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Vážení spoluobčané,
čas v naší zemi se v řadě ohledů pozastavil, a to proto, abychom společně mohli čelit válce s koronavirem.
V důsledku toho vás všechny vyzývám a prosím, abyste dodržovali všechna opatření i doporučení vydaná vládou České
republiky v souvislosti s vyhlášením stavu nouze v naší zemi
v důsledku šíření onemocnění COVID-19.
Nadále platí zákaz volného pohybu osob na území České
republiky s již dříve uvedenými výjimkami jako jsou: cesta
do zaměstnání, zařízení nezbytných záležitostí, nákup potravin apod. Rovněž platí i opatření, která mají omezit kontakty
s jinými osobami. Na veřejně dostupných místech se s novým nařízením smí pobývat v počtu nejvýš dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání nebo obdobné
činnosti. Dále bylo nařízeno, pokud je to možné, zachovávat
odstup minimálně 2 metry v kontaktu s jinými osobami.
Pro seniory, nemocné, držitele ZTP a ZTTP je aktuální vymezený čas pro nákupy potravin, léků a drogistického zboží
od 08:00 do 10:00. Zdravé občany (mladší 65 let) prosím,
aby s ohledem na bezpečnost starších spoluobčanů zmíněná
zařízení nezbytných záležitostí ve výše uvedeném čase nenavštěvovali. Přesto si dovolím naše seniory i jakkoli nemocné
spoluobčany opět vyzvat k tomu, aby se nezdráhali požádat
o pomoc s nákupy, zajištěním léků či venčením psů, ať už své
blízké, nebo speciální službu Města Kostelec nad Orlicí, která
funguje ve spolupráci s dobrovolníky na kontaktech:

Duben je měsícem velikonočních svátků. S ohledem na události letos
nebudou o vzájemném navštěvování a výpravách koledníků. Přesto pro
křesťany zůstávají Velikonoce svátky nejvýznamnějšími. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností církevního roku. České Velikonoce
jsou spojené s obdobím lidových tradic oslavujících příchod jara.
Letos jejich významné dny připadnou na: 05.04. Květná neděle, 10.04. Velký pátek, 11.04. Bílá sobota, 12.04. Boží hod Velikonoční, 13.04. Červené
pondělí. I bohoslužby se v důsledku šíření onemocnění COVID-19 prozatím nekonají. Věřícím je alespoň zprostředkují programy České televize.
„Velikonoce jsou svátkem naděje, která nemůže být omezena hranicemi
světa…“ (J. B. Brantschen). Věřme a přejme si, aby v jubilejním letopočtu
2020 přišla s těmito svátky naděje, která zažehná celosvětové obavy
a strach z nového koronaviru.
Vážení spoluobčané, ocitli jsme se v čase, který je zkouškou pro každého z nás,
který prověří naše charaktery a vzájemné vztahy. V době, která nás má možná
naučit správně určovat priority a hodnoty lidského bytí vůbec, v čase, který nás
nabádá k tomu, abychom dokázali vidět svět očima druhých a rozlišovali, co
je v životě skutečné důležité a nezbytné. Z osobních zkušeností i z informací,
které se ke mně dostávají, vnímám, že v Kostelci nad Orlicí žije hodně lidí dobré
vůle. A to je v tuto chvíli to nejcennější, co si jako starosta města mohu přát.
Hodně zdraví vám všem.
František Kinský, starosta města

• GSM: +420 777 464 110 (v pracovních dnech od 08:00 do 11:00)
• GSM.: +420 601 380 993 (neomezeně)
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem za respektování a dodržování vládou vydaných nařízení a doporučení. Děkuji vám
za vzájemnou ohleduplnost a solidaritu, se kterou jakkoli pomáháte zajistit bezpečí, zdraví i zásobování obyvatel Kostelce nad
Orlicí a jeho okolí. Zejména děkuji všem zdravotníkům, policistům, hasičům, prodavačům a dobrovolníkům a všem lidem, kteří pečují o naše seniory a šijí a rozvážejí ochranné ústní roušky.

Omezení provozu městského úřadu

Nabídka pomoci ohroženým skupinám obyvatel

Z důvodu přijetí krizových opatření Vládou ČR přijímá městský
úřad následující opatření. Vstup do budovy úřadu je možný
pouze v roušce (příp. šátek zakrývající zároveň ústa i nos).

Město Kostelec nad Orlicí přichází s nabídkou pomoci ohroženým skupinám obyvatel, mezi které patří zejména senioři, zdravotně postižení
a chronicky nemocní lidé. V době mimořádného opatření nabízíme pomoc – zajištění nákupu potravin a léků, kterou nemůže zajistit z vážných
důvodů rodina nebo osoba blízká.

Městský úřad je pro veřejnost v provozu v omezeném rozsahu
úředních hodin: pondělí 09:00–12:00 | středa 13:00–16:00
Osobním kontaktem v úředních hodinách budou obslouženi pouze klienti, kteří se předem telefonicky, popř. e-mailem objednali na
příslušném pracovišti, viz kontakty (webové stránky města).
Osobním kontaktem vyřídíme pouze neodkladné záležitosti.
Úřední záležitosti vyřizujte v maximální možné míře písemně
či elektronicky. Žádáme, aby do budovy úřadu nevstupovali
lidé s respiračními obtížemi.

V případě zájmu se obracejte na tel. č. 777 464 110 nebo na odbor sociálních věcí MěÚ Kostelec nad Orlicí pondělí–čtvrtek od 08:00 do 11:00 hodin.
Pokud máte informaci o někom, kdo by tuto službu využil, kontaktujte
ho, popřípadě volejte na výše uvedené číslo.

Registrace pro příjem SMS
Město Kostelec nad Orlicí, jako správce daně
informuje občany,
že úhradu místních poplatků
ze psů a komunálního odpadu lze provést
nejpozději do 30.06.2020.
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Město Kostelec nad Orlicí využívá pro informovanost občanů v krizových situacích SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS). Služba je vhodná pro všechny občany města,
ale především pro osoby, které nemají přístup k síti internet a nemohou
tak využívat on-line zdroje informací (webové stránky města, Facebook
či mobilní aplikaci města – Česká obec).
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
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ze dne 10.2.2020
schvaluje
servisní smlouvu na servis automatických
vstupních dveří SPEDOS se společností
SPEDOS Servis s.r.o., se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hranická 771, IČ: 05665817.
podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném jarmarku v rámci 18. Kosteleckého
posvícení a 2. Kids food festivalu konaných
dne 19.9.2020.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 3.
smlouvu o poskytnutí daru s pobočným
spolkem Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní organizace
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69, IČ:
75032546 na poskytnutí finančního daru
ve výši 6.057 Kč.
souhlasí
s poskytnutím peněžitého daru z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí takto:
5.000 Kč MS Mírov, z.s, se sídlem Kostelec
nad Orlicí, Koryta 3, IČ: 26629178 účelově
vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Kostelecký okrašlovací spolek,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Štefánikova
1147, IČ: 22881441 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Sport Club Senior Kostelec nad
Orlicí z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí,
Frošova 781, IČ: 70868620 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Sportovní klub Turista Kostelec
nad Orlicí, z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 533, IČ: 71228942 účelově vymezená dotace: Činnost spolku;
5.000 Kč Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kostelec nad Orlicí, se
sídlem Kostelec nad Orlicí, Riegrova 249,
IČ: 60885360 účelově vymezená dotace:
Činnost spolku;
5.000 Kč SK Klackaři Kostelec nad Orlicí,
z.s., se sídlem Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Masarykova 1399,
IČ: 26640490 účelově vymezená dotace:
Turnaj Joudrs Indoor Cup U16.
se žádostí Spolku Lungta, se sídlem 110 00
Praha 1, Dlouhá 2 o připojení města Kostelec nad Orlicí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky
dne 10.3.2020.
s prominutím pronájmu prostor Komunitního centra na akci Kavárna ve tmě, která
se koná od 18.3. do 21.3.2020 spolku Doteky naděje, z.s., se sídlem 518 01 Dobruška,
Javorová 383, IČ: 08156948.
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ze dne 24.2.2020
schvaluje
dohodou o ukončení nájmu prostor a části pozemku s panem Oldřichem Černým, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Štefánikova
1405, IČ: 88395588 ke dni 31.03.2020.
organizační směrnici VS/41 Pravidla pro činnost likvidační komise, vydání č. 2 s účinností
od 25.02.2020.
smlouvu o dílo na akci: Oprava místní komunikace parc.č. 1136/1, 1135, 191/5, 579/11
Kostelecká Lhota-Koryta se společností
SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem 370 04
České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, IČ:
48035599.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na stavební práce
s názvem: Oprava místní komunikace Stradinská ul, Kostelec nad Orlicí a schvaluje
vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení.
zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku: Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí společnostem dle
přílohy.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na stavební práce
s názvem: Výstavba a oprava komunikace
Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad
Orlicí a schvaluje vypsání veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení.
zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku: Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad
Orlicí byla zaslána společnostem dle přílohy.
organizační směrnici VS/53 Podpisový řád
s účinností od 01.03.2020.
licenční smlouvu o veřejném provozování č.
VP_2019_161389 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.
odpisový plán pro rok 2020 Základní školy
Gutha-Jarkovského, Palackého náměstí 45,
Kostelec nad Orlicí, IČ: 70157332.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 4.
organizační směrnici VS/56 Řízení a organizace autoprovozu Městského úřadu Kostelec
nad Orlicí s účinností od 01.03.2020.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_20_1172890
s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2,
IČ: 70889546.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_20_4531517
s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2,
IČ: 70889546.
smlouvu o dílo č. 00188/2020 se společností
MINAM servis a.s., se sídlem 796 07 Držovice,
Olomoucká 277/208, IČ: 29216672.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

•

•

•

•

•

•

•

•

•

neschvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-122008006/VB/01 Název stavby: Kostelec n. O.,
Na Pekajně - rek. NN za kNN se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008006/
DUS/01 Název stavby: Kostelec n. O., Na Pekajně - rek. NN za kNN se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
bere na vědomí
vyhlášení dne volna pro žáky Základní školy Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
a Školní družiny Základní školy Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45, a to dne 21.04.2020.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
od 01.07.2020 do 31.07.2020.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí
od 01.08.2020 do 31.08.2020.
termín zápisu do Mateřské školy Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, který proběhne dne 4.5.2020 v době
od 9:00 do 15:00 hodin.
termín zápisu do Mateřské školy Kostelec
nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, které proběhne dne 4.5.2020 v době
od 8:00 do 17:00 hodin.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987 pro školní rok 2020/2021.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411 pro školní rok 2020/2021.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

ČESKÁ POŠTA
v Kostelci nad Orlicí
oznamuje, že od

19.03.2020
se mění otevírací doba:
pondělí–pátek:
08:00–11:30; 13:00–16:00
sobota–neděle:
ZAVŘENO
Tato otevírací doba platí do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
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INFORMACE PRO OBČANY
Za šíření koronaviru hrozí i kriminál
Rozpis služeb stomatologické lékařské
služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou DUBEN–KVĚTEN 2020.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
4. 4. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice, 494 322 706
5. 4. MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353
10. 4. MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice, 773 766 699
11. 4. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695
12. 4. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
13. 4. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353
18. 4. MUDr. Handl Jindřich
pPanská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955

Vláda (média aj.) nás ve dne v noci (správně) poučují o nebezpečí, o prevenci a opatřeních, včetně sankce (až 3. miliónové). To je chvályhodné! Avšak
zarážející je, jak někteří lehkovážně hazardují s naším zdravím – a nezdravě
riskují. Takže já stručně připojím PREVENCI TRESTNĚPRÁVNÍ:
V trestním zákoníku jsou skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé
lidské nemoci (v § 152 úmyslný a v § 153 TrZ stačí i tzv. nevědomá nedbalost)
– koronavir SARS-CoV-2 v seznamu těchto chorob je. Aktuálně upozorňuji,
že k postihu stačí i zvýšení nebezpečí nákazy v místech, kde se již vyskytuje
v epidemické podobě, a to mj. i nedodržováním hygienických požadavků,
nedodržováním opatření při předcházení vzniku a šířením infekčních onemocnění, porušením zákazu cestování nebo karantény apod. Pachatelem
může být osoba v karanténě apod., která úmyslně nedodrží příslušné povinnosti, omezení nebo zákazy, přičemž stačí, že věděl o možném ohrožení
zdraví či života – a „byl s tím srozuměn“. Trestní sazby jsou stupňovány podle
následku až po možný desetiletý či dokonce dvanáctiletý trest vězením při
nedbalostním způsobení smrti.
No, je to tak na 2–3 stránky A4, takže zájemci si mohou počíst v TrZ. „Mí“
studenti trestního práva Katedry sociální patologie a sociologie Univerzity
v Hradci Králové už to znají. Snad bude naše TŘÍDA BEZ COVIDA :-)
Vy se mějte hlavně ZDRAVĚ a OBEZŘETNĚ…!
Mirek Antl

19. 4. MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 736 419 151
25. 4. MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 542 102
26. 4. MDDr. Učňová Petra
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244
1. 5. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114
2. 5. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 781

Dočasná úprava otevírací doby
družstva KONZUM
Družstvo KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí,
umístěno u Starého zámku
oznamuje občanům dočasnou úpravu otevírací doby.
Každý všední den je otevřeno pouze do 16:00 hodin,
v sobotu do 12:00 hodin a v neděli zavřeno.

KLUB SENIORŮ POHODA
POUTNÍ CESTA
DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Pozvánka na besedu s Mgr. Alenou Naimanovou
Santiago de Compostela ve španělské Galicii je jeden
z nejoblíbenějších poutních cílů Evropy. Do tohoto místa, ke katedrále sv.
Jakuba, ročně dorazí na čtvrt milionu poutníků z celého světa.
Mgr. Alena Naimanová, farářka Církve československé husitské v Kostelci
nad Orlicí, si cestu do Santiaga de Compostela věnovala k 70. narozeninám.
Přestože není žádná turistka, francouzskou cestou ušla za 6 týdnů 800 km.
Šla společně s jednou kamarádkou, Němkou, a jejich denní trasa byla 20 až
35 km. O této pouti již měla více než 20 přednášek a ráda se s vámi slovem
i obrazem podělí o své zážitky a zajímavosti z cesty. Beseda může být zároveň
inspirací pro toho, kdo zvažuje podobnou cestu.
Sejdeme se v pátek 17.04. v 15:00 ve víceúčelovém sále Komunitního centra
v Kostelci nad Orlicí (Příkopy). Srdečně zveme nejen členy klubu, ale i zájemce z řad obyvatel města a okolí.
Alena Židová
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
3. 3.
Dopravní nehoda motocyklu Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu se zraněním řidiče. Po příjezdu na místo
události již byla zraněná osoba v péči posádky
zdravotnické záchranné služby KHK. Po dohodě s velitelem zásahu jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. CAS 20 TERNNO byla během jízdy k zásahu operačním střediskem odvolána zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotku Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
1. 3.
Dopravní nehoda osobního vozidla do plotu Potštejn
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla,
které narazilo do plotu. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala
jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zraněná řidička byla
v péči posádky zdravotnické záchranné služby KHK. Řídili jsme do příjezdu Policie České republiky provoz na komunikaci. Poté jsme se po dohodě
s velitelem zásahu vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou
KHK a Policií ČR.
29. 2.

Dopravní nehoda osobního vozidla do zdi
Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla,
které narazilo do kamenné zdi. Řidič havarovaného vozidla si sám odvolal posádku zdravotnické záchranné služby KHK. Na vozidle jsme provedli protipožární opatření odpojením baterie a zasypali unikající provozní
kapaliny sorbentem. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Na místě spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
15. 2. Požár stromů na zahradě u rodinného domu Zdelov
Jednotka byla povolána k požáru stromů na zahradě u rodinného domu. Před
příjezdem JPO byl požár uhašen. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Borohrádek a Policií ČR.

9. 2.
Požár hromady klestí v lese Tutleky
Jednotka byla povolána k požáru hromady klestí po pálení v lese bez dozoru
před vyhlášením příchodu velmi silného větru. Při příjezdu na místo události
jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou rozvinuli jednoduchý útočný proud C a hořící hromadu zlikvidovali. Na podmáčené louce jsme s naší CAS 20 zapadli. Na vytažení cisterny byl povolán AV14
VYA z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou. Po vytažení CAS 20 jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

Děkujeme za roušky pro hasiče
Rádi bychom poděkovali paní Anně Izákové z Kostelce nad Orlicí, která
v době nedostatku ochranných respirátorů, naší výjezdové jednotce kosteleckých hasičů darovala šité roušky určené k zásahům. DĚKUJEME!

Pořízení termokamery Dräger UCF 8000
pro jednotku dobrovolných hasičů města
Kostelec nad Orlicí
Důvodem pořízení termokamery Dräger UCF 8000 a jejího příslušenství je
vyšší efektivnost při požárním zásahu u požárů technologických zařízení,
dopravních prostředků, rodinných domů a ostatních budov v našem městě
a okolí. Dále při vyhledávání osob ve tmě nebo snížené viditelnosti u dopravních nehod. Termokamera je vhodná také pro zasahující hasiče v uzavřených prostorách zasažených požárem z důvodu lepšího, bezpečnějšího
pohybu, vyhledávání osob a nalezení ohnisek požáru nebo případných skrytých ohnisek. Tímto chceme poděkovat za ﬁnanční dar Kč 150 000,- vedení
ﬁrmy Federal-Mogul Friction Products a.s z Kostelce nad Orlicí, dále potom
Královéhradeckému kraji, který se částkou Kč 50 000,- podílel na nákupu
tohoto vybavení s příslušenstvím (odolný transportní kufr, krční popruh, palubní nabíječka) a v neposlední řadě našemu městu Kostelec nad Orlicí za
částku Kč 39 624,Tomáš Sršeň
Velitel JPO II/1 - C Kostelec nad Orlicí

11. 2.

Odstranění nebezpečně nakloněného stromu Kostelec nad Orlicí
směr Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nebezpečně nakloněnému stromu, který hrozil
pádem na komunikaci z Kostelce nad Orlicí směr Čermná nad Orlicí. Rozlomený strom jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou pomocí navijáku stáhli na zem a rozřezali motorovou řetězovou
pilou. Poté byl odklizen ze silnice. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
11. 2.

Odstranění spadlého stromu
z komunikace Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu přes celou šíři komunikace ve směru z Kostelce nad Orlicí do Čermné nad Orlicí. Strom jsme
pomocí motorové řetězové pily rozřezali a odklidili mimo vozovku. Poté se
jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou.
10. 2.

Odstranění spadlého stromu z železniční trati
Rychnov nad Kněžnou
Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu z železniční trati
po větrné smršti, kde osobní vlak nemohl dál pokračovat v jízdě. Po našem
příjezdu k události již strom na železnici likvidovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou pomocí motorové řetězové pily. Pomohli jsme
odklidit rozřezaný strom a osobní vlak pokračoval dále v jízdě. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

PRONÁJEM BISTRA U FLORIÁNA
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí nabízí
k pronájmu prostory pro sezonní občerstvení bistro „U Floriána“.
Předmětem nabídky jsou vybrané prostory občerstvení včetně technického zázemí, které se nacházejí v areálu hasičské zbrojnice, ulice
Příkopy čp. 267. Bistro s dlouholetou tradicí je k pronájmu pro sezonu 2020 (květen–říjen). V případě zájmu volejte na číslo 731 723 860
pan Kozel (starosta sboru).
Martin Kozel
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POZVÁNÍ DO REGIONU

Pozvánka na výstavu
Výstavu barevných fotografií cestovatelky Petry Wenzelové si můžete
prohlédnout až do 30.04.2020 ve výpůjční době knihovny.

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

Íčko informuje...
Provozní doba
Po– Pá

8:00–17:00

So, Ne

zavřeno

Akce Otevírání cyklosezony 2020 plánovaná na 25.04.2020 je prozatím
zrušena. Pokud dojde ke změně situace v takovém termínu, aby možné akci
připravit, akce se uskuteční. V takovém případě budeme zájemce o účast informovat prostřednictvím našeho webu a Facebooku, městským rozhlasem
a v provozovně IC.
Přejeme všem krásné jaro.
Simona Wolfová

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
Kostel sv. Jiří bude prozatím otevřen ve všední dny (mimo pondělí) od
16:00 do 18:00, v neděli vždy od 09:00 do 11:00.
Lidé se mohou pře vystavenou Nejsvětější Svátosti oltářní pomodlit a věřící katolíci mohou individuálně přijímat svátosti.
Počet osob rozptýlených po kostele max. 10 a s rouškou.

SLOŽKY MĚSTA

BOHOSLUŽBY A AKCE FARNOSTI

Městská policie

VŠECHNY BOHOSLUŽBY NEDĚLNÍ, SVÁTEČNÍ A VŠEDNODENNÍ JSOU
V DOBĚ EPIDEMIE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR A HK
BISKUPEM. FORMA POHŘBŮ A POČTY ÚČASTNÍKŮ PO DOMLUVĚ S DUCHOVNÍM SPRÁVCEM NA FAŘE V KOSTELCI NAD ORLICÍ.

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

Náboženská obec Církve československé
husitské v Kostelci nad Orlicí

15:00–16:00

středa

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
Předseda rady starších: Ing Ladislav Vaněk, bytem Gallova 1168,
Kostelec nad Orlicí, e-mail: ladislav.vanek1@centrum.cz

15:00–16:00

Městská knihovna
Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí

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
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8:00–17:30
7:00–17:30
8:00–17:00

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00–16:00

c

Vladimír Komárek

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

Kadeřnice do domu Kostelec nad Orlicí
a okolní obce. Tel. 776 306 253.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Talent v Pobytovém středisku
Kostelec nad Orlicí
Že máme u nás v Pobytovém středisku šikovné děti, to víme. A že tu máme
i talentované děti dokazuje Nastěnka, která úspěšně reprezentuje Kostelec
nad Orlicí v mažoretkách SAFIRA. Nastěnka je u nás dva roky a je to velmi
šikovná holčička. Hned po příjezdu do Pobytového střediska se začala rychle
učit česky, a tak pro ni nebyl problém se integrovat mezi české děti. Nyní
navštěvuje 1. třídu a už teď nám v dětském centru předčítá pohádky z knížek.
Nastěnko, jen tak dál!
Vychovatelky dětského centra, Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí,
Správa uprchlických zařízení MV

NEUNIKLO NÁM
Paní Jiřina Kameníková oslavila 99. narozeniny

Poděkování za krabičky

Je milá, usměvavá, stále v pohodě a nenajdete člověka, který by ji neměl
rád. Všichni ji obdivujeme za její elán, skvělé postřehy ze života a taky laskavý přístup a neutuchající zájem o dění nejen v našem městě. Je to maminka dvou dospělých dcer Ivanky a Jiřinky, už také babiček, starostlivá
tchýně, milovaná babička, prostě naše paní Jiřinka, naše sluníčko, členka
kosteleckého klubu seniorů Pohoda, pravá dáma.

Vážení čtenáři, v době pro nás mimořádné, zvláštní a víceméně hektické,
zajišťovala a zajišťuje ﬁrma Krabičkujeme. cz, Nerudova ul. v Kostelci nad
Orlicí, dovoz objednaného jídla do domu.Za každého počasí, včas a přesně na určené místo dodává řidička této ﬁrmy Štěpánka objednanou stravu
(podotýkám, že velmi chutnou). Bydlím v Žamberku ve 4. poschodí a mám
značné zdravotní potíže. Proto jsem tuto službu využila a budu ji i v budoucnu využívat.Chci majitelce ﬁrmy paní Lucii Tvrdoňové a jejím zaměstnancům
veřejně poděkovat za jejich práci, kterou i za ztížených podmínek klientům
poskytují. Moc si jejich práce vážím.
VP Žamberk, Vlasta Pavlousková

Přinášíme pár fotograﬁí z oslavy devadesátých devátých narozenin paní Jiřinky Kameníkové, rodačky z nedalekého Potštejna, obyvatelky našeho města, která žije na okraji předměstí Povidlov v domku obklopeném kouzelnou
zahrádkou s dcerou Jiřinkou a jejím mužem. Dne 09.03. ve zdraví a pohodě
oslavila své narozeniny s hosty, kteří jí přišli blahopřát se srdcem na dlani
a spoustou květin a dárků.
Hodně zdravíčka, elánu a pohody přejeme, paní Jiřinko, do dalších let a to
za všechny lidi dobré vůle!
foto: Hana Růžičková
text: Míša Nováková

Charitativní projekt pro Amálku
Jarní charitativní jarmark pro Amálku tak zní název charitativního projektu,
který se bude konat na zahradě Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. I školní
družina se zapojila a vyráběla s dětmi různé výrobky. Veselé jarní záložky do
knihy, či prostírání z čajových sáčků se dětem moc povedlo. Aby trvanlivost
výrobků byla delší, vše paní vychovatelky zalaminovaly a teď už jen budeme čekat, koho asi potěší. Veškerý výtěžek z prodeje výrobků bude věnován
Amálce, která trpí vzácným onemocněním.
Mgr. Jitka Šveidlerová

Poděkování
Policisté Obvodního oddělení Kostelec nad Orlicí by touto cestou rádi poděkovali paní Anně Izákové a jejím švadlenkám, které jim ušily a darovaly ochranné roušky pro všechny policisty. Moc si toho vážíme a při naší práci je plně využijeme.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020
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Poděkování Sboru dobrovolných hasičů
Chtěla bych touto cestou poděkovat posádkám hasičské služby, které zasahovaly při požáru v rodinném domě dne 23.01.2020, a také sousedovi panu
Zahradníkovi za jeho odvahu a rychlost pomoci. Byl první, kdo nám přispěchal na pomoc.
Člověk bere existenci záchranných složek jako samozřejmost až do doby, kdy
je sám potřebuje. Až v ten moment si plně uvědomíme, jak důležitá je jejich
práce a rychlost jejich příjezdu na místo.
Vaše práce zachraňuje životy, a já vám ze srdce děkuji, že tuto práci děláte.
S úctou Marie Židová

Nová lesní škola v Čermné nad Orlicí

Jméno výherce vylosovali organizátoři motivační akce dne 14.01.2020 za přítomnosti notáře. Ke slavnostnímu předání pak došlo dne 13.02.2020 v hale
Centra kvality v závodě Kvasiny.
Nové SUV předali členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO Michael
Oeljeklaus, člen představenstva zodpovědný za Výrobu a logistiku, a Bohdan
Wojnar člen představenstva zodpovědný za Řízení lidských zdrojů spolu s předsedou Odborů KOVO Kvasiny Martinem Lustykem, místopředsedou Odborů
KOVO Mladá Boleslav Josefem Zmrhalem, vedoucím závodu Kvasiny Milošem
Halbichem, vedoucím Řízení kvality výroby vozů závodu Kvasiny Tomášem Boháčkem a Koordinátorkou útvaru Zlepšovatelství, Annou Beranovou.
I další autoři úspěšných zlepšovacích návrhů se mohli těšit z hodnotných
cen – pět vstupenek na mistrovství světa v ledním hokeji či pět voucherů
na wellness víkend.
Také v minulosti mohli zaměstnanci závodu Kvasiny za své zlepšovací návrhy
získat zajímavé ceny. Například v rámci akce Zlepšujeme Kvasiny…medvědí
silou získal výherce hlavní ceny nové SUV ŠKODA KODIAQ.

L ESNÍ CESTOU

Otevření nové Lesní školy v Čermné nad Orlicí pro děti od šesti let více informací na www.lesnicestou.cz

L ESNÍ CESTOU

pro vzdělání a zdravý pohyb vašich dětí
ve věkově smíšené skupině od šesti let

Více se dozvíte na: WWW.LESNICESTOU.CZ

Víte že ...
Víte, že už od roku 1975 trvá spolupráce mezi tehdy Zvláštní školou, dnes
Základní škola v Kostelci nad Orlicí (Komenského 515) a pracovníky kosteleckého zámku? Generace dětí této školy pravidelně do parku docházely a pod
vedením zahradníků si osvojovaly různé dovednosti spojené s péčí o zeleň
v parku i s pracemi na zahradě. Zámek i park byly tehdy ve správě památkového úřadu, ale jen park byl udržován a veřejnosti přístupný.
Ani v roce 1992, kdy se Nový zámek i park vrátil rodině Kinských, nebyla
spolupráce s touto školou zrušena. Naopak, spolupráce a pomoc při náročné
údržbě parku funguje dodnes a ke spokojenosti obou stran.

Zaměstnanec ŠKODA AUTO závodu Kvasiny
vyhrál KAROQ v rámci motivační akce
Zlepšovatelství
Možnost ovlivnit nejen procesy ve společnosti a podílet se na jejím zdokonalování. Tak by se dal popsat motivační program Zlepšovatelství známý jako ZEBRA, díky kterému mají zaměstnanci ŠKODA AUTO možnost
aktivně se podílet na zlepšování pracovních podmínek, procesů, postupů,
kvality a udržování konkurenceschopnosti společnosti v automobilovém
průmyslu. Společnost ŠKODA AUTO společně s Odbory KOVO program
Zlepšovatelství dlouhodobě podporuje.
V závodě Kvasiny mohli zaměstnanci v období 9/2018 až 8/2019 podávat
zlepšovací návrhy v rámci akce „Zlepšujeme Kvasiny cestou kvality,“ která
měla za úkol podpořit právě takové zlepšovací návrhy, které se přímo týkají
zvýšení kvality výroby a předcházení či odstranění závad. Velkou motivací
pro ně byla možnost získání atraktivních cen za podání zlepšovacího návrhu.
Všichni zaměstnanci, jejichž zlepšovací návrhy podané v době probíhající
motivační akce představují pro závod ŠKODA AUTO Kvasiny výrazně pozitivní dopad ﬁnančního i neﬁnančního charakteru a zároveň splňují podmínky
kampaně, byli zařazeni do losování o hlavní cenu – vůz ŠKODA KAROQ.
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – duben 2020
VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU A AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY BUDOU JEDNOTLIVÉ POŘADY KULTURNÍHO DOMU
RABŠTEJN PŘESUNUTY NA JINÝ TERMÍN. AKTUÁLNÍ INFORMACE VÁM
PŘINESEME V DALŠÍM ZPRAVODAJI A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
•

•

•

•

•

•

•
•

Závěrečné divadlo letošní sezony již zná své datum představení. Divadelní
hru Rodina je základ státu uvedeme 06.06.2020 od 19:00. Prosíme, vyzvedávejte si své rezervované lístky. Těšit se můžete na herce z divadla Palace
Praha – Miroslava Etzlera, Vandu Hybnerovou, Zdeňka Piškulu a další.
Do letošního podzimního Kurzu tance a společenského chování pro
mládež přijímáme ještě chlapce i dívky. Více informací získáte v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo na www.skrabstejn.cz.
V únoru jsme na Rabštejně zhlédli divadelní představení Ani za milion!
Představili se Vám Lukáš Langmajer a Míša Kuklová v detektivně laděném představení. Vtipná zápletka záměny osamělého strážce majáku za
nájemného vraha polechtala bránice zaplněnému Rabštejnu.
Pro děti jsme v únoru hráli divadlo s názvem Nápad myšky Terezky v
podání Divadla Matěje Kopeckého Praha. Nejmladší diváci byli zaujati
krásným představením plným písniček a loutek.
Na konci února proběhl na Rabštejně tradiční „Dětský karneval“ na téma
šašci a klaunové. Za veselého dovádění při rytmických písničkách velmi hbitě nedělní odpoledne všem na karnevale uběhlo a všichni si ho krásně užili.
Plesová sezona – Na Rabštejně v únoru proběhly dva plesy: Dítě v srdci
a Zahrádkářský ples. Oba se nesly v duchu přátelské atmosféry, skvělých
tanečních výkonů a krásné výzdoby. Organizátoři se těší na příští rok,
kdy termíny plesů zůstávají přibližně ve stejných datech. A vstupenky
budou v prodeji již v předvánočním čase.
Roztančený Rabštejn & EGO – vstupenky na taneční večer si můžete zakoupit ONLINE na www.skrabstejn.cz
Muzikoterapie – tibetské mísy – na četné dotazy návštěvníků odpovídáme: ANO, setkání s tibetskými mísami je v programu zařazeno pravidelně 1x za měsíc, zpravidla koncem měsíce. Nejbližší datum je úterý
28.04.2020. Výzdoba salonku na Rabštejně je z obrázků, které zhotovila
sama protagonistka muzikoterapie Bára Lýdie Sládková.

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás krátce informovali o tom, že připravujeme plnou digitalizaci kina Rabštejn a to, jaké výhody to bude pro
návštěvníky kina mít.

Slavnostní zahájení digitálního kina
U stoletého výročí promítání filmů na Rabštejně zásadně měníme techniku promítání. Slavnostní zahájení proběhne v pátek 17.04.2020. Při tomto
slavnostním zahájení se můžete těšit na příjemný večer spojení s promítáním hezkého filmu, diskuzi s odborníkem v oblasti kinematografie,
promítneme Vám krátký film, který byl natočen v Kostelci roku 1933. Také
Vám ukážeme, jak se promítalo z promítaček na filmový pás 35mm.
Pro všechny návštěvníky chystáme speciální dárek:
První měsíc promítání ke vstupence do kina POPCORN ZDARMA.

Komu je určen?
Na tuto „oslavu tance“ jsou srdečně zváni všichni, kdo mají rádi taneční
rytmy. Tedy je určen pro širokou veřejnost. A samozřejmě též absolventům
našich Tanečních kurzů (pro mládež nebo páry) z tohoto roku a i let dřívějších.
Chcete vyhrát ZLATOU KRAVATU? Chcete vyhrát ZLATÉ VSTUPENKY
DO LETNÍHO KINA?
Pak si obujte taneční boty, oblečte taneční róbu a přijďte si zatančit!
K tanci a poslechu Vám bude hrát vynikající taneční hudební skupina EGO
Retro Music z Hořic. Znáte je velmi dobře z našich Věnečků. Hrají skvěle. Je
samozřejmostí, že večer zazní standardní taneční rytmy i latinsko-americké tance. A to vše ve velmi příjemné přátelské atmosféře. Kapelu na jevišti
vystřídá tradičně DJ Tom, takže hudba pro tanec bude znít bez přestání.
Jedeme NON-STOP.

„Roztančený Rabštejn & EGO – Věneček II“ proběhne na Rabštejně v pátek 03.04.2020 od 19:00.

TECHTLE MECHTLE a KOČKY REVUE
Oblíbená travesti show přijíždí po delší době znovu do našeho města, tentokrát s novým zábavným pořadem nazvaným „Nemocnice na pokraji zkázy“.
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany…
Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina
je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci ráda.
Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný
známých melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní scénou – to je „Nemocnice na pokraji zkázy“.

Na slavnostní zahájení promítání DCI kina Rabštejn Vás zveme v pátek
17.04.2020 od 19:00.

Slavnostní zakončení taneční sezony
na Rabštejně s EGO RETRO MUSIC
Každý rok na Rabštejně tradičně vychováváme dorůstající mládež k tanci, ale
také otevíráme i uzavíráme taneční sezonu v Kostelci nad Orlicí. Taneční sezona začíná Věnečkem v prosinci (Taneční pro mládež). A závěr taneční sezony
bude Věneček II – tentokrát Tanečních pro páry a všechny ostatní, co mají rádi
pohyb, hudbu, zábavu.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější českou
travesti skupinou a většina jejich pořadů je vyprodána dlouho dopředu.
Představení této skupiny se těší za poslední roky stále větší oblibě, a proto
připravují vždy dva nové pořady ročně.
Revue travesti skupiny Techtle Mechtle a Kočky uvidíte na Rabštejně
ve středu 08.04.2020 od 19:00.
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Divadlo pro školy, MŠ a rodiče s dětmi
Pro naše nejmenší diváky z mateřských škol a prvního stupně základních škol připravujeme představení
s názvem DÁŠENKA čili život štěněte.
Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo;
ale anžto to mělo pár černých ušisek
a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to
psisko a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka.
Všichni známe tyto věty, kterými začíná jeden z nejoblíbenějších dětských
příběhů od Karla Čapka. A tento příběh mohou děti nyní vidět na jevišti. Jde
o veselou pohádku plnou hravosti, humoru a písniček. Představení hraje divadlo SCÉNA ze Zlína.
Představení Dášenka čili život štěněte hrajeme pro MŠ, ZŠ a rodiče s dětmi v pondělí 20.04.2020 v 8:15 a 10:00.

Večer s cimbálem na Rabštejně
Ke konci dubna se na Rabštejně sejdou příznivci výborné muziky, moravské
lidové písně a cimbálu. Přijede k nám jedna z nejlepších moravských cimbálových skupin. Ano, těšit se můžete na uherskohradišťskou HARAFICU! Je to
kapela složená z mladých (ale naprosto skvělých a nadšených) muzikantů.

Něco z historie HARAFICI:
Cimbálová muzika Haraﬁca dnes i přes svou nedlouhou historii patří ke stálicím hradišťského folkloru. Muzika byla založena v roce 1999 jako další z mladých dětských cimbálových muzik při ZUŠ v Uherském Hradišti. Zakladatelem
byl učitel Pavel Štulír, který dodnes patří mezi nejvýznamnější osobnosti v rozvoji folklóru a především cimbálových muzik na Uhersko-hradišťsku.
V roce 2005 se muzika osamostatnila a rozhodla se nadále působit ve stávajícím složení, ale pod novým názvem – Haraﬁca. V tu dobu již muzika měla
zkušenosti ze spolupráce s mnoha folklorními soubory. Od roku 2005 aktivně
spolupracuje s dívčím pěveckým sborkem Darebnice. Výsledkem této spolupráce je mnoho vystoupení. Haraﬁca se snaží rozvíjet svoji činnost především
v oblasti tradičního folkloru (Vánoční koncerty, Tancujeme s Haraﬁcou, Besedy
u cimbálu na zahrádce Koruna, Večery u Slovácké búdy). V poslední době také
muzika spolupracuje na projektech s herci Slováckého Divadla.
Uměleckým vedoucím je Petr Gablas, který nejenže navazuje na práci Pavla Štulíra, ale také obohacuje muziku svými znalostmi lidové hudby různých folklórních
oblastí, ale i dalších hudebních žánrů, a tím jí dodává vysokou umělecko-interpretační hodnotu. Primášem muziky je od roku 2010 Martin Melichárek.
Na co se můžeme těšit?
Kromě klasického repretoairu Haraﬁca hraje i skladby moderní nebo třeba
ﬁlmové (Game of Thrones, Tenkrát na západě, a mnoho dalších). Umí také
proložit hudbu mluveným slovem (a to velmi vtipným).
Chcete se dozvědět, co slovo HARAFICA znamená?
Samozřejmě – přijďte se podívat a poslechnout!
Večer s cimbálovou muzikou Haraﬁca se bude konat na Rabštejně v Kostelci nad Orlicí v neděli 26.04.2020 od 19:00.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
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NOVÝ ZÁMEK
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web:
www.zamekkostelecno.cz
www.kinskyartmedia.cz
E-mail:
info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
manažerka pro koncerty: 604 514 383,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: www.facebook.com/novyzamekkostelecno
www.facebook.com/kinskyartmedia
OTEVÍRACÍ DOBA:
Zámek je v souladu s vládním nařízením vyhlášeným na území České republiky
v souvislosti s nouzovým stavem do odvolání UZAVŘEN.
Aktuální informace najdete na webových stránkách či na facebooku.

Zahájení sezony v Novém zámku
se kvůli koronaviru odkládá.
Koncert Guarneri Tria Prague
proběhne v náhradním termínu.

Koncert Guarneri Tria Prague
proběhne v náhradním termínu
Vážení spoluobčané, vážení uměnímilovní přátelé,
z důvodu nařízení Bezpečnostní rady státu a v souvislosti s vyhlášením stavu
nouze v České republice kvůli šíření koronaviru, se v celé zemi prozatím ruší
veškeré sportovní, kulturní a jiné hromadné akce.
V důsledku výše uvedených událostí také nebyla zahájena sezóna v Novém
zámku v původně avizovaném termínu 28.03. Zámek bude do odvolání
všech opatření nadále uzavřen.
Koncert Guarneri Tria Prague, který se měl konat dne 07.04.2020 v zámeckém Zrcadlovém sále, se uskuteční v náhradním termínu 29.09. 2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Všechny plánované svatební obřady, provoz zámecké expozice, Galerie Kinský
i koncerty a kulturní akce, pořádané agenturou KINSKÝ Art Media a Novým
zámkem budou pozastaveny, dokud bude třeba. Pro svatební obřady, následující koncerty abonentní řady i další kulturní a společenské akce hledáme vhodné náhradní termíny konání, o nichž Vás budeme včas informovat.
Sledujte, prosím, webové a facebookové stránky na odkazech:
www.kinskyartmedia.cz, www.facebook.com/kinskyartmedia
www.zamekkostelecno.cz; www.facebook.com/zamekkostelecno
Děkujeme Vám za pochopení, přejeme hodně zdraví a těšíme se na shledání
v lepších časech.
Ivona Jasníková a Jana Dioszegi
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

Guarneri Trio Prague - Koncert k poctě L. v. Beethovena: kvůli koronaviru
přeloženo ze 7. 4. na 29.09.2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Kdo měl rád, nezapomíná.
Dne 2. dubna to bude 10 let, co zemřel
pan Karel Zvěřina.
Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku
Manželka a dcery s rodinami

"A za vše, za vše dík, za lásku, jaká byla, za život, jaký byl..."

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 4. dubna uplyne 1 smutný rok, kdy od nás navždy
odešel, v kruhu rodinném, náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, bratr a strýc
pan Antonín Doležal.
Všichni, kdo jste ho znali, věnujte s námi tichou vzpomínku.

Jubilea v roce 2020 – duben

S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera s partnerem a vnukem.

70 let oslaví Miroslav Morávek
Marie Nováčková
Eva Boháčová
Zdeněk Pazourek
75 let oslaví

Zdeněk Herman
Jana Jansová

80 let oslaví František Nunvář

85 let oslaví

František Kopecký

90 let oslaví

František Botlík

93 let oslaví Jaroslav Lepšík

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

Dne 9. dubna uplyne neuvěřitelných 50 let, co tento
svět navždy opustila moje maminka,
paní Marta Vaňková.
S přibývajícími léty si stále víc a více uvědomuji, jak
moc mi chybí, jak je život těžký bez mateřské lásky, bez
mateřského objetí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu se mnou.
Jana Vajglová

Sňatek uzavřeli
Vlastimil Poláček a Irena Chladíková
Jiří Blažek a Bohumila Nasswe erová
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

JUBILEJNÍ SVATBY
50 let – zlatá svatba

Jitka Filipová s. r. o.

Marie a Zdeněk Hodkovi

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti

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.

Z našich řad odešli
Jiří Růžička
Ing. Lenka Inguortová
Jindřiška Fillová
Ing. Miloš Vaněk

* 1926
* 1984
* 1927
* 1951

Karel Záruba
František Sejkora
Božena Novotná
Jaromír Červinka

* 1932
* 1942
* 1937
* 1964

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Kostelec nad Orlicí
Tyršova 2
Tel.: 494 323 771
Starý zámek

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

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

pracovní doba: 8:00–15:30
Kde jsi?
Daleko od domova,
kde pojí se oblaka s letkami ptáků
v sinavém oparu dechu andělova.
Na sklonku měsíce dubna uplynou již tři roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše nejdražší
babička, maminka a manželka
paní Hana Flídrová.
Život je poznání, loučení a vzpomínání.
Vzpomínejte s námi.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

kopání hrobů a kamenické práce

www.charon-eu.cz
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN
NA TEL.: 603 229 333, 604 250 333
Kvalitní a odborné služby za nejnižší ceny
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Vítání občánků
V sobotu 29.02.2020 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu Kostelec nad Orlicí vítání nových občánků. Slavnostní řeč přednesla MUDr. Renata Skuhrovcová, zastupitelka a radní města Kostelec nad Orlicí, která
přivítala jedenáct nových občánků našeho města. Děti z MŠ Krupkova
za přítomnosti paní uč. Kateřiny Šafránkové a paní uč. Kateřiny Krejčíkové
přednesly básničky a zpěvem potěšily všechny přítomné. Na klavír doprovázela paní Táňa Pešková. Rodiče dětí provedli slavnostní zápis do pamětní
knihy. Maminky obdržely od paní zastupitelky květinu a paní Věra Fröhdeová každé předala drobný dárek (osušku s bryndákem, kojeneckou lahev
a fotoalbum). Na závěr přednesla slečna Adéla Hynková básničku a proběhlo fotografování dětí v kolébce.
Přivítáni byli:
Patrik Starý
Viktor Bezdíček
Petr Vinduška
Viktorie Kopecká
Tobiáš Kundrát
Ondřej Provazník

Natálie Novotná
Eliška Pražáková
Jakub Václavek
Jan Cabalka
Andrea Fuková
Organizačně-správní odbor, matrika (J. Duchoňová, E. Slámová)

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.
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KOSTELEC SI POMÁHÁ!
Kostelečtí se dokáží pro dobro semknout, říká Anna Izáková
a spolu dalšími dobrovolníky šije spoluobčanům roušky.
Tisíc tři sta roušek ke dni 24. 3. pro obyvatele města Kostelec nad Orlicí
zajistila dobrovolnická aktivita kosteleckých občanů Anny a Davida Izákových. Připojili se nim Klára Kaplanová s maminkou, manželé Daniela
a Jiří Dragounovi a Dana Bečičková, maminka paní Dragounové.
S myšlenkou přišla Anna Izáková.
Chtěla jsem ochránit zdraví naší rodiny. Náš sedmiletý syn Ondřej trpí
autismem ve stádiu 4. stupně. První roušku jsem tedy v ruce ušila svému
manželovi, a to velmi brzy poté, co se objevila první zpráva o šíření koronaviru u nás. Tehdy byl můj muž v prodejně potravin jediným, kdo roušku
měl. Lidé ho vnímali jako nemocného, ačkoli on byl zdráv a svou rouškou
chránil nejen sebe, ale především právě ostatní. Tak jsme si řekli, že se musíme pokusit, tento fakt a skutečnost, že roušky k sehnání nejsou, v našem
městě změnit. Můj manžel David mně byl i tentokrát tou největší oporou.
Co následovalo?
Chtěli jsme ochránit zdraví kosteleckých spoluobčanů. V první fázi jsme dodali roušky kostelecké městské policii, hasičům, prodavačům, zaměstnancům
lékáren a čerpacích stanic. Já sama šicí stroj nemám. Šila jsem roušky ručně.
Pak se připojily úžasné dámy, paní Daniela Dragounová s maminkou, a také
Klára Kaplanová s maminkou. Ony mají doma šicí stroje. Díky jejich solidaritě
a laskavosti jsme společnými silami mohly počty dodání roušek navyšovat.

Anna a David Izákovi

Dnes je 25. března. Kolik lidí už nosí roušky od Vás?
Zatím jsme ušili tisíc tři sta kusů. Osmdesát jsme jich poslali vězeňské službě do Vazební věznice Hradec Králové. Dvě stě třicet kusů jsme doručili
Domu s pečovatelskou službou, dvě stě padesát zaměstnancům Feroda,
kde jsem dříve pracovala, zbytek jsme doručili na městský úřad pro obyvatele města. Já nyní vyvářím a žehlím látky, kolegyně šijí, střídáme se ve stříhání, navlékání a rozvážení lidem. Ale bez všech vzácných lidí, kteří mně
pomohli a pomáhají, bych svoje představy o pomoci spoluobčanům v našem městě nemohla naplnit. Přišla jsem s myšlenkou a mnozí mně začali
pomáhat ze všech sil. Jeden oslovil druhého. Bez nich bych to nezvládla.
Moc mě to překvapilo, jak se kostelečtí pro dobro dokáží semknout.

Dana Bečičková

Váš syn vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. Přesto pomáháte druhým.
Všimla jsem si, že na svém FB proﬁlu máte fotograﬁí s rámečkem Ježíškovo
vnouče, což je projekt Českého rozhlasu, jehož prostřednictvím mohou lidé
splnit přání opuštěným a nemocným seniorům. Nepomáháte tedy poprvé.
Pocházím z vesnice Brázdim u Prahy, kde jsem žila do svých osmnácti let. Vyrostla jsem v místě, kde lidé drželi při sobě. Jako Ježíškovo vnouče jsem se tehdy
rozhodla splnit přání opuštěnému pánovi. Byl hospitalizovaný v nemocnici již
jako ležící pacient senior. Přál si bačkory a šampón. Jeli jsme za ním celá rodina,
navíc jsme mu přivezli ještě župan, netušíc, jak vážný jeho stav je. Možná to
byly jeho poslední Vánoce. Setkání bylo velmi silným a emotivním okamžikem.
Na ochraně zdraví a bezpečnosti kosteleckých občanů se podílí i další
dobrovolníci. Dvě stě sedmdesát kusů roušek poslala kosteleckým občanům Toniova zámecká kavárna a restaurace, roušky jim ušila paní Hana
Kinská. Na tři sta roušek k dnešnímu dni ušila Barbora Tupcová s maminkou Hanou, které aktuálně šijí další velkou várku pro Fakultní nemocnici
v Hradci Králové. Roušky šije také paní Zuzana Kschwendová, ředitelka
MŠ Mánesova Petra Zakouřilová, Klára Vavrušková, Šárka Slezáková
a Renáta Jaurová, zaměstnankyně Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
zaměstnankyně a klienti Pobytové střediska i zaměstnanci RTIC Kostelec nad Orlicí, a mnoho dalších jednotlivců. Obchodní akademie T. G.
Masaryka zapojila své studenty k celorepublikovému projektu Tiskne celé
Česko a dle slov ředitele školy Václava Pavelky momentálně připravuje
tisk ochranných štítů na školní 3D tiskárně.

Daniela Dragounová

Klára Vavrušková
Roušky z Toniovy zámecké kavárny od Hany Kinské

Vedení města Kostelec nad Orlicí v čele se starostou Františkem Kinským ze srdce děkuje všem jmenovaným i nejmenovaným lidem za pomoc a ochranu zdraví
našich spoluobčanů.
Jana Dioszegi
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
S ohledem na opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru se nemusí některé uvedené akce konat.
Pro další informace ohledně následujících dní sledujte webové stránky a plakáty pořadatelů,
kde budou informace upřesňovány.

SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz

standardu DCI. Můžete se těšit na popcorn na uvítání zdarma, několik slov
o průběhu digitalizace a samozřejmě na nový ﬁlm. Program kina Rabštejn
sledujte na www.skrabstejn.cz. Kino Rabštejn oslavuje 100 let své existence!

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.

18. 4. (sobota) 9:00
VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Pořádá Český rybářský svaz – z.o. ČRS Kostelec nad Orlicí. Sál.

Program SK Rabštejn

19. 4. (neděle) 11:00
NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA
Církve – Divadelní kavárna.
19. 4. (neděle) 16:00
BALET
Baletní vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí
pod uměleckým vedením p. uč. Kateřiny Matějkové.

1. 4. (středa) 9:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Jarmark poskytovatelů 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 09.00–17:00. Pořádá SPCCH m. o. Kostelec nad Orlicí. Sál.

POŘAD PRO ŠKOLY
– DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Autor: Karel Čapek. Hraje Divadlo Scéna Kuřim. Veselá výpravná pohádka
plná hravosti, humoru a písniček. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů
od Karla Čapka na jevišti. Pořad určený pro MŠ a I. stupeň ZŠ a pro rodiče
s dětmi. Délka představení: 50 minut. Sál. Vstupné 50 Kč/žák.

2. 4. (čtvrtek) 18:00
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.

22. 4. (středa) 14:00
ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
3. 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.

3. 4. (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.

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. Přijďte strávit příjemný večer s cimbálem a kvalitními hudebníky (a kvalitním vínem).
Vstupné: 250 Kč v předprodeji.

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 vč. mládeže. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně,
ON-LINE prodej vstupenek na www.skrabstejn.cz.Přijďte se pobavit (výhra zlatá
kravata) a skvěle si zatančit! Sál. Vstupné: s místenkou 150 Kč/na stání 120 Kč.

20. 4. (pondělí) 8:15, 10:00

28. 4. (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
30. 4. (čtvrtek) 18:00

5. 4. (neděle) 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
6. 4. (pondělí) 19:00
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
7. 4. (úterý) 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. 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 na místě.
17. 4. (pátek) 19:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
DIGITÁLNÍHO KINA RABŠTEJN
Zveme Vás na slavnostní promítání v nově digitalizovaném kině, plně dle
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STAVĚNÍ MÁJKY PŘED RABŠTEJNEM
(ČARODĚJNICE S DDM KAMARÁD)
Slavnostní postavení březové májky s ozdobnými stuhami společně s dětmi
a jejich nejbližšími v průvodu s hudebním doprovodem před budovou kulturního domu Rabštejn na náměstí Palackého.
9. 5. (sobota) 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.
22. 5. (pátek) 18:00
JARNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Smíšený pěvecký sbor Orlice Kostelec nad Orlicí a Prausův pěvecký sbor Rychnov
nad Kněžnou pořádají jarní koncert a srdečně vás všechny zvou. Vstupné: 50 Kč
26. 5. (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.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020

ství II musí doufat, že je mocná dostatečně. Animovaný ﬁlm USA 2018.

6. 6. (sobota) 19:00
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.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
DIGITÁLNÍHO KINA RABŠTEJN
Zveme Vás na slavnostní promítání v nově digitalizovaném kině, plně dle
standardu DCI. Můžete se těšit na popcorn na uvítání zdarma, několik slov
o průběhu digitalizace a samozřejmě na nový ﬁlm. Program kina Rabštejn sledujte na www.skrabstejn.cz. Kino Rabštejn oslavuje 100 let své existence!

Květen/červen 2020

23. 4. (čtvrtek) 10:00

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. NordProduction
Praha. Sál. Vstupné: 190–260 Kč v předprodeji; sleva pro abonmá 50 %.

Kino Rabštejn - E-Cinema
5. 4. (neděle) 17:00
PRO DĚTI: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí,
že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoﬀem, Olafem a Svenem se
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve ﬁlmu Ledové
království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové králov-

17. 4. (pátek) 19:00

DOPOLEDNÍ BIOGRAF:
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 50 Kč
PŘIPRAVUJEME PLNOU DIGITALIZACI KINA RABŠTEJN.
Aktuální program kina sledujte na www.skrabstejn.cz

DDM Kamarád
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.

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

Připravujeme:
30. 5. (sobota) 8:00–17:00
DEN DĚTÍ V AQUAPALACE PRAHA
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PŘIPRAVUJEME TÁBOROVÉ LÉTO 2020
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – RAKOUSKO SCHLADMING
27. 6.–4. 7. (8 dní) – letní pobyt na horské chatě
Pojeďte s námi na velký rodinný výlet na horskou chatu v rakouském Schladmingu „Zeleném srdci“ Rakouska. V ceně zájezdu je 7 nocí na horské chatě,
jídlo a především četné výlety lanovkou (ledovec Dachstein s atrakcí Skywalk),
autobusová doprava, všechna krytá i venkovní koupaliště v okolí a muzea.
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO předškoláky a 1. třídu
6. 7.–10. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity.
CESTA ZA DIVADLEM 6. 7.–10. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Společně vplujeme do světa, kde je možné cokoli! Čeká nás tvoření, vymýšlení příběhů, hraní her a rolí, práce s nejrůznějšími rekvizitami, pantomima. Zkrátka poznávání světa jménem Divadlo!
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2.–4. TŘÍDU
6.–10. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity. Jeden den tábora bude věnován cyklistice, děti musí
umět jezdit na kole bez přídavných koleček.
TANEČNÍ TÁBOR I.
13. 7.–17. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi,
zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat
denně od 8:00 do 16:00.
TANEČNÍ TÁBOR II.
13. 7.–17. 7. (5 dní) - příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi,
zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat
denně od 8:00 do 16:00.
BYLO, NEBYLO
19. 7.–1. 8. (13 dní) – pobytový tábor
Pohádky existují. A v jedné z nich temný, zlý čaroděj Gawain Magnus
všechny postavy z Pohádkové říše zaklel a uvěznil v zapadlé vesničce
ve světě lidí. Přidej se k záchrannému týmu a najdi v sobě hrdinu! Pojeď
s námi v létě na pomoc pohádkám!
CESTA KOLEM SVĚTA /tábor pro 1.–4. třídu ZŠ
20. – 24. 7. (5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi objet svět za 5 dní, každý den budeme na jiném kontinentu a možná budeme cestovat i v čase. Tábor plný her, soutěží a výletů.
Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00.

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 – MISTROVSTVÍ 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.

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.

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.

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).

Příměstské tábory zapojeny do projektu „Prázdniny s NAD ORLICÍ“.

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.
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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.

Pokud oba rodiče (otec dítěte a matka dítěte) dodají tiskopisy, mají slevu
300 Kč na dítě/příměstský tábor. Sleva se netýká POBYTOVÝCH TÁBORŮ.
Tiskopisy a přihlášky ke stažení na www.ddmkostelec.cz nebo v DDM).
Teprve po odevzdání přihlášky (osobně do DDM nebo e-mailem na adresu ddmkostelec@email.cz) je dítě zapsáno do pořadníku tábora.
TÁBORY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 31. 5.
TÁBOR U MOŘE nejpozději do 31. 3.
Platbu je možné uhradit převodem na účet 2200377848/2010 nebo
složenkou. Každý tábor má přidělený variabilní symbol. Do poznámek k platbě uveďte jméno dítěte.
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Mateřské centrum Cvrček z.s.
PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

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

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení

Turistika

Duben na Sklenářce:
20.–29.04.

KOSENÍ TRÁVY A PRÁCE NA ZAHRADĚ
průběžně

21.–26.04.

NAVARATRI
Vyživující kruh pro ženy

2. 5. (sobota) 6:00
KOLEM PŘEHRADY SEČ
Sraz účastníků: 6:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 6:16 do Pardubic a autobusem do Seče. Pěší trasa: hráz přehrady Seč,
zřícenina hradu Oheb, kolem přehrady, Seč. Délka pěší trasy: 10 km. Návrat:
autobusem ze Seče a vlakem z Pardubic. Vedoucí akce: Ivana Lorencová

23.–26.04.

JÓGA A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ PRO ZDRAVÍ

30.04.–03.05.

BELTINE
– KAKAOVÝ OBŘAD BEIJA-FLO
Přechod před žhavé uhlíky, mužský a ženský kruh

Poznámka: Případné změny budou uveřejněny ve vývěsce klubu.

Podrobnosti a přihlášky na www.sklenarka.cz

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

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2020
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Komunitní centrum

Nový zámek

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

9:00–17:00
9:00–15:00
9:00–17:00
9:00–15:00
9:00–15:00

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

Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Web:
www.zamekkostelecno.cz
www.kinskyartmedia.cz
E-mail:
info@zamekkostelecno.cz
Telefony: manažerka zámku: 734 709 023,
manažerka pro koncerty: 604 514 383,
pokladna zámku: 731 326 423
Facebook: www.facebook.com/novyzamekkostelecno
www.facebook.com/kinskyartmedia
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 webových stránkách či na facebooku.

Pravidelné akce:
Každé pondělí 18:00
JÓGA S VLASTI
Chcete zlepšit svou fyzickou kondici, odpočinout si a zároveň si udělat čas
jen sami pro sebe ? Přijďte dát Vašemu tělu pohyb a mysli klid. Všechny lekce jsou vhodné i pro úplné jógou „nepolíbené“ začátečníky. Rezervace není
nutná, kdo přijde, „jóguje“. S sebou si prosím vezměte podložku na cvičení
(podložky máme k dispozici v omezeném množství).
Lektorka: Vlasta Novohradská.
Kontakt: facebook Vlasta Novohradská,
telefon: 737 575 378,
e-mail: vlastanovohradska@seznam.cz
Každé úterý 17:30

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

Připravujeme v roce 2020
16. 6. (úterý) 19:30

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

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU

28. 9. (pondělí) 13:00

VETERÁNI NA ZÁMKU

31. 10. (sobota) 14:00

SVATEBNÍ VELETRH

16. 11. (pondělí) 19:30
MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Účinkují: Matyáš Novák klavír Barocco sempre giovane.
12. 12. (sobota)

VÁNOCE NA ZÁMKU

22. 12, 23. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

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.

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

KADEŘNICTVÍ
dámské | pánské | dětské
Frošova 1249, Kostelec nad Orlici

Zakoupit si zde můžete:
obrazy, mandaly, tibetské mísy, svíčky,
drahé kameny, originální šperky
Pořádáme:
mandalové večery i muzikoterapie
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(umístěné v suterénu)
OTEVŘENO
PO–PÁ 9:00–17:00 | DOPOLEDNE BEZ OBJEDNÁNÍ
tel.: 721 512 707 | e-mail: kadernictvikostelec@seznam.cz
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského

Školní družina Erbenova

Informace k zápisu do 1.třídy

Pohádkový karneval

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje zákonným
zástupcům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná vzhledem k mimořádným okolnostem následujícím způsobem.

Ve čtvrtek 27.02.2020 jsme si pro děti připravili Pohádkový karneval. Děti
měly za úkol vyrobit nebo přinést masku na téma českých pohádek.
V každém oddělení byly připraveny zajímavé soutěže: navlékání perel Makové panence, rychlé prsty Pata a Mata, stavba komínu pro Křemílka a Vochomůrku, házení kostiček pro Maxipsa Fíka apod. Po zvládnutí soutěží si děti
zatrsaly na diskotéce a už zbývalo jen ohodnotit nejoriginálnější masky.
V masce Červené karkulky dostala odměnu Š. Provazníková, za klauna byl
odměněn J. Bureš a za krásnou masku prince T. Kubec.
Celé odpoledne v naší družince bylo provázeno smíchem a pohodou.

Škola bude přijímat pouze písemné Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od zákonných zástupců a to v období od 14.04.2020 do 30.04.2020
v sekretariátu na pracovišti Komenského. Způsob doručení - osobně. Formulář a další informace naleznete na webových stránkách školy.
Tuto žádost podávají i zákonní zástupci, jejichž dítě mělo školní docházku
o rok odloženou.

Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Zápis tedy proběhne bez přítomnosti dětí, pouze uvedeným formálním
způsobem.
Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31.08.2020
Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude oznámeno zákonnému zástupci při
převzetí písemné žádosti v sekretariátu školy. Seznam se vyvěšuje na veřejně
přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.
Děti mladší
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června
2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které
k žádosti přiloží zákonný zástupce.
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přehazovaná
Jak to vlastně začalo! Hned po jarních prázdninách 11.02.2020 se družstvo
žákyň a žáků naší školy zúčastnilo Okresního kola v přehazované SLZŠ JUNIOR, které se konalo v Kostelci nad Orlicí.
Žákyně Lipenská T., Reková N., Dostálová E., Špačková K. a žáci Mejtský D.,
Šeda D., Šlaj M., Hladký R. bojovali ze všech sil. Jejich snažení jim vyneslo účast
na Krajském ﬁnále kategorie II. open. To proběhlo 25. února 2020 v Nové Pace.
Ani zde si děťátka nevedla špatně a obsadila krásné 3. místo se ziskem bronzového poháru a medailí.
Všem zúčastněným patří poděkování ze skvělý výkon i vystupování.

Výtvarná soutěž
Před 200 lety 04.02.1820 se narodila ve Vídni jedna z nejznámějších českých
spisovatelek Božena Němcová, vlastním jménem Barbora Panklová. Děti ve
školní družině si připomněly toto výročí od narození slavné spisovatelky. Vyslechly si řadu pohádek, které dnes zná skoro každý. Vzhledem k tomu, že
DDM v Kostelci nad Orlicí i Muzeum Boženy Němcové v České Skalici vyhlásily výtvarnou soutěž Pohádky Boženy Němcové, pustily jsme se do kreslení.
Obrázky se dětem moc povedly a teď jen budeme čekat, jestli některý nezíská nějakou cenu. Držte nám pěstičky.
Mgr. Jitka Šveidlerová ŠD Erbenova

Mgr. Jitka Kellnerová
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ZUŠ F. I. Tůmy
Skvělý úspěch naší školy
v okresních kolech soutěže žáků
ZUŠ ČR
Ve středu 26.02.2020 se v naší ZUŠ
F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře
na kytaru. Jednotlivé soutěže jsou
vyhlašovány MŠMT. Ze třídy paní
učitelky Jany Vavřínkové se umístili tito žáci: Jonáš Jetenský 1. místo
s postupem, Barbora Nedvídková 1.
místo s postupem, Lucie Kolešová
2. místo a František Mazánek 3. místo. Děkujeme paní učitelce i dětem
za soustavnou práci a za reprezentaci naší školy. Přejeme postupujícím
kytaristům hodně zdaru v krajském
kole, které se bude konat 17.03.2020
v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
Ve čtvrtek 27.02.2020 probíhalo v ZUŠ v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře
na housle. I v tomto kole měla naše škola zastoupení, a to Magdalenou Čechovou, žákyní paní učitelky Ivany Kožúškové. Malá houslistka získala 1.
místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 24.03.2020 v ZUŠ
Střezina v Hradci Králové. Velice děkujeme a blahopřejeme této žákyni,
ale i paní učitelce Kožúškové a korepetitorce paní učitelce Ireně Havlínové
za vzornou přípravu a reprezentaci školy. V odpoledních hodinách se v téže
škole konala okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na violoncello. Žákyně paní
učitelky Barbory Holé, Adéla Přibylová, postoupila do krajského kola, které se uskuteční 24.03.2020 v ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Blahopřejeme
k tomuto výsledku a děkujeme jí i korepetitorce paní učitelce Táně Peškové
za vzornou přípravu a reprezentaci naší školy.
V úterý 3. března 2020 se v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou uskutečnilo okresní
kolo ve hře na klavír. Naše škola měla tentokrát velké zastoupení. Okresního
kola se zúčastnilo 9 mladých klavíristů, z nich ještě tři vystupovali podruhé ve čtyřruční hře. Žákyně ze třídy paní ředitelky Jany Polnické se umístily
s tímto výsledkem: Ester Kožúšková 1. místo s postupem, Adéla Havlínová
a Šárka Muthsamová 1. místo. Žáci ze třídy paní učitelky Ireny Havlínové,
Viktorie Ontlová Tomáš Padrián a Renata Balousová, obdrželi 1. místa s postupem. Soutěžící, které vede paní učitelka Táňa Pešková, obsadily: Anna
Knošková 1. místo s postupem a Nela Turynková 3. místo. Také ve čtyřruční
hře získaly Viktorie Ontlová a Jana Duchoňová, žákyně paní učitelky Ireny
Havlínové, 1. místo s postupem. Druhé naše klavírní duo ze třídy paní ředitelky Jany Polnické a Ireny Havlínové hrálo ve složení Tomáš Padrián a Adéla
Havlínová a obdrželo opět krásné 1. místo s postupem do krajského kola.
Přejeme malým umělcům hodně soutěžního štěstí v krajském kole, které se
bude konat ve dnech 26. a 27.03.2020 v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové.
Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům a děkujeme za svědomitou přípravu a vynikající reprezentaci školy.
Těchto skvělých výsledků dosáhli naši žáci také díky velké podpoře a pochopení jejich rodičů.
Jana Ichová
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Zájezd žáků tanečního oddělení ZUŠ
do Národního divadla v Praze
Dne 23.02.2020 jsme se s baletem vypravili do Národního divadla do Prahy
na balet Oněgin. Cesta autobusem trvala přibližně dvě hodiny. Balet začínal
ve 14:00. Všichni se usadili na svá místa.
Začal se odehrávat příběh o Taťáně a Oněginovi. Taťána, její sestra Olga a jejich kamarádky hrají na zahradě hru se zrcadlem. Olga uvidí v zrcadle svého
milého Lenského. Dokonce i Taťána se nechá ke hře přemluvit a podívá se
do zrcadla, uvidí v něm Oněgina. Říká se, že pokud se vám v zrcadle objeví
nějaký muž, bude to velká láska. Taťána se do Oněgina zamiluje a ještě ten
večer mu píše dopis, kde se mu vyznává ze svých citů. Oněgin však její city
neopětuje a dopis před jejíma očima roztrhá, navíc se začne schválně dvořit
její sestře. To se nelíbí Lenskému, proto vyzve Oněgina na souboj. V souboji
Oněgin Lenského zastřelí. O deset let později potká Oněgin Taťánu na plese. Taťána je už provdaná za knížete Gremina. Oněgin obdivuje krásu Taťány
a uvědomí si, že je do ní zamilovaný. Píše jí proto dopis a žádá ji, aby s ním
odešla pryč. Taťána, která Oněgina stále miluje ale odmítne jeho snahu získat ji zpět. Tentokrát je to ona, kdo trhá dopis a posílá Oněgina pryč.
Balet byl zakončen velkým potleskem. Byl opravdu nádherný. Těšíme se, až
opět pojedeme s naší paní učitelkou do divadla, a děkujeme za nádherný
zážitek.
Zuzana Kolešová, Kateřina Štěpánková
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Návštěva dobrovolníků z rychnovské
organizace OKO na Obchodní akademii
Ve čtvrtek 20.02.2020 navštívili naši školu čtyři dobrovolníci z rychnovského
centra OKO Dean z Velké Británie, Tamara z Gruzie, Gabriela ze španělského
ostrova Tenerife a Jannik z Německa. V průběhu dne navštívili několik skupin
angličtiny v prvním, druhém a třetím ročníku. V malých skupinkách si se studenty povídali o běžných konverzačních tématech. Byla to skvělá příležitost
zopakovat si angličtinu a zkusit se dorozumět s někým, kdo neumí česky.
Reakce studentů byly vesměs velmi pozitivní:
Moc se mi to líbilo. Byla hezká zkušenost mluvit s někým, kdo nám nerozumí.
Bylo to zajímavé. Bylo pro mě dobré slyšet pravou angličtinu. Akorát bych se
spíše radši dozvěděla víc o Anglii a tak.
Bylo to užitečné a bylo fajn si popovídat s rodilými mluvčími a procvičit si angličtinu v praxi.
Bylo to fajn, ale chtělo by to obsáhlejší téma.
Hodiny se mi líbily, i když naše skupina nebyla zrovna moc komunikativní, ale
nakonec jsem se toho hodně dozvěděla. Škoda byla, že jsem si mohla popovídat
jen se třemi dobrovolníky a ne se všemi. Ale byla to skvělá zkušenost a ráda bych
měla více podobných hodin.
Vzhledem k úspěšnosti akce a spokojenosti studentů jsme se rozhodli pozvat
dobrovolníky na začátek dubna, kdy se budou věnovat tématu Velikonoc.
Mgr. Jitka Černá

Za desetiměsíční pobyt zde v Česku může poděkovat organizaci AFS (American Field Service), která umožňuje studentům studovat v zahraničí a tím
jim i nabízí nové možnosti poznání světa, jak už jsem zmínila. Pokud by
snad někdo ze studentů měl zájem o takové dobrodružství, jaké se naše
japonská spolužačka odhodlala podstoupit, ať rozhodně neváhá a chopí se
této jedinečné příležitosti!
Naše zahraniční spolužačka Tomomi, jež převážně docházela do školy
společně se třídou II. A, se zapojila do výuky na hodinách českého a anglického jazyka, písemné a elektronické komunikace, tělesné výchovy,
všemi oblíbené matematiky, která pro ni byla třešničkou na dortu. O tom
raději pomlčím, jinak by nám Japonečku mohli naši drazí učitelé dávat
za vzor. Později Tomomi navštěvovala i hodiny dějepisu a hospodářského
zeměpisu.
Tak či tak: dozajista poznala naše vyučovací metody, jež se zcela odlišují
od těch v Japonsku.
Milí spolustudenti, díky tomu, co jsem se od Tomomi dozvěděla o japonském školství, musím uznat, že bychom si rozhodně neměli stěžovat
na školy české.
Hned zmíním několik důvodů, jimiž vás určitě přesvědčím:
1. Studenti japonských škol denně končí kolem čtvrté až páté hodiny.
2. Nejenže se ve škole musí drtit až do morku kostí, ale poslední školní
zvonek pro ně neznamená odchod či odjezd domů, ale úklid celé školy.
A když píšu celé, tak tím je míněno doslova CELÉ!
3. Ani poté to pro ně nekončí. Většina studentů má takzvané libovolné
školní kluby, z nichž se mnozí vrací až v sedm hodin večer (přinejlepším).
4. Následuje společná večeře s rodinou, domácí úkoly a další učení klidně
i do jedné ráno.
A koloběh tohoto perného programu se opakuje celý týden, dokud nenastane víkend. Pro japonské studenty víkend neznamená volno jako tady
v Česku, ale pouze další povinnosti.
Je to hrozné, že?
Každý si určitě při slově Japonsko vybaví spíše moderní technologii, anime
a virtuální realitu, či snad z historického hlediska Zemi vycházejícího slunce, samuraje, gejši a tak dále
Nicméně za ty úžasné vynálezy, auta a mnoho dalších věciček, které bych
tu mohla vyjmenovávat klidně i do dalšího dne, vděčíme těmto velmi pečlivým, učenlivým a cílevědomým studentům, z nichž jedna se na moment
mohla stát naší spolužačkou. Určitě to pro každého, kdo měl s Tomomi
bližší kontakt, byla zajímavá a milá zkušenost.
Nakonec bych chtěla zmínit pana ředitele Václava Pavelku a třídní učitelku
paní Pavlínu Kotoučovou, kteří měli dozajista mnoho práce a snad i starostí s naší Japonečkou, ačkoliv se to na první pohled tak nemusí vůbec
zdát. Dále připomínám paní učitelky Janu Felixovou a Jitku Kosařovou, jež
jí věnovaly nejvíce ze svého času a pomáhaly Tomomi jak s češtinou, tak
i s angličtinou.
Samozřejmě i ostatním nezmiňovaným učitelům i studentům by mělo patřit velké poděkování.
Další školní semestr stráví Tomomi Kaneko na Gymnáziu v Holicích.
Po zbytek pobytu v České republice přejeme naší spolužačce z Japonska
hodně štěstí a mnoho krásných zážitků a zkušeností.
Tereza Novotná, II. A

Studentka z Japonska
na Obchodní akademii v Kostelci
Dne 24.08.2019 přiletěla do České republiky Kaneko Tomomi, studentka
z Japonska, a právě na naší škole Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí strávila následujících pět měsíců.
Kaneko Tomomi do puntíku plnila školní docházku, snažila se s námi udržet
krok v jednotlivých předmětech, ačkoliv většině z toho, co slyšela, nerozuměla. A přesto se jí velmi dařilo díky její obdivuhodné píli. Vytrvale se učila
český jazyk, s nímž jí pomáhala i naše paní učitelka Jana Felixová, jež jí určitě
byla velkou oporou. Podporovali ji i další učitelé a studenti, kteří jí nabídli
pomocnou ruku.
Proč Tomomi přijela do České republiky? Chtěla poznat novou kulturu, získat
nové přátele a samozřejmě nemůžu zapomenout na to, že chtěla ochutnat
jídla naší tradiční české kuchyně.
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Obchodka za lepší klima
Kostelecká Obchodka je již po řadu let úspěšným žadatelem o získání ﬁnančních prostředků z projektu Evropské unie Erasmus+ KA2 – mobility učitelů a
zaměstnanců. Každý rok během letních prázdnin vyjíždí za účelem zlepšení
si jazyka a metodických kompetencí několik učitelů a zaměstnanců školy.
Několikrát se naše škola stala i partnerem v projektu Erasmus+ jiným školám
ze zahraničí. V letošním školním roce jsme se rozhodli, že bychom mohli zkusit zažádat o získání grantu z projektu Erasmus+ KA1 spolu s jinými zahraničními školami a stát se koordinátorem celého projektu.
První úskalí takového projektu je sehnat partnery, což jsme zvládli, neboť jsme
využili známostí, které si vytváříme každý rok účastí na zahraničních vzdělávacích aktivitách pro učitele. Během podzimu jsme začali horečnatě vyměňovat
emaily, zakládat skupiny zúčastněných škol na sociálních sítích, různé informace se však nedostávaly ke všem zainteresovaným Až jsme se v lednu rozhodli
uspořádat osobní setkání všech účastníků během víkendu u nás na Obchodce.
Víkend 15.–17.02.2020 jsme čtyři učitelky Obchodky strávily se třemi učitelkami z budapešťské školy Kürt Foundation Secondary School a dvěma zástupci
školy IES EI Medano z kanárského ostrova Tenerife v pilné práci na přípravě
projektu společně. Celý víkend jsme shromažďovali myšlenky a nápady k tématu ochrany životního prostředí, zejména recyklace a snižování produkce
odpadů. Projekt by měl být uskutečněn v rozmezí let 2020–2022 a během této
doby by proběhlo několik setkání jak učitelů, tak studentů ve všech zúčastněných zemích České republice, Maďarsku a Španělsku. Práce to byla opravdu
namáhavá a vyčerpávající, ale když jsme se v neděli rozcházeli, věděli jsme, že
pokud by náš projekt náhodou nebyl schválen, naše spolupráce bude i přesto v
budoucnu pokračovat, neboť jsme vytvořili úžasný mezinárodní tým.
Projektový tým OA Kostelec nad Orlicí

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Chlaďaři v Kostelci
Tradice učňovského školství, jehož cílem je vychovávat především zdatné odborníky v řemeslech
a živnosti, sahá do posledního dvacetiletí 19. století, kdy vznikaly nedělní a pokračovací školy. V našem městě byla v roce 1931 zřízena moderní Masarykova pokračovací škola
práce (dnešní budova Střední zemědělské školy). V poválečném období bylo
do Kostelce přeneseno sídlo odborného učiliště pro chladírenské mechaniky. Teoretická výuka a internát byly umístěny do zámku v Častolovicích,
praktický výcvik se konal v postupně adaptovaných dílnách v prostorách
někdejší Kratochvílovy slévárny v Havlíčkově ulici. Postupně se adaptovaly učební prostory, přistoupilo se k výstavbě školy s tělocvičnou, internátu
a jídelny, takže škola již v těchto dobách měla všechny materiální předpoklady ke svému rozvoji. Střední odborné učiliště, tehdy Centrum odborné
přípravy chladicí a klimatizační techniky, bylo po svém vzniku jedinou školou
svého druhu v celém tehdejším Československu. Vyučili se zde chlapci ze
Slovenska, Moravy a Čech. Po roce 1989 vznikaly konkurenční školy stejného
zaměření, ale kostelecká škola se vždy snažila nepodlehnout konkurenčnímu tlaku. Prováděla výuku rekvaliﬁkantů a bylo jí povoleno zřízení maturitní
nástavby se zaměřením na podnikání v oboru. V těchto dobách již vyšli první
absolventi, z nichž někteří pokračovali ve studiu na vysokých školách a většina z nich našla dobré uplatnění i ve velmi renomovaných ﬁrmách, kde bylo
třeba využít i znalostí cizích jazyků, k nimž škola své maturanty rovněž vedla.
V současné době se tento nejprestižnější obor, který se již nezaobírá pouze
servisem chladících systémů pro konzervací potravin, ale například i využitím tepla z obnovitelných zdrojů pomocí tepelných čerpadel, klimatizacemi
atd., nabízí ve dvou alternativách: Maturitní čtyřleté studium Mechanik pro
chladící a klimatizační techniku a učební tříleté studium Elektromechanik
pro chladící a klimatizační techniku.

Obchodní akademie a T.G. Masaryk
Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí uctila
170. výročí od narození Tomáše
Garrigua Masaryka.
Ředitel školy a zástupci studentského parlamentu položili
květiny k soše T. G. Masaryka
u příležitosti narození prvního
československého prezidenta.
Z úst ředitele školy vyslechli základní historické údaje o sepětí
školy s T. G. Masarykem.
Škola byla založena v září 1897.
Roku 1935 obdržela čestný název Tomáše Garrigua Masaryka
a před budovou byla slavnostně
odhalena jeho socha. Po 2. světové válce a po nastolení nového režimu byla bronzová socha v roce 1953
svržena, rozřezána a odvezena do sběrných surovin. Celé další generace
se snažily sochu obnovit. To se povedlo za spolupráce školy, zastupitelů,
rady města, Královéhradeckého kraje a mnohých občanů našeho regionu
po úspěšné veřejné sbírce. Nová socha T. G. Masaryka, z dílny akademického
sochaře pana Bartáčka, byla slavnostně odhalena u příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného Československa – 28.10.2018.
Za studentský parlament: Anna Kolářová, 1.B
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Výuka předmětů s převahou teoretického vyučování se realizuje v odborných učebnách Střední zemědělské školy, s kterou se Střední odborné
učiliště v roce 2004 sloučilo. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách
v Havlíčkově ulici a u vyšších ročníků se využívá realizace výuky ve známých
chladírenských ﬁrmách, kde mnohdy žáci později nalézají svoje pracovní
uplatnění. Ocenění nejlepším absolventům se dostává z rukou prezidenta
Hospodářské komory ČR, jakož i SOU CHKT čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy.
Nechybějí také odborné prezentace a přednášky od známých chlaďařských
společností jako je např. Fri-Service Czech s.r.o, nebo Johnson Controls (velké čpavkové chlazení), konající se přímo v našich učebnách. Nedílnou součástí výuky oboru jsou i exkurze v zahraničních výrobních ﬁrmách např. Alco
Controls Kolín, nebo Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Plzeň vyrábějící
tepelná čerpadla a klimatizace.
Vzhledem ke každoročnímu nárůstu uchazečů o tuto profesi probíhaly
v prostorách učiliště velké rekonstrukce a rozšiřování prostorů specializovaných pracovišť. Tato jsou vybavena nejnovějšími přístroji a zařízeními pro výuku odborníků v chladírenském oboru nejen z řad studentů, ale i dospělých
a to v kurzech „Základy chladící techniky“, které jsou velice žádané z důvodů
rozšíření kvaliﬁkace a zájmu o náš obor. Za dlouholetou tradici považujeme
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spolu se Svazem chladící a klimatizační techniky pořádat každoroční setkání chlaďařů na „Prodejní výstavě nářadí a přístrojů“ pro servisní a montážní
činnost, která se spolu s odbornými přednáškami odehrává v budově Střední
zemědělské školy.
Žáci SOU již každoročně reprezentují obor Elektromechanik chladící
a klimatizační techniky i na celostátní pražské soutěži odborných dovedností „Machři roku“. I přesto že je úzce specializovaná na obor elektrikář-silnoproud, tak naši „chlaďaři“ obsazují přední místa. Nedávným každoročně
opakovaným úspěchem (již po dobu více nežli dvaceti let) je to, že se našim
žákům opět podařilo vybojovat na celostátní soutěži v oboru Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku v Brně opět prestižní umístění.
Velká gratulace a poděkování za svědomitou přípravu a skvělou reprezentaci
naší školy právem náleží Michalovi Humpolcovi a Matějovi Nyčovi.
Jaroslav Chaloupka

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Halový atletický víceboj II. stupně

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

Přednáška o Jižní Americe
Před měsícem proběhla přednáška Ondry Sitky, kterou navštívilo bezmála 30
zájemců o jeho vyprávění z putování po Jižní Americe. Prezentace s fotkami,
příběhy a hlavně i zajímavá debata po přednášce přítomné velmi nadchla.
V dalším pokračování našich cestopisných přednášek se můžete těšit na vyprávění kosteleckého fotografa Zdeňka Fabiánka, který bude povídat o Číně!
Mgr. Tomáš Hurdálek, pedagog volného času

Karneval – Šašci počmáraní
V neděli 23.02.2020 jsme si naplno užili karneval pro děti pořádaný DDM ve
spolupráci s SK Rabštejn. O výzdobu sálu se postaraly výkresy dětí z kroužků Barevná paleta a Výtvarný ateliér. Karneval byl 3 hodiny plny vystoupení (mažoretky, parkour, akrobatická gymnastika), tancování a nejrůznějších aktivit pro děti.
Rádi bychom poděkovali hlavně rodičům a dětem, kteří si s námi přišli užít
trochu legrace i navzdory nepřízně počasí, ale také všem pomáhajícím šaškům a SK Rabštejn jakožto spoluorganizátoru akce.
Doufáme, že vám zůstanou hezké vzpomínky, a budeme se brzy těšit na čarodějnickou zábavu, která už se také blíží!
Mgr. Tomáš Hurdálek, pedagog volného času

Halový atletický víceboj I. stupně

Po dva týdny bojovali atleti II. stupně v halovém víceboji. Soutěž byla sice
určena až pro žáky 6. třídy, ale zúčastnili se ho i nadějní atleti mladší, kteří
navštěvují už tréninky atletiky II, a také závodníci z kroužku Kondičního tréninku. Soutěžilo se v šesti disciplínách, a to sprintu, skoku dalekém, hodu
raketou a medicinbalem, skoku vysokého a vytrvalosti. Na stupních vítězů
se mezi chlapci umístili Marek Juda, Tomáš Tejkl a David Louda. Mezi děvčaty
byla nejlepší Eliška Bartošová, následovaná Vendulou Šimonovou a Luckou
Horákovou. Někteří i přestože nedosáhli na medaili, zaznamenali pěkné výsledky v jednotlivých disciplínách, je tak na místě pogratulovat i jim. Již se
těšíme na jarní sezonu a závodění na čerstvém vzduchu na stadionu. Celkové
a podrobné výsledky na www.ddmkostelec.cz
Na stupních vítězů se umístili:
Chlapci
1. Marek Juda
2. Tomáš Tejkl
3. David Louda

Děvčata
1. Eliška Bartošová
2. Vendula Šimonová
3. Lucie Horáková
Jan Alexandr Dostálek, vedoucí kroužku

Halový turnaj v softbalu
Dne 01.02.2020 se uskutečnil slowpitchový halový turnaj „Polyxena“ v Kostelci nad Orlicí. Tento turnaj byl třetí zastávkou Slowpitchové Indoor ligy a také
jsme se postarali o jeho pořádání. Pro náš tým se turnaj rozehrál poměrně dobře, výhrou nad Trutnovem HSM, který jsme udolali těsně 4:3 i s absencí jedné
z hráček. Poté následovala porážka vedoucím týmem celé soutěže. Po semiﬁnálových bojích bylo jasné, že budeme hrát zápas o třetí místo v turnaji. Ten
byl velmi vyrovnaný a bojovalo se až do poslední minuty, kdy rozhodl náš těsný
„safe“ na domácí metě, a zápas vyhráváme 3:2. Obsadili jsme 3. místo a v ligové tabulce jsme na 4. místě, se ztrátou na jednoho bodu na 2. místo, nic není
rozhodnuto a budeme bojovat na dalším ligovém turnaji v Trutnově.
Mgr. Miroslav Sejkora, Ondřej Zítko, trenéři

Ve středu 19.02.2020 se konal v hale Havlíčkova tradiční halový víceboj
žáků I. stupně. Zúčastnily se ho děti z kroužku atletiky, ale i z veřejnosti.
Na malé závodníky čekaly čtyři disciplíny běhů, hodů a skoků. Medaile se
rozdávaly ve dvou kategoriích a výsledky byly více než vyrovnané. Sláva
vítězům, čest zúčastněným!
Na stupních vítězů se umístili:
Mladší kategorie 2011–2013
1. Vojtěch Kaplan
2. Viktorie Ontlová
3. Vojtěch Seidl

Starší kategorie 2009–2010
1. Jana Samková
2. Lucie Bártová
3. Tadeáš Trejtnar
Jan Alexandr Dostálek, vedoucí kroužku
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Železniční modeláři
využívají moderní technologie
Kroužek železničních modelářů využívá tisk na 3D tiskárně. Pomocí této moderní technologie si tak mohou modeláři v programu nakreslit a poté vytisknout spoustu komponentů, ze kterých potom sestavují své modely nebo jimi
dotváří svá kolejiště.
Petr Urban, vedoucí kroužku

Soustředění mažoretek safira
Dne 22.02.2020 jsme si s holčičkami z kroužku mažoretek Saﬁra udělaly secvičné soustředění v hale HavlÍčkova. Sešly jsme se v 09:00 a strávily hodiny
nejen s hůlkou a třásněmi, ale námi oblíbenou zumbou a gymnastikou. Pro
nás bylo nejdůležitější secvičit dohromady všechny holčičky v kategorii děti,
a že jich není zrovna málo, neboť máme základnu v Kostelci a v Borohrádku,
mažoretky navštěvuje celkem 31 děvčátek. Takže bylo opravdu veselo a ještě
tentýž večer se holčičky předvedly s choreograﬁí s hůlkou na plese v Čermné. Jejich starší kamarádky kadetky a juniorky v ten samý večer vystoupily se
svou choreograﬁí na plese ve Vamberku.
Druhý den naše nejmenší ještě vystoupily na maškarním karnevale pořádaném DDM a SK Rabštejn. Tady se ukázaly se všemi třemi choreograﬁemi
a odměnou jim byl velký potlesk rodičů, kamarádů a všech přítomných. Nyní
se poctivě připravují pod vedením svých trenérek Lenky Malíkové, Sandry Fialová a Radany Fialové na soutěžní sezonu, která už pomalu klepe na dveře.
Lenka Malíková, trenérka

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

Jaro ve Cvrčku
Měsíc březen nám začíná jarními prázdninami, a tak se nám prostor pro doprovodné programy ve Cvrčku značně zúžil. Následující tři týdny po prázdninách budou tedy nabité akcemi.
Zima pomalu končí a my ve Cvrčku se začínáme připravovat na jaro a Velikonoce. V březnu jsme si připomněli, jak se pletou pomlázky, vyráběli jsme
Moranu i jarní dekorace. Na začátku dubna si ještě vyrobíme nějaké velikonoční dekorace a ozdobíme kraslice.
Po Velikonocích už se budeme s dětmi těšit na teplejší počasí, které využijeme k výletům a hrám na zahradě u Cvrčka. Zde oslavíme i Čarodějnice.
Samozřejmě i v dubnu bude v provozu i 3x týdně volná herna, proběhnou
i vzdělávací aktivity (např. Dentální hygiena) a ve čtvrtky odpoledne pravidelné masáže miminek a cvičení těhotných.
Všechny akce Cvrčka jsou samozřejmě přístupné i nečlenům a rádi mezi sebe
přivítáme nové děti a jejich rodiče!
Andrea Kocourková

Soustředění v judu
V termínu od 23.02.do 27.02. se oddíl DDM Judo Kostelec nad Orlicí zúčastnil
zimního judo soustředění v Malé Úpě. Judiste si užili sněhu, lyžování i pravidelných otužileckých rozcviček. Domů se všichni vrátili zdraví, spokojení
a plní příjemných zážitků.
Štefan Trebatický a Blanka Peterová, trenéři
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Kostelecký okrašlovací spolek
Valná hromada KOS
Valná hromada Kosteleckého okrašlovacího spolku se konala v úterý
25.02.2020 od 18:00 v salonku I Baru Sokolovna v Kostelci nad Orlicí.
Program jednání byl následující:
1. Zpráva o činnosti spolku za rok 2019
2. Plán činnosti na rok 2020
3. Rozpočet na rok 2020
4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019
5. Zpráva kontrolní za rok 2019
6. Členské záležitosti, příspěvky na rok 2020
7. Vyhodnocení soutěže
8. Různé: Přijetí nových členů, přijetí čestných členů
Informace o akci Ježíškova vnoučata

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější okno,
balkon a předzahrádku 2019
V roce 2019 byly do naší soutěže bohužel zaslány pouze fotograﬁe předzahrádek. Doufáme,že při letošním vyhlášení Kostelečáci nafotí i svá okna, balkony a nejen předzahrádky. Vítězové obdrží dárkové poukazy do Květinářství
Pomněnka v Kostelci nad Orlicí.
1.
2.
3.

místo Jitka Šabatová – dárkový poukaz v hodnotě 1.000 Kč
místo Lenka Altová – dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
místo Věra Zimová – dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč

Čestné uznání
Zuzana Lipová – dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
Hana Stará – dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS

Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS

Skaut
Vánočka do Police nad Metují
Dětský karneval
Po roce jsme opět připravili dětský karneval, letos padl termín na 01.03.2020.
A navíc jsme začátek oproti předchozím létům posunuli o jednu hodinu na 16tou hodinu, a tak jsme tak trošku trnuli, jak se to projeví na zájmu dětí
a jejich rodičů či prarodičů. Deset minut před začátkem byl totiž sál Hostince
u Hubálků prázdný. Jenže chvíli nato se zaplnilo parkoviště auty a sál malými
i velkými lidmi. Nakonec si k nám našlo cestu asi 180 dětí, rodičů a prarodičů.
A dětský karneval se podle reakcí dětí opět vydařil. Soutěžilo se, tancovalo, šašek dělal skopičiny, nechyběla ani dětská tombola. Prostě fajn nedělní
odpoledne. Poděkování patří Davidu Langerovi, Hostinci U Hubálků a přítomným členkám KOSu. Všichni jmenovaní se podíleli na bezproblémovém
chodu karnevalu. Mrkněte se na fotky. Jo a díky za Vaši důvěru.

Naše poslední výprava v roce 2019 směřovala do Police nad
Metují. Ale nejdříve nás čekalo shromáždění, poté i cesta
vlakem a pak menší procházka do klubovny, začáteční aktivity jako vybalování apod. Následovala pohádka Grinch a
nakonec Adamova večerní hra Vánoční otázky a odpovědi.
Další den nás čekal trošku delší pochod po místních skalách. Ze začátku nás
stihlo pěkné počasí, ale cesta zpátky byla náročná kvůli sněhové kalamitě,
která nás postihla. Zmrzlí až na kost jsme došli do klubovny, kde nás už čekal
horký čaj. Večer jsme zakončili vánoční večeří a tombolou o dárečky. Ale největší dárek pro nás bylo další super dobrodružství, které jsme si spolu užili.
Další den nás čekala už jen cesta domů a loučení.
Melánie Nechanická

Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS
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Výprava do Moravského krasu
V listopadu 2019 vyrazili na další společnou výpravu skauti a skautky. Měli
zamluvenou klubovnu v Blansku, kam dorazili v pátek večer. Jejich vedoucí
Anička, Adam, Míra, Mája, Námořník a Tomáš pro ně připravili víkendové
dobrodružství v duchu příběhu Cesta do středu země od J. Verna.
Nikdo netušil, že dobrodružství začne opravdu dramaticky, a ta okradením
dvou členů výpravy. Bohužel to byla opravdová krádež. Část skautů spala díky příjemnému počasí venku a měla s sebou i batohy. Klubovna leží
na okraji Blanska nedaleko jedné restaurace, ze které se patrně v noci vracelo někdo, kdo se neostýchal okrást děti o jejich batohy. Skautům se nakonec
podařilo najít část odcizených věcí (batohy a oblečení) v jedné z popelnic
u nedalekého sídliště, ale cennosti byly pryč.
Kluci to ale brali statečně a ostatní se s nimi podělili o sladkosti a další zásoby. A rozhodně jsme si nechtěli nechat zkazit připravenou sobotní výpravu
do propasti Macocha. Ta byla již dopředu objednaná na 11. hodinu dopoledne. Exkurze proběhla bez jediné chybičky a užili si jak průchod krasovými jeskyněmi, sestoupení na dno propasti, tak i plavbu lodí. Po občerstvení
v místním stánku s rychlým občerstvením se vydali za mírného deště zpět.
Po 14 km procházce se pokračovalo programem u kluboven a jednoduchou
večeří, kterou výjimečně skauti a skautky vyřešili nákup již hotového jídla.
Až na nešťastnou krádež se výprava vydařila, jak počasím, tak i zážitky.

Český zahrádkářský svaz
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

Jiří Granát

SPORT
TJ SOKOL Kostelecká Lhota
Rozlosování fotbalových týmů
TJ SOKOL Kostelecká Lhota

24. kolo

31. 5. (neděle) 17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– FC Spartak Rychnov B

JSrdečně zveme fanoušky do našeho areálu v Kostelecké Lhotě, ale i na zápasy na hřištích soupeřů. Fotbalové jaro je tu!

25. kolo

7. 6. (neděle) 17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– SK Dobruška B

26. kolo

14. 6. (neděle) 17:00

SK Albrechtice nad Orlicí
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

"A" tým - Okresní přebor II. třídy SYNYT
15. kolo

29. 3. (neděle) 15:00

TJ Sokol Černíkovice
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

16. kolo

5. 4. (neděle) 16:30

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– TJ Sokol Křivice

17. kolo

11. 4. (sobota) 16:30

FC Zdelov 1963
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

18. kolo

19. 4. (neděle) 17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– TJ Lokomotiva Borohrádek

19. kolo

25. 4. (sobota) 17:00

TJ Velešov Doudleby nad Orlicí
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

20. kolo

3. 5. (neděle) 17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– TJ Sokol Žďár nad Orlicí

21. kolo

22. kolo

23. kolo
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9. 5. (sobota) 17:00

17. 5. (neděle) 17:00

23. 5. (sobota) 17:00

"B" tým – Okresní přebor IV. třídy
10. kolo, 19.04., neděle – 16:00

FC Domašín
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

11. kolo, 26.04., neděle – 17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– TJ Start Olešnice v Orlických horách

12. kolo, 02.05. , sobota –17:00

TK Čermná nad Orlicí
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

14. kolo, 16.05. , sobota –17:00

1. FC Rokytnice v Orlických horách
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

15. kolo, 24.05., neděle –17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– TJ Sokol Javornice B

16. kolo, 30.05. , sobota – 17:00

TJ Sokol Slatina n. Zdobnicí
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

TJ Sokol Lukavice
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

17. kolo

06.06., sobota – 17:00

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– AFK Častolovice

TJ SOKOL Kostelecká Lhota
– SK Dobruška C

18. kolo

14.06., neděle –14:00

TJ Sokol Lípa nad Orlicí B
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

FK Kostelec nad Orlicí
– TJ SOKOL Kostelecká Lhota

Daniel Faltys
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Mažoretky Marlen
Marlenky zahájily novou sezonu
Dne 01.03.2020 zahájila kostelecká mažoretková skupina Marlen svou letošní
soutěžní sezonu. Zúčastnily jsme se závodů téměř na domácí půdě – v Hradci
Králové v hale Slavia, kde proběhla nepostupová přípravná soutěž Starting cup.
Představily se zde všechny soutěžní skupiny, tedy děti, kadetky juniorky i seniorky. Dopolední část patřila velkým skupinám a Marlenky zde vybojovaly
pět stříbrných umístění, jedno bronzové a dvě bramborové. Odpolední pro-

gram byl zatěžkávací zkouškou pro naše začínající i ostřílené sólistky. Kromě
zkušeností, vyčerpaných holčiček, spousty úsměvů a uroněných slz jsme
si přivezly hned pět zlatých medailí, jednu stříbrnou, dvě bronzové a čtyři
bramborové, kde jen málo chybělo ke stupňům vítězů.
A teď už následuje kolotoč zvaný postupové soutěže vrcholící květnovým
Mistrovstvím ČR a červencovým Mistrovstvím Evropy. V neděli 08.03. se
v kvaliﬁkačním kole v Chrudimi představí nejmenší děti a týden poté ve Vyškově skupiny kadetek, juniorek, seniorek a rodičovský tým. V polovině dubna se vypravíme do Kutné Hory, kde proběhne dvoudenní semiﬁnále, a mezi
15.05. a 17.05. vše vyvrcholí na zimním stadionu v Hradci Králové ﬁnálovým
víkendem. A snad urveme i nějaké ty postupy a budeme se moct zúčastnit
Mistrovství Evropy ve slovinském Mariboru.
Denisa Kalousková, Marlen Kostelec nad Orlicí

Table tenis Kostelec nad Orlicí
Kostelec má dalšího šampiona
I v druhé polovině sezony zažíval kostelecký mládežnický oddíl nebývalé
úspěchy. Prvotní úspěch patřil Lukáši Petrovi a nemohlo tomu být jinak než
při vrcholu sezony, krajských přeborech. Na nich se mu již po třetí za sebou povedlo uhájit své bronzové umístění a ukázal tak, že tenhle turnaj je
zkrátka spjat s jeho nejlepšími výkony.
Ještě výše nasadil laťku v kategorii nejmladšího žactva (do 10 let) David
Mejtský, který přidal na krajském bodovacím turnaji v Chrudimi již druhé
zlato v této sezoně. Jeho další dvě stříbra ze začátku sezony pak znamenají, že se v této sezoně zatím ve všech turnajích své kategorie, kterých se
účastnil, vždy dostal až do ﬁnále.
Na následujícím turnaji nejmladšího žactva, tentokrát v Litomyšli, Davida při jeho absenci perfektně nahradil jeho kolega Radovan Hladký. Ten
totiž v Litomyšli naprosto dominoval a při své cestě až do finále neztratil
ani jediný set. Ve finále potom dokázal v letošní sezoně poprvé porazit
svého rivala ze střediska v Dobrém, čímž svůj titul udělal o to krásnější
a zaslouženější.
Nadvládě kosteleckého oddílu v této kategorii pak přispívá i Matěj Zavacký, který uzavírá elitní pětku v žebříčku nejlepších stolních tenistů do 10 let
ve východočeském kraji. Ta vypadá následujícím způsobem:
1. Mejtský David – Kostelec (420 bodů)
2. Dušek Jakub – Dobré (360 bodů)
3. Hladký Radovan – Kostelec (300 bodů)
4. Skákal Dominik – HK (270 bodů)
5. Zavacký Matěj – Kostelec (150 bodů)

Kostelečtí krajští šampioni

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

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

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

TTC Kostelec nad Orlicí
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Softbal
Dva kluci z Kostelce přivezli medaili
z mistrovství světa
Ve dnech 22.02.–01.03.2020 se konalo ve městě Palmerston North na Novém Zélandu Mistrovství světa mužů do 18 let v sobalu. Součástí České
sobalové reprezentace byli také 2 hráči pocházející z Kostelce nad Orlicí
Vojtěch Láska a Jan Voráček. Oba v dětství začínali se sobalem v klubu
Klackaři, kde je do tajemství sobalu postupně zasvěcovali Alena Dohnalová
a Standa Fajgl. Nyní oba hráči hájí Barvy Hrochů z Havlíčkova Brodu, kde hrají
juniorskou a mužskou extraligu.
První hrací den s mírným zpožděním kvůli dešti se česká reprezentace utíkala
s úřadujícími mistry světa z Austrálie, prohráli sice 3:4, ale již první zápas naznačil, že kluci jsou výborně připraveni. Účastníci turnaje byli rozděleni do dvou
šestičlenných základních skupin. V naší skupině, kromě již zmíněné Australie,
se postupně čeští mladíci utkali s mladými hráči z Jihoafrické republiky, Kanady,
Argentiny a Singapuru. Do tzv. Super Round , tedy nadstavbové části, kde se již
bojovalo o medaile, postupovaly z každé základní skupiny 3 týmy.
Postupně se našim mladíkům podařilo porazit soupeře z Jihoafrické republiky, silné Kanaďany, opět velice těsně, až v tie breaku (zkrácené hře) prohráli
s Argentinou 3:4 a v rozhodujícím zápase o postup porazili Singapur. Již tímto
postupem mezi prvních 6 týmu světa překonali naši hráči nejlepší výsledek
v historii účastí českých juniorů na mistrovství světa, Na posledním mistrovství před dvěma lety obsadili Češi 7. místo, ale tím jejich cesta ještě zdaleka
nekončila. Aby postoupili do bojů o medaile, potřebovali naši mladíci vyhrát 2
zápasy v nadstavbě. První příležitost dostali ve čtvrtek 27.02.2020 ve večerním
zápase proti domácím Black Sox. Naši se nezalekli tradiční haky, kterou před
zápasem domácí mladíci na hřišti předvedli, a porazili je 8:2. Dalším soupeřem
na cestě za bronzovou medailí byli hráči Guatemaly. I tento krok naše reprezentace zvládla, vyhrála 10:0 a otevřela si cestu k boji o třetí místo. Poslední
zápas v rámci Super Round sehrála česká reprezentace proti dosud neporaženému Japonsku, a protože výsledek tohoto zápasu již nemohl ovlivnit další
vývoj turnaje, dostali v zápase příležitost hráči, kteří se dosud do turnaje tolik
nezapojili. Prohráli jsme 8:1 a o náš jediný bod se zasloužil Vojtěch láska, který
odpalem až za plot (homerun) zapsal náš jediný bod v tomto zápase.
A přišla neděle 01.03.2020 13:00, kdy proti sobě v boji o bronzové medaile nastoupily národní týmy Argentiny a České republiky. Naši na Argentince
od začátku zatlačili, v první směně se podařilo našim obsadit 2 mety, ale body
z toho ještě nebyly. Ty přišly ve druhé směně a hned 2, kdy do této rozehry byl
zapojen i kostelecký Jan Voráček, který doběhl druhý, a jak se později ukázalo,
i vítězný bod. Po posledním autu mohly vypuknout obrovské oslavy.

Ve ﬁnále porazili Japonci Austrálii a stali se po zásluze, jako jediní neprohráli
na turnaji ani jeden zápas, mistry světa.
Do All stars teamu turnaje se dostali nadhazovač Jakub Osička (nejlepší nadhazovač turnaje) a Adam Buchner hrající na první metě.
Oba Kostelečáci nastoupili ve všech zápasech na turnaji v základní sestavě
a byli pořádně vidět, Vojtěch Láska odpálil v turnaji 2 homeruny (odpaly až
za plot) jeden tříbodový a jeden jednobodový a Jan Voráček se blýsknul tzv.
grand slamem, odpalem až za plot při obsazených všech metách, čímž zatížil
konto soupeře najednou čtyřmi body. V realizačním týmu reprezentace měl
Kostelec nad Orlicí ještě jedno zastoupení, a to Martina Zakouřila ml., který
působí u národního týmu v roli skauta.
Tento výsledek je historicky první medailí pro český sobal z vrcholného
světového turnaje v kategorii juniorů a mužů a je potěšitelné, že k němu přispěli i dva rodáci z Kostelce nad Orlicí.
Jan Voráček st.

Přivítání na letišti v Praze,
zleva Jan Voráček, Vojtěch Láska

Slavnostní zahájení
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Lhotecká buchta
Dámský klub Slavětína uspořádal IV. ročník soutěže v pečení o Nejlepší lhoteckou buchtu. Soutěž se uskutečnila v neděli 08.03. v Hostinci U Hubálků
v Kostelecké Lhotě. Dámy, ale i jeden pán upekli řezy, muﬁny, trubičky, koláče, štafetky, tiramisu, nechyběly ani slané dobroty.
lf

Foto: Radka Málková

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Výtvarná soutěž "O zlatý štětec"
V letoším roce byla pro děti připravena soutěž na téma POHÁDKY BOŽENY
NĚMCOVÉ, jejíž dvousté výročí narození si v roce 2020 připomínáme.
Na výherce čekají hodnotné ceny, které bude možno si vyzvednout na vernisáži výstavy (či kdykoli po ní) v DDM. S ohledem na aktuální situaci však není
možné říci, kdy přesně se vernisáž uskuteční - doufáme, že brzy. Hned, jak to
bude možné, Vás budeme informovat o termínu akce.
Kategorie + jména výherců
6 - 10 let
1. místo: Alžběta Rojková, 8 let
2. místo: Pavla Pešková, 6let
3. místo: Lukáš Černý, 7 let; Adélka Čechová, 7 let
11 - 14 let
1. místo: Pavel Chadraba, 14 let
2. místo: Matěj Mráček, 13 let
3. místo: Veronika Šarišská, 11 let
15+
1. místo: Marie Šarišská, 15 let
2. místo: Radek Pácha, 16 let; Kevin Bundál, 15 let
3. místo: Olga Husková, 15 let
Účast na soutěži byla opravdu velká - děkujeme všem žákům i pedagogům.
Všechna výtvarná díla si budete moci prohlédnout v prostorách DDM po
skončení epidemiologických opatření a otevření školských zařízení.
Bc. Magdaléna Kynčlová, sociální pedagog DDM
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Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

