neodmyslitelně patří k tomuto plesu
a bez Vás bychom to prostě nedali. V neposlední řadě děkuji Vám všem, kteří
jste se přišli bavit, tančit a užívat přítomné chvíle. Závěrem děkuji členům
celého realizačního týmu ZO ČZS v Kostelci nad Orlicí za jejich nezištnou
práci, jejich životním partnerům a rodinám za trpělivost a shovívavost.
Nyní se nám začne pomalu otvírat jaro, tak hodně úspěchů a radosti na Vašich zahrádkách, balkonech a okenních parapetech. Ať nám ty kytky také
trochu vykvetou v srdcích.
Mějte se hezky a možná na shledanou na některé z našich příštích akcí.
Dana Musilová, předsedkyně

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ v Kostelci nad Orlicí
nabízí k pronájmu v domě Zahrádkář od 1. 4. 2020
prostory bývalé prodejny zahrádkářských produktů a potřeb.
Dům je v blízkosti náměstí.
Bližší informace na tel. 724 210 435
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SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

Sport–Club–Senior
Zase jedna zdařilá akce S-C-S
Na jarní prázdniny, které byly v našem okrese od 3.
do 7. 2., jsme svolali naši již 181. sešlost S-C-S.
Do kostelecké „nafukovačky“ za sokolovnou nás
přišlo v úterý 5. 2. více než pětadvacet a dvě hodiny jsme sportovali tak, jak nám to věk a síly dovolily a jak to máme uvedeno ve svém mou.
Chlapi hráli nohejbal, někteří tenis a stříleli cvičně na ﬂorbalovou branku.
Ženy se věnovaly přehazované a zahrály si „ﬂaškovanou“ a také zkoušely
střílet na ﬂorbalovou branku. Na všechny tyto sporty se pak naši členové
spolu se Sokoly přihlásí jako soutěžící Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje, které se uskuteční v červnu v Borohrádku.
Protože byly jarní prázdniny, některé „sportující babičky“ přivedly s sebou
i vnoučata, která se s chutí zapojila do našich her. Všichni jsme si toto dopoledne užili. Děti viděly, jak jejich babičky či dědové ze sebe vydali všechno, na co jim síly a umění stačily, a spolu s nimi se radovaly z úspěchu.
Akce se opravdu vydařila, což mohou všichni přítomní zpětně potvrdit.
Děkujeme jim za účast a snahu a určitě zase něco podobného co nejdřív
zopakujeme. Na fotograﬁích se mnozí sportovci – senioři poznají.
Za S-C-S pořadatelé

Softbal
MS Juniorů rozlosováno
Již za čtrnáct dní odlétá juniorská soballová reprezentace na Nový Zéland,
který bude hostit světový šampionát juniorů do 18 let. Početné zastoupení
v reprezentačním výběru budou mít tradičně zástupci brodských Hrochů.
Kromě trenéra Dušana Šnellyho se do sedmnáctičlenné nominace dostala
i dvojice odchovanců kosteleckého soballu catcher Vojtěch Láska a vnitřní
polař Jan Voráček, kteří v Extralize hájí barvy právě Havlíčkobrodského klubu.
Český tým stráví prvních 14 dní v Aucklandu, kde kromě tréninků odehraje i osm
přípravných zápasů. Následně se přesune do 700 km vzdáleného města Palmerston
North, kde 22. 2. vstoupí do MS úvodním zápasem s úřadujícími mistry světa Australany. Následně se ve své skupině A střetnou s Jihoafrickou republikou, Kanadou, Argentinou a Singapurem. Do play-oﬀ postoupí z každé skupiny tři nejlepší týmy, což je
cíl i českých reprezentantů, kteří po listopadovém vítězství na Pan Amerických hrách
v Guatemale určitě patří ke kandidátům na postup. Zpět do ČR se tým vrací až 3. 3.
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V ZRCADLE ČASU
Byl to výjimečný člověk
S panem docentem Cífkou
jsem se poprvé seznámil při
přípravě knihy Kostelec nad
Orlicí v zrcadle času. Sháněl
jsem tehdy podklady ke kosteleckému sportu. Věděl jsem,
že pan docent je významnou
osobností kostelecké atletiky,
a tak jsem ho oslovil s prosbou
o pomoc. Setkání s ním bylo
úžasné. Měl jsem pocit, že
mluvím s člověkem o několik
generací mladším, než ve skutečnosti byl. Oči mu zářily zájmem a snahou sdělit mi vše,
hlavně na nic nezapomenout.
Atletika pro něj byla koníčkem
s velkým „K“, což dokládaly
řady mladých atletů, kteří dosahovali vynikajících výsledků
v republikových soutěžích.
Pan docent Cífka však vynikal nejen jako sportovec, trenér, instruktor
a organizátor, ale podílel se také na založení východočeské pobočky Čs.
geografické společnosti v Hradci Králové. Publikoval skripta pro posluchače zeměpisu, na svém kontě má také řadu odborných studií a článků
uveřejněných v odborných časopisech a denním tisku. Byl také členem
a jednatelem Klubu českých filatelistů v Kostelci nad Orlicí.
Tehdy jsem pana docenta požádal, zda by mi napsal svůj životopis, abychom měli nezkreslený obraz o jeho životě. Ochotně tak učinil s přáním,
že si mám životopis uložit u sebe a zveřejnit nejdříve po jeho smrti.
Činím tak právě teď s velikou lítostí nad odchodem takového člověka,
jakým byl doc. RNDr. Václav Cífka, CSc. Zároveň přikládám i jeho pojednání o atletice v Kostelci nad Orlicí. Čest jeho památce!
Kamil Zdrálek
Václav Cífka se narodil 13. 1. 1926 v Dolní Čermné (okres Ústí nad Orlicí).
Jeho otec byl odborným učitelem na tamější měšťanské škole. Matka
se starala o chod domácnosti, kterou od roku 1927 tvořila ještě dcera
Eva. Úplného rodinného života si však Václav neužil dlouho, neboť otec
v roce 1931 zemřel.
V letech 1932-37 absolvoval V. Cía národní školu v Dolní Čermné. V srpnu
1937 se rodina přestěhovala do Kostelce nad Orlicí, kde Václav 1. záři 1937
vstoupil do první třídy reálného gymnázia. Jeho středoškolská studia byla
násilně přerušena 14. 8. 1944, kdy všichni chlapci 7. třídy gymnázia byli odvedeni k Technische Nothilfe. V. Cía byl nasazen u tohoto útvaru v Praze,
Německém Brodu a Humpolci, odkud 20. 4. 1945 zběhl a skrýval se u rodičů
spolužáka v Lukavici u Žamberka.
V květnových revolučních dnech r. 1945 působil V. Cía při zabezpečování
státního majetku v Kostelci. V termínu od 15. 5. do 15. 9.1945 dokončil jeho ročník studia na reálném gymnáziu v Kostelci obdržením maturitního vysvědčení.
Od zimního semestru školního roku 1945/46 se stal V. Cía řádným posluchačem Ústavu pro vzdělání středoškolských profesorů tělesné výchovy při UK
v Praze. Od letního semestru téhož školního roku se zapsal jako řádný posluchač zeměpisu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po celou dobu vysokoškolského studia pobíral státní stipendium. O prázdninách si přivydělával
na studia jako pomocný stavební dělník (ﬁrma O. Hániš) či přidavač u dlaždičů
(ﬁrma J. Němec). Vysokoškolská studia úspěšně ukončil v roce 1950 získáním
aprobace pro učitelství tělesné výchovy a zeměpisu na středních školách.
1.září 1950 přidělil Krajský národní výbor v Hradci Králové V. Cíu v pracovním poměru učitelském na gymnázium Dr. Zd. Nejedlého v Dobrušce.
Po jednoměsíčním působení byl V. Cía povolán k vykonání dvouroční základní vojenské služby, kterou nastoupil 1. 10. 1950. Po jejím ukončení nastoupil na původní místo na dobrušském gymnáziu, na němž pak působil
nepřetržitě do 31. 8. 1962.
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V listopadu 1952 se V. Cía oženil s Olgou Gutlebenovou a přestěhoval se
od matky do rodinného domu rodičů své nevěsty v Rybářské ulici, kde žil až
do své smrti.
Během působení v Dobrušce, kam denně dojížděl z bydliště v Kostelci (vlakem, od roku 1957 v letním období na Pionýru 50) byl hodně angažován
na úseku dobrovolné tělesné výchovy; zastával řadu tělovýchovných funkcí
jak po linii ČSTV, tak po linii školské.
V roce 1962 se V. Cía přihlásil do konkurzu vypsaném Pedagogickým institutem (od r. 1964 Pedagogická fakulta) v Hradci Králové. K 1. 9. 1962 byl přijat
jako odborný asistent na oddělení geograﬁe, kde vyučoval předměty Didaktika zeměpisu, Obecný hospodářský zeměpis a Graﬁcké metody v zeměpise.
Od 1. 9.1980, po zrušení výuky geograﬁe na Pedagogické fakultě, přešel
V. Cía na katedru pedagogiky a psychologie, na oddělení didaktické techniky a pedagogické praxe, kde organizoval a řídil pedagogickou praxi posluchačů na středních školách.
V roce 1974 V. Cía úspěšně obhájil kandidátskou disertační práci, o rok později rigorózní práci (RNDr.), v roce 1982 byl jmenován docentem.
Na fakultě působil v řadě komisí děkana, např. mnoho let byl předsedou racionalizační komise.
Jeho publikační činnost obsahuje 5 titulů skript pro posluchače zeměpisu
a řadu odborných studií a článků, uveřejněných v odborných časopisech
a denním tisku.
Do důchodu odešel V. Cía ve svých pětašedesáti letech 1. 9.1991.

Členství a angažovanost
ve společenských organizacích
Václav Cía se věnoval od raného mládí sportovní činnosti. V letech 1932–
1939 byl členem SOKOLA. V roce 1938 cvičil žákovskou skladbu na 10. všesokolském sletu v Praze.
V pozdějších letech reprezentoval město Kostelec nad Orlicí v 6 sportovních
odvětvích. V kopané (1941-48), v ledním hokeji (1943-44), v atletice (194248), v české házené (1945-47), v košíkové (1943-62), v letech 1952-62 hrající
trenér a v odbíjené (1943–48 a 1963-83, kdy byl současně trenérem družstva).
Jeho trenérská činnost – kromě košíkové a odbíjené se týkala hlavně atletiky.
Trenérem atletiky byl plných 40 let. V letech 1971–1991 byl vedoucím atletického kroužku při ZŠ v Kostelci nad Orlicí – náměstí, od roku 1992–2011 byl
trenérem atletického oddílu Sokola Kostelec.
Atletice se V. Cía věnoval i jako organizátor. Více jak 40 let (1971–2014) zastával funkci jednatele Okresního výboru atletiky (dnes sportovní komise
atletiky) při OV ČSTV v Rychnově nad Kněžnou. Tato komise zajišťovala pro
žactvo základních škol rychnovského okresu kvalitní atletické soutěže.
Sportovní angažovanost V. Cíy spočívala – především v letech, kdy učil
na gymnáziu v Dobrušce i ve funkci instruktora cvičitelů při OV ČSTV,
po školské linii organizátora SHM (sportovní hry mládeže) a nácviku svých
žáků na 1. a 2. spartakiádu.
V roce 1972 se V. Cía podílel na založení východočeské pobočky Čs. geograﬁcké společnosti v Hradci Králové. Pobočka vyvíjela poměrně bohatou činnost
pro studenty a absolventy studia geograﬁe Pedagogické fakulty. Po zrušení
studia geograﬁe na fakultě v roce 1980 pobočka v roce 1985 zanikla.
V roce 1978 vstoupil V. Cía do Klubu českých ﬁlatelistů v Kostelci nad Orlicí.
V témže roce byl zvolen do jeho výboru jako jednatel. Tuto funkci vykonával
až do své smrti.
Od roku 1961 využíval V. Cía prázdnin – převážně prostřednictvím cestovních kanceláří – k cestám do zahraničí. Navštívil celkem 22 evropských zemí.
Pedagogická činnost V. Cíy na gymnáziu v Dobrušce a na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a jeho rozsáhlá mimoškolní činnost – zejména na úseku dobrovolné tělesné výchovy – byla oceněna deseti odznaky a medailemi
a třiceti diplomy a čestnými uznáními.
V. Cía je nositelem „Zlatého odznaku Čs. geograﬁcké společnosti“. Z šesti
ocenění, udělených V. Cíovi ÚV ČSTV, je i „Veřejné uznání za zásluhy a rozvoj tělesné výchovy“ a 2 „Diplomy ceny O. Jandery“. V roce 1984 a 1985 byl
V. Cía vyhodnocen jako „nejlepší dobrovolný trenér atletiky Východočeského kraje“. V roce 2006 udělilo předsednictvo České obce sokolské V. Cífkovi bronzovou medaili za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí.
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Atletika v Kostelci nad Orlicí
v letech 1970–2011
První atletický oddíl v Kostelci nad Orlicí byl založen 1. 3. 1950 při místní
TJ SOKOL. Činnost oddílu byla ukončena v roce 1956.
Začátek další etapy organizované atletiky v Kostelci spadá do roku 1970.
V tomto roce nastoupila na ZŠ náměstí jako učitelka tělesné výchovy Olga
Cíová. Ihned po nástupu založila při škole – společně se svým manželem
atletický kroužek, který fungoval nepřetržitě do roku 1991. Úspěšnou spolupracovnicí kroužku byla v letech 1975-86 Věra Procházková, učitelka tělesné
výchovy na kostelecké škole.
Družstva i jednotlivci kroužku získali pod hlavičkou ZŠ Kostelec nad Orlicí,
náměstí mnoho sportovních úspěchů.
Družstvo žákyň školy vítězilo téměř nepřetržitě v letech 1971–91 v okresní
atletické žákovské lize.
V letech 1972–87 a 1989 se družstva žákyň probojovávala do krajského ﬁnále
nejmasovější atletické soutěže žactva „Poháru čs. rozhlasu“ a dosahovala
výborných umístění v celonárodním i celostátním žebříčku této soutěže.
V roce 1978 a 1981 družstvo mladších žákyň tento pohár vyhrálo. Byl jim předán na slavnostech konaných 27. 11. 1978 a 10. 11. 1981 v sále Rabštejna v Kostelci, za účasti předních čs. sportovců E. Zátopka, D. Zátopkové, L. Daňka,
I. Bugára, J. Kynose, L. Bohmana, T. Jungwirtha a dalších reprezentantů.
Vítězné družstvo v roce 1978 tvořily: J. Balousová, E. Čermáková, L. Červinková, Y. Dostálová, L. Jansová, M. Erbenová, M. Procházková, Š. Štěpařová,
J. Vavřincová a E. Zemanová.
V roce 1981 se o úspěch družstva zasloužily: M. Bartošová, L. Cabalková,
P. Janáčková, J. Judová, Z. Kheilová, S. Kurková, R. Marková, J. Novotná,
H. Prudičová a L. Šimberská.
Je třeba ocenit i dvojnásobný zisk titulu „Přeborník Východočeského kraje“
kosteleckých žákyň, které v krajském ﬁnále oddílových družstev v roce 1983
a 1984 porazily tak silné atletické celky jako Dynamo Pardubice, Transporta
Chrudim a Spartak Hradec králové.
V následujících řádcích připomeňme jména i výkony nejlepších žákyň a žáků
školy, kteří se umisťovali v krajských, ale i v celostátních tabulkách na předních místech. Kategorii žactva tvořili v té době jedinci ve stáří 11–14 roků.
Prvního výrazného úspěchu na mistrovství ČSR žactva dosáhla v roce 1973
Lenka Hloušková (3. místo, skok daleký 508 cm); ta pak společně s Danou
Buchtelovou závodila za Spartak Hradec Králové.
Dále jen strohý výčet: J. Kerhertová (dálka 512 cm – koule 1012 cm), R. Sejkora
(60 m 7.4 – koule 1460 – dálka 545), P. Pelinková (300 m 45, 9), M. Erbenová
(výška 150 – koule 1035), J. Vavřincová (oštěp 3196), L. Kronovetrová (koule
1045), S. Mára (disk 4231 – výška 160 – dálka 564), Soňa Kurková (oštěp 3196
– koule 1000), J. Novotná (výška 155 – disk 2926), P. Procházka (60 m 7,2 –
výška 184 - koule 1543 – dálka 591), S. Kožúšek (800 m 2:16,1 – 1500m 4:27,3).
Připomenutí zaslouží i výkony E. Kurimské, M. Rohlenové, H. Prudičové, A. Losenické, J. Judové, Z. Kheilové, M. a L. Šimberských, L. Cabalkové, S. a Y. Provazníkových, J. Voborníkové, M. a R. Fiedlerových, R. a J. Noskových L. Trávníčkové,
M. Šutové, z hochů pak S. Kožúška, J. Dohalského, R. Kroupy, K. Krunčíka.
Atletický kroužek při ZŠ v Kostelci, náměstí – jehož vedoucím byl po celou dobu jeho trvání Václav Cía, zanikl koncem roku 1991, když na školu
nastoupil jako učitel tělesné výchovy Petr Novotný. Ten přeorientoval dobrovolnou tělesnou výchovu na škole na sobal.
Vakuum v organizované atletické činnosti v Kostelci však nenastalo, neboť
V. Cía – bezprostředně po zániku kroužku založil na začátku roku 1992 při
TJ Sokol v Kostelci atletický oddíl pro ženské složky.
V roce 1976 výbor Atletického svazu při OV ČSTV v Rychnově doporučil, aby
žactvo, které ukončí základní školu a chce se atletice nadále věnovat, bylo
soustředěno do atletického oddílu TJ Dobruška (žákyně) a do aletického
oddílu SK Týniště (žáci).
Významná spolupráce kosteleckého atletického kroužku s atletickým oddílem v Dobrušce se datuje od roku 1984 a trvala do roku 1998.
Do atletického kroužku v Kostelci nad Orlicí byly také přijímány bývalé žákyně školy dorosteneckého věku, které společně s nejvýkonnějšími současnými žákyněmi školy začaly závodit za družstvo dorostenek a družstvo žen
Dobrušky v krajských soutěžích.
Družstvo dorostenek Dobrušky (z více jak 50% tvořené atletkami z Kostelce) se za tu dobu 4x probojovalo do národního ﬁnále.
Družstvo žen TJ Dobruška (i toto družstvo tvořily více než z poloviny Kostelečačky) bylo nejdříve zařazeno do krajského přeboru. Po prvenství v této
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soutěži v roce 1993 postoupilo do 2. národní ligy žen, kde v letech 1994-1996
skončilo na 2., 4. a 3. místě.
V důsledku škod způsobených v roce 1998 povodní atletický oddíl Dobrušky
nebyl schopen pro rok 1999 ﬁnančně pokrýt náklady spojené s účastí družstva
žen v 2. národní lize. Došlo k dohodě, že družstvo žen převezme od roku 1999
atletický oddíl SK Týniště, do něhož přestoupilo 15 členek SOKOLA Kostelec.

Atletický oddíl SOKOL Kostelec nad Orlicí
Vedoucím a trenérem oddílu byl po celou dobu fungování oddílu (1992
- 2011) Doc. RNDr. Václav Cía, CSc. Členkami oddílu byly mladší a starší
žákyně, dorostenky, juniorky a ženy, v průměrném počtu 20 osob ročně.
Žákyně se zúčastňovaly pod hlavičkou školy (ZŠ Kostelec, náměstí,
ZŠ Kostelec Komenského, od roku 2006 ZŠ Kostelec, J. Gutha-Jarkovského)
okresních atletických soutěží, v nichž dosahovaly předních umístění, včetně
přebornických titulů.
Dorostenky, juniorky a ženy závodily v letech 1992-1998 za družstvo dorostenek a žen Dobrušky v krajském přeboru a ve 2. národní lize. V roce 1999
– po povodňové kalamitě v Dobrušce – družstvo žen převzal atletický oddíl
SK týniště.
Družstvo žen SK Týniště se v letech 1999-2002 umístilo ve 2. národní lize,
která v té době měla 10 družstev na 2. nebo 3. místě. V roce 2003 pak tuto
soutěž s převahou vyhrálo a postoupilo do 1. národní ligy žen; z ní však
po jednoročním působení sestoupilo zpět do 2. národní ligy.
Nejvýraznější osobnosti oddílu byly M. Poláková, P. Pavelková a M. Bečičková, pravidelné účastnice mistrovství ČR dorostenek a juniorek. Jejich výkonnostní bilance např. v roce 2001 je následující.
Halové mistrovství ČR v Praze (únor 2001) – Dor. M. Poláková 1. místo
na 60 m překážek; 2. místo skok daleký. Jun. M. Bečičková 5. místo vrhu koulí.
Mistrovství ČR ve vícebojích v Olomouci (8. – 10. 6. 2001) - Dor. M. Poláková 4. místo v sedmiboji.
Mistrovství ČR juniorů a dorostu v Ostravě - Dor. M. Poláková 2. místo
na 100 m překážek; 7. místo ve skoku dalekém. Dor. P. Pavelková 7. místo
v hodu oštěpem. Jun. M. Bečičková 4. místo ve vrhu koulí.
Mladá Evropa v Jablonci (27. 7. 2001) - Soutěže se zúčastnily závodnice z 8 evropských zemí. Dor. M. Poláková 5. místo ve skoku dalekém; 7. místo na 100 m
překážek. Dor. P. Pavelková 7. místo v hodu diskem; 8. místo v hodu oštěpem.
Další úspěšné reprezentantky oddílu byly: R. Hronovská, R. Zezulková,
K. Hostinská, M. a Z. Kozákovy, J. Šebrlová, A. Andršová, E. Vídeňská,
L. Červinková, T. Krpatová, Z. Šedová, N. Hejčlová, K. Chadimová.
Atletický oddíl SOKOLa Kostelec ukončil svoji činnost v roce 2011, kdy Václav
Cía – po čtyřicetileté trenérské činnosti odešel do atletického důchodu
ve věku 85 let.
Doc. RNDr. Václav Cí a, CSc.

JAK CHUTNÁ KOSTELECKO
POSÍLEJTE STARÉ REGIONÁLNÍ RECEPTY,
pomůžete při tvorbě stolního kalendáře pro rok 2021.
Hledáme klasická jídla, ale i ta, která se
úplně vytratila z českých kuchařek a pomalu se vytrácejí i z naší paměti. Vydané
recepty pak i do budoucna zachovají gastronomický odkaz našich předků v regionu.
Zájemci by proto měli prohrabat staré
zásuvky i vzpomínky a posílat do 31. 8.
původní tradiční recepty z Kostelecka.
Mohou tak učinit elektronickou cestou
na e-mail: sslezakova@muko.cz. Další možností je recepty poslat poštou na adresu Městský úřad, Organizačně-správní odbor,
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nebo osobně
donést do kanceláře ve staré budově č. dv. A-002 paní Š. Slezáková.
Š. Slezáková
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FOTOREPORTÁŽ
Masopustní průvod
První únorovou sobotu jsme se sešli na dalším úspěšném ročníku masopustu. Slavnostní období zvané masopust, neboli také fašank, má své místo
v kalendáři vždy mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. Typické pestrobarevné procesí různých maškar doprovázené hudbou se v hojném počtu
sešlo v 10:00 na návsi Kozodrech u kapličky. Slavnostním zahájením a předáním symbolického klíče - masopustního povolení, kterého se s radostí
zhostil starosta František Kinský, mohla začít obchůzka maškar a taneční
rej.Při hudbě a zpěvu průvod z Kozoder měl připravené zastávky: v Korytech
na plácku, u Hostince U Hubálků, zahráli jsme na pozvání i u místních obyvatel u Mertlíků. Dále jsme pokračovali k hasičské zbrojnici v Kostelecké Lhotě. Na dolním konci vesnice u rybníčku nás přivítali další naši milí sousedé,
nejde jmenovat všechny, co nás přivítali a postarali se o naše občerstvení.
Maškary s hudbou a povozem obešly vesnice a zastavily se u jednotlivých
stavení, kde tančily a zpívaly. V průvodu se sešlo spousta dětí, které si užívaly
společného veselení. Ve Lhotě u rybníčku při hodování byl průvod slavnostně zakončen tradičním masopustním skečem, obětováním zvířete z průvodu. Tentokrát byl zabit řezníkem býček a medvěd. Naše jeptiška na vše
dohlédla a požehnala. Zvířata byla slavnostně vzkříšena a ožila.
Průvod se odebral do místního Hostince U Hubálků, kde byla připravena
spousta zabijačkových specialit. Při hudbě a tanci jsme se společně se sousedy veselili až do večera.
Po masopustu začíná postní období, které trvá do Velikonoc.
Poděkování patří všem, kteří se neváhali zúčastnit. Dále všem našim místním
spoluobčanům a sousedům za připravené bohaté pohoštění, Městu Kostelec nad Orlicí za to, že nám symbolicky předal vládu, kterou, jak jsme slíbili,
v pondělí na úřad panu starostovi v maškarním oděvu opět navrátili.
Celý masopustní den byl velmi povedený, počasí nám v zimním období přálo. Tato akce se u nás stává pomalu tradicí a krásná podívaná nadále udržuje
společenský duch a seznamuje se starými zvyky.
Tímto vás všechny srdečně zveme za rok na masopust.
Pořadatelé
Místní Lhotecké spolky
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Foto: Radka Málková
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Studio SUN

Kadeřnictví
a solárium

Veronika Šabatová
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 874
PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ NEBO EMS CVIČENÍ.

AKCE 10+2 ZDARMA CENA 2 000 Kč
Lymfodrenáž jarní očista organismu odstraňuje otoky,
celulitidu, nadváhu, vyplavuje škodlivé látky z těla,
napomáhá regeneraci. Ems zpevňuje vnitřní svaly.

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.

OBSAZUJE POZICE:

PROVOZNÍ MONTÉR
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Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: František Kinský, Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 725 099 614, e–mail: sslezakova@muko.cz.
UZÁVĚRKA DUBNOVÉHO VYDÁNÍ 6. 3. 2020
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Jarní charitativní jarmark

pro Amálku

Jaro nÁs baVÍ
čtvrtek

19. 3.
10:00–17:00

Zahrada Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
Veškerý výtěžek z prodeje výrobků bude věnován Amálce
z Lípy nad Orlicí, která trpí vzácným mitochondriálním onemocněním.

Prodejní výstava výrobků s jarní tématikou
(PoS Kostelec nad Orlicí, DDM Kostelec nad Orlicí, MC Cvrček, ZŠ Kostelec nad Orlicí, MŠ Mánesova, Centrum Orion, SHM klub Kostelec nad Orlicí, z.s a další řemeslníci…)

Jarní dílničky pro děti a dospělé:
pletení pomlázek, vyrábění Morany, tvoření z papíru, bavlny, malování na sklo a další… (MC Cvrček a DDM Kostelec nad Orlicí)

Pečení trdelníků
(Skaut Kostelec nad Orlicí)

Skákací hrad
(DDM Kostelec nad Orlicí)

Koloběžkiáda
(M studio Kostelec nad Orlicí)

Jarní fotokoutek
(Lucie Granátová)
Během celého dne kulturní a sportovní vystoupenÍ
(MŠ Mánesova, DDM Kostelec nad Orlicí)

Výstava obrázků

a prací dětí z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí

ISO - 9001
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VÁŠ ZNÁMÝ OČNÍ LÉKAŘ Z KOSTELCE
VÁM PŘINÁŠÍ PÉČI V APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK POD ZNAČKOU ESVIS.

Hradec Králové
E. Beneše 1549
774 163 743

Kostelec nad Orlicí
Pod Branou 331
494 323 737

Dobruška
Pulická 99
722 945 027

Opočno
Dobrušská 356
722 947 935

Náchod
B. Němcové 738
722 944 821

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

Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

Úpice
Bratří Čapků 773
722 949 811

Police nad Metují
17. listopadu 291
777 163 788

