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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
uběhl další měsíc, který jsme jakožto občané České republiky prožili v nouzovém stavu. Naučili jsme se žít
v podmínkách, které nám omezení vydaná vládou v důsledku šíření onemocnění COVID-19 určují a umožňují.
Netušíc přesně, jak se situace bude vyvíjet dál, žijeme ze
dne na den, dle nařízení a zpráv, které se každý den mění.
Fakt, že nárust počtu onemocnění koronavirem a smrtnost je u nás ve srovnání s jinými evropskými zeměmi
výrazně nižší, snad tedy dostatečně ukazuje, že všechna
opatření byla přínosná a správná.
V květnu se v našem kalendáři objevují dva státní svátky. První
máj, lásky čas, je navzdory politickým změnám stále Svátkem
práce. Práce, která v každých časech člověka šlechtí. Osmého
května si připomeneme významné výročí 75 let od skončení
2. světové války, nejhorší války v dějinách lidstva. Navzdory
válce s koronavirem, které čelí celý svět, bychom ani dnes
neměli zapomenout na všechny hrdiny skutečné a hrůzné
2. světové války, díky nimž dnes žijeme v relativně klidném
a mírové světě.
Naše životy se během posledních dvou měsíců změnily. Ovzduší naší země se zlepšilo. Věnujeme se jen práci
a svým blízkým. Životní potřeby každého z nás jsou eliminované na minimum. Začali jsme se zase těšit z drobností, utíkáme do přírody a dovedeme si jí vážit víc než
kdykoli předtím.
A možná právě tato zkušenost přinese naší společnosti i její
budoucnosti něco dobrého. Mnohým lidem není lhostejný
život a zdraví ostatních. Proto bych znovu rád poděkoval
všem zdravotníkům, dobrovolným hasičům, policistům, prodavačům i všem dalším lidem v tzv. první linii. Děkuji také

zaměstnancům Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí i dobrovolníkům,
kteří pomáhají se zajištěním potřeb pro nejohroženější skupinu seniorů,
dobrovolníkům, kteří šijí roušky, tisknou ochranné štíty, zajišťují distribuci těchto ochranných prostředků i dezinfekcí.
Rád bych také vyjádřil obdiv rodičům, kteří se snaží suplovat školní výuku. Současně svým dětem musí zajistit oběd, který by jinak měly ve stravovacím zařízení školy a své úkoly musí plnit i ve svých zaměstnáních,
často po nocích. Neméně lehkou situaci mají jistě i pedagogové, které
nejnáročnější období ještě čeká, a to v září, kdy se všichni školáci a studenti vrátí do škol a bude potřeba veškerou látku znovu pečlivě probrat
a dohnat. Domnívám se, že rozdíly ve vědomostech dětí budou obrovské. Tento fakt bude od učitelů vyžadovat hodně trpělivosti, tolerance
a ohledu. Zejména proto, že každá rodina se pohybuje v jiném sociálním
i intelektuálním prostředí. Přes všechnu snahu ne každý má možnost zajistit dětem pro domácí výuku leckdy nezbytné technické vybavení, ne
každý rodič je schopen učivo svým dětem vysvětlit.
Nejen ve školství, ale ve všech oblastech našeho života bude třeba vzájemné tolerance. Důsledky těchto časů se dotknout většiny odvětví, z ekonomického hlediska mnohých fatálně. Řada rodin a ﬁrem má a bude mít
velké ﬁnanční starosti. Mnoho z pracujících jako OSVČ nebo na „volné
noze“ je a několik měsíců ještě bude zcela bez příjmů.
Onemocnění COVID-19 tu je a bude. Tato nemoc již nezmizí. Jen změní
způsob našeho myšlení a chování.
Každá pomoc, každé vyjádření solidarity a tolerance i každé vlídné slovo
je dobrým skutkem, který nás povzbudí a povznese. Neztrácejme, prosím, víru, že se zase budeme moci setkávat a postupně se budeme vracet
do života. Každá maličkost, která Vás potěší i každá bytost, která nedopustí, abyste se v těchto časech cítili sami, je jako světlo na konci tunelu.
František Kinský, starosta města

Omezení provozu městského úřadu
Městský úřad s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, přijímá následující opatření
•

Městský úřad je pro veřejnost v provozu v rozsahu úředních hodin pro pracoviště podatelny a pokladny bez předchozího objednání.

•

Osobním kontaktem v úředních hodinách budou na ostatních pracovištích městského úřadu v rozsahu úředních hodin obslouženi
pouze klienti, kteří se předem telefonicky objednali na příslušném pracovišti, viz kontakty (webové stránky města).

•

Upřednostňujte vyřizování úředních záležitosti v maximální možné míře písemně, elektronicky či telefonicky.

•

Vstup do budovy městského úřadu je možný pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének.

•

Klienti v budově městského úřadu dodržují odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

•

Při vstupu do budovy městského úřadu je nezbytné provést dezinfekci rukou.

•

Žádáme, aby do budovy úřadu nevstupovali lidé s respiračními obtížemi.

Koncert pod okny v Kostelci nad Orlicí
Dne 23. dubna se naše město připojilo k projektu pro seniory Pod okny. Koncert skupiny Song přinesl rozptýlení těm, na které hrozba koronaviru
dopadla nejvíce. Zvláště senioři jsou v této době ochuzeni o kontakt se svými blízkými. Koncert pro klienty i zaměstnance Domu s pečovatelskou
službou proběhl v rouškách a v bezpečné vzdálenosti. Děkujeme skupině Song, která celý koncert uskutečnila bez nároku na honorář.
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TELEFONNÍ SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ MěÚ
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9HGHQtPČVWD
Kinský František
fkinsky@muko.cz
Langr Tomáš Ing.
tlangr@muko.cz
.DQFHOiĜWDMHPQtND
-LþtQVNi-LWND,QJ'L6
jjicinska@muko.cz
Hrabinová Ivana
ihrabinova@muko.cz
/LKDĜtNRYi$OHQD
aliharikova@muko.cz
3UFKOtNRYi0DUFHOD,QJ
mprchlikova@muko.cz
Rzehák Pavel
przehak@muko.cz
5êGHO0DUWLQ
mrydel@muko.cz
Turynková Pavla
pturynkova@muko.cz
2UJDQL]DþQČVSUiYQtRGERU
.RYDĜtþHN-DURVODY,QJ&6F
jkovaricek@muko.cz
'XFKRĖRYi-DQD,QJ
jduchonova@muko.cz
Faltysová Lenka Ing.
lfaltysova@muko.cz
Jaurová Renata
rjaurova@muko.cz
Kurimská Iveta
ikurimska@muko.cz
0DW\iãRYi,YDQD
imatyasova@muko.cz
2WþHQiãNRYi5HQiWD
rotcenaskova@muko.cz
6ODYtNRYi0LOHQD0JU
mslavikova@muko.cz
6OH]iNRYi+HOHQD
hslezakova@muko.cz
6OH]iNRYiâiUND
sslezakova@muko.cz
6OiPRYi(OLãND,QJ'L6
eslamova@muko.cz
ýHUPiNRYi3HWUD
pcermakova@muko.cz
(NRQRPLFNêRGERU
Bohušová Gabriela Ing.
gbohusova@muko.cz
'RVWiORYi0DUWLQD
mdostalova@muko.cz
.RW\]RYi'HQLVD%F
dkotyzova@muko.cz
0XVLORYi-DQD
jmusilova@muko.cz
Piskora Tomáš
tpiskora@muko.cz
3RNRUQiâiUND
spokorna@muko.cz
8QJUiGRYi9ODGLPtUD0JU
vungradova@muko.cz
2GERUGRSUDY\REHFQtåLYQRVWHQVNê~ĜDG
/HQIHOG$OHã0JU
alenfeld@muko.cz
Brandejs Pavel
pbrandejs@muko.cz
Golitko Luboš Ing.
lgolitko@muko.cz
/DNPD\HURYi%RåHQD,QJ
blakmayerova@muko.cz
0LQDĜtN-DNXE
jminarik@muko.cz
1RYRWQê-LĜt,QJ
jnovotny@muko.cz
Polednová Gabriela
gpolednova@muko.cz
6HMNRURYi&HFtOLH%F
csejkorova@muko.cz
6HPUiGRYi,ORQD
isemradova@muko.cz
6\URYê3DYHO0JU
psyrovy@muko.cz
Vavrušková Hana Bc.
hvavruskova@muko.cz
âURPRYi%ODQND,QJ
bsromova@muko.cz
2GERUVSUiY\PDMHWNXPČVWD
1RYRWQi(YD
enovotna@muko.cz
Bartáková Lucie
lbartakova@muko.cz
)DELiQNRYi(YD
efabiankova@muko.cz
.DYDONRYi0LFKDOD'L6
mkavalkova@muko.cz
Koucký Libor
lkoucky@muko.cz
0DWRXãHN7RPiã
9DFNRYi0RQLND3K'U0JU mvackova@muko.cz
ýHUQRKRUVNi0DUFHOD
mcernohorska@muko.cz
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778538431
778538432
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602112046
725 475 566
724 179 831
723 701 360
778 434 440
724 132 220
778 113 472

494 337 111
494 337 111
-

778 768 038
778 493 604
724 277 857
773 781 179
728 342 525
725 568 014
773 781 152
778 768 595
602 765 750
725 099 614
773 763 321
773 781 151

-

770 125 674
778 444 253
778 543 576
770 112 452
773 763 320
774 604 402
773 797 670

-

778 444 203
778 493 603
774 600 231
724 271 431
602 112 057
777 474 025
778 768 593
770 171 392
773 781 199
724 180 973
773 781 155
724 277 858

-

724 329 556
771 132 411
770 112 453
778 444 201
773 781 150
773 781 176
770 166 585
724 178 480
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0DUNRYi(YD%F
emarkova@muko.cz
$UQRãWRYi/XFLH0JU
larnostova@muko.cz
%DUWRãRYi/HQND0JU
lbartosova@muko.cz
Kopecká Inka Bc.
ikopecka@muko.cz
.RYDĜtþNRYi%ČOD
bkovarickova@muko.cz
.XOLþNRYi.DWHĜLQD%F'L6 kkulickova@muko.cz
0HUWOtNRYi,UHQD
imertlikova@muko.cz
1RYiNRYi$QGUHD0JU
anovakova@muko.cz
3RSLRONRYi-DURVODYD'L6
jpopiolkova@muko.cz
6ODQLQRYi,YD%F
islaninova@muko.cz
7RPiãRYi$QGUHD%F
atomasova@muko.cz
6WDYHEQt~ĜDGåLYRWQtSURVWĜHGt
Lédrová Lucie Bc.
lledrova@muko.cz
$GDPRYVNi/HQND
ladamovska@muko.cz
Barnová Lucie Ing. Bc.
lbarnova@muko.cz
&HMSNRYi/HQND
lcejpkova@muko.cz
'OX]DNRYi.DWHĜLQD0JU
kdluzakova@muko.cz
.PHþRYi/XFLH%F
lkmecova@muko.cz
Kopecká Nikola
nkopecka@muko.cz
3DGULiQRYi5DGRPtUD,QJ
rpadrianova@muko.cz
3ODFKHWNRYi0DUNpWD0JU
mplachetkova@muko.cz
Reslová Jana
jreslova@muko.cz
6LNRURYi0RQLND
msikorova@muko.cz
3HþRYDWHOVNiVOXåED
%ODåNRYi3DYOtQD
vedouci@pskostelecno.cz
$OWRYi-LĜLQD%F
jaltova@pskostelecno.cz
%DUWRãRYi.DWHĜLQD
koordinator@pskostelecno.cz
Hlavsová Jaroslava Ing.
socialnipracovnik@pskostelecno.cz
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724 207 361
777 479 240
725 568 016
777 480 969
725 082 456
775 851 270
602 174 415
778 770 605
725 568 015
777 477 184
770 149 131

-

725 082 583
725 082 584
770 171 390
725 568 023
770 149 061
773 781 184
725 390 489
602 254 352
773 781 169

494 320 297
-

773 781 188
778 752 092
725 568 020

INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•
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ze dne 06.04.2020
schvaluje
nabídku č. 1 podanou paní Františkou Dubskou, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Příkopy 1455, IČ: 06987966 jako vítěze nabídek na pronájem prostor o celkové podlahové ploše 93,67 m2 v 1. NP budovy bez
čp. (bistro na Městském stadionu Kostelec
nad Orlicí), jež je součástí pozemku parc. č.
436/2 – zastavěná plocha a nádvoří a dále
část pozemku parc. č. 436/1 – ostatní plocha o výměře 84,70 m2, to vše nacházející
se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí.
dohodou o ukončení nájemní smlouvy
č. 326/2016 se společností HELICAR a.s.,
se sídlem 460 06 Liberec 6, Liberec VI –
Rochlice, Doubská 997, IČ: 25405969.
dohodu o ukončení nájmu vývěsní skříňky
č. 17 umístěné v ulici I. J. Pešiny v Kostelci
nad Orlicí se spolkem Skoola vědomí života z.s., se sídlem 530 03 Pardubice, Pardubičky, Komenského 533, IČ: 06672663
ke dni 30.04.2020.
nájemní smlouvu č. 123/2020 na pronájem

•

•

•

vývěsní skříňky č. 32 umístěné v ulici I. J.
Pešiny v Kostelci nad Orlicí s pobočným
spolkem Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 21 Týniště nad Orlicí, Zvoníčkova 308,
IČ: 60886251 s účinností od 07.04.2020
za roční nájemné ve výši 300 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
přidělení finančních prostředků poskytnutých z účelově vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, a to ve výši
50.000 Kč obecně prospěšné společnosti
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, I. J. Pešiny 39, IČ: 26011531 - účelově vymezená dotace: Celoroční činnost
Regionálního turistického a informačního
centra, o.p.s..
smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20KPG01-0002 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ: 70889546.
plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Mi-

•

•
•
•

•

loslava Tuzara, se sídlem 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, Palackého 108, IČ: 66223491,
k zastupování v soudním řízení proti povinným xxxx, a to včetně případného řízení
o řádných nebo mimořádných opravných
prostředcích a exekučního řízení.
plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Palackého 108, IČ: 66223491, k zastupování na zesplatnění dluhu z nákladů
soudního řízení proti povinným xxxx.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 9.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 10.
darovací smlouvu se společností KAND
s.r.o., se sídlem 518 01 Dobruška, Opočenská 431, IČ: 60916761.
souhlasí
se zveřejněním dotačních programů na základě schválených Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí dle přílohy.
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•

•
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•

•
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•
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ze dne 09.03.2020
schvaluje
cenové kalkulace tepla a TUV za rok 2019 pro bytový dům čp. 1456 v ulici Rudé armády a bytový
dům čp. 1453 v ulici K Tabulkám a dále cenovou
kalkulaci tepla za rok 2019 pro dům čp. 69 na Jiráskově náměstí, to vše v Kostelci nad Orlicí.
smlouvu o dílo na akci: „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí“
se společností Petr Lupoměch, se sídlem
593 01 Bohuňov, Bohuňov 60, IČ: 45497923.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast podpory „Drobné veřejně prospěšné
a mimořádné aktivity „malé projekty“ takto:
7.500 Kč panu xxxx, – účelově vymezená
dotace Sportovní den mládeže s TAJV.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: „Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež“ takto:
5.000 Kč spolek Sportovní sdružení Zdravé
děti, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Drtinova 662, IČ: 69153183 – účelově vymezená dotace Pohybem k rozvoji tělesné zdatnosti dětí;
40.000 Kč pobočný spolek Český rybářský
svaz, z. s., místní organizace Kostelec nad
Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Podhorná 477, IČ: 13586009 – účelově vymezená dotace Rybářské kroužky mládeže;
50.000 Kč pobočný spolek Junák - český skaut,
středisko Kostelec nad Orlicí, z. s., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Lom 1, IČ: 15040771
- účelově vymezená dotace Celoroční činnost
junáckého střediska v Kostelci nad Orlicí.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
10.000 Kč SK Kostelec Tigers, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Jungmannova
986, IČ: 26620910 – účelově vymezená dotace: Příprava školního so balového týmu
na Mistrovství ČR – tréninky a vlastní turnaj;
10.000 Kč SK Kostelec Tigers, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jungmannova 986, IČ: 26620910
– účelově vymezená dotace: Muži a junioři v oblastním přeboru a na so balových turnajích;
15.000 Kč DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 24, IČ: 01519387 – účelově
vymezená dotace: Celoroční spolková činnost Dámského klubu SLAVĚTÍNA;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

45.000 Kč TTC Kostelec nad Orlicí, z.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Solnická
1373, IČ: 01205021 – účelově vymezená dotace: Správa víceúčelové herny 2020;
20.000 Kč Smíšený pěvecký sbor Orlice,
z. s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1125, IČ: 67442561 – účelově vymezená dotace: Celoroční činnost;
15.000 Kč Český kynologický svaz ZKO
Kostelec nad Orlicí - 568, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Ve Štědré 807, IČ:
64226905 – účelově vymezená dotace Celoroční činnost kynologického spolku;
25.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kostelecká Lhota, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ:
71182179 – účelově vymezená dotace: Činnost SDH Kostelecká Lhota;
7.000 Kč Euroregion Pomezí Čech, Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492,
IČ: 64224619 – účelově vymezená dotace:
Cyklobusy Orlických hor 2020;
10.000 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec
nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546 – účelově
vymezená dotace: Individuální žádost ZO SPCCH z.s. Kostelec nad Orlicí v roce 2020;
7.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 91, IČ: 46458034 – účelově vymezená dotace: Grant na údržbu fotbalového
hřiště v Kostelecké Lhotě;
15.000 Kč TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota
91, IČ: 46458034 – účelově vymezená dotace:
Podpora fotbalu dospělých v Kostelecké Lhotě;
35.000 Kč Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Podhorná 477,
IČ: 13586009 – účelově vymezená dotace:
Podpora celoroční činnosti spolku – nákup
nářadí a zboží spojené s činností spolku;
15.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kostelec nad Orlicí-Skála, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Stradinská 451, IČ:
70970751 – účelově vymezená dotace: Celoroční činnost – podpora činnosti SDH Skála;
5.000 Kč K.D.H., z.s., Kostelecký klub deskových her, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Školní 1495, IČ: 08659192 – účelově vymezená dotace: Kostelecký klub deskových her;

•

25.000 Kč HC Kostelec nad Orlicí, z.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 630, IČ: 22742913 – účelově vymezená dotace: Celoroční činnost sportovního
spolku HC Kostelec nad Orlicí, z.s.;
6.000 Kč Český kynologický svaz ZKO
Kostelec nad Orlicí - 568, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Ve Štědré 807, IČ:
64226905 – účelově vymezená dotace
Uspořádání oslav 100. výročí založení psince v Československu.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: „Sport – celoroční pravidelná činnost“ takto:
17.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kostelecká Lhota, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ:
71182179 – účelově vymezená dotace: Činnost SDH Kostelecká Lhota Mladí hasiči;
20.000 Kč SKI KLUB Kostelec nad Orlicí,
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Žofínská 813, IČ: 15040666 – účelově vymezená dotace: Provoz klubu.
smlouvu o dílo na akci: „Restaurování kamenné kašny na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí“ s restaurátorem panem Petrem
Benešem, se sídlem 541 02 Trutnov - Horní
Staré Město, U Hřbitova 220, IČ: 11119985.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 7.
organizační změnu s účinností od 01.04.2020
spočívající v přesunu agendy silniční doprava
z odboru dopravy - obecního živnostenského
úřadu na odbor stavební úřad – životní prostředí a zároveň schvaluje převedení pracovního místa referenta agendy silniční doprava
z odboru dopravy - obecního živnostenského
úřadu na odbor stavební úřad - životní prostředí. Po organizační změně je celkový počet
pracovníků na ODOŽÚ 12; celkový počet pracovníků SÚŽP 13.
ve funkci valné hromady společnosti Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003,
výsledek ﬁnančního hospodaření za rok 2019.

•

•

•

•

•

•
•

•

neschvaluje
ﬁnanční prostředky Římskokatolické farnosti děkanství Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 71, IČ:
46456538 – účelově vymezená dotace: Oprava
klempířských prvků jižní věže kostela sv. Anna.

•

DOTAČNÍ PROGRAMY ROKU 2020
Na svém jednání Rada města dne 06.04.2020 vyhlásila následující dotační programy pro rok 2020:
a) Jednorázové akce pro děti a mládež (alokovaná částka 50. 000 Kč)
b) Sport – jednorázové akce (alokovaná částka 110.000 Kč)
c) Kultura mládeže i dospělých (alokovaná částka100. 000 Kč)
Příjem žádostí od 12.05.2020 do 19.05.2020.
Žádost a pravidla pro přidělování dotací naleznete na www.kostelecno.cz, sekce: Dotace z rozpočtu města.
Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor, tel: 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou KVĚTEN–ČERVEN 2020.

| Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00

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

16.05. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114

02.05. MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515 , Opočno, 777 667 353

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

03.05. MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129 , Solnice, 773 766 699

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

08.05. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno, 777 667 353

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

09.05. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 693

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

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

06.06. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno

KLUB SENIORŮ POHODA
ŽIVOT NARUBY
Vážení a milí přátelé,
v uplynulých týdnech se nám všem obrátil život doslova
naruby. Česká republika se ocitla v situaci, kterou ještě
nezažila. Život se v některých oblastech doslova zastavil,
a to se týká i činnosti klubu seniorů. V tomto čase jsme vás chtěli pozvat na
tradiční setkání ke Dni matek, ale stejně jako u ostatních plánovaných akcí
platí, že setkávání seniorů zatím není možné. A asi nám nejspíš nezbývá než
počítat s tím, že senioři se budou moci sdružovat jako nejrizikovější skupina
až po úspěšném zvládnutí současné epidemie. Aktuální informace budou
zveřejněny ve vývěsní skříňce klubu.

Naše poslední setkání v prostorách klubu proběhlo v úterý 10.03. při společné oslavě kulatých narozenin našich členek. Jménem všech zúčastněných
děkujeme našim jubilantkám za výborné pohoštění a všem zúčastněným za
příjemnou atmosféru a pohodu.
Ještě ve středu 11.03. si pod vedením Drahušky Paulusové vyrobily členky
klubu krásná velikonoční vejce technikou netkaného patchworku. Pokud
nám to situace v závěru roku dovolí, zopakujeme si tuto výtvarnou dílnu pro
výrobu vánočních dekorací.
Do nadcházejících dnů přejeme ještě hodně trpělivosti s dodržováním zavedených opatření a hlavně přejeme to nejdůležitější, to je pevné zdraví.
Členky výboru klubu a vedoucí klubu Alena Židová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PODĚKOVÁNÍ
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí děkuje všem, kdo jakýmkoliv způsobem
pomohli a pomáhají zvládat nelehké období v době šíření onemocnění COVID-19.
Velké díky patří všem spoluobčanům, spřízněným duším, kteří věnovali svůj čas
šití látkových roušek pro naše pracovnice i klienty. Děkujeme i těm, kteří jsou
připraveni a ochotni nás i nadále, dle aktuální potřeby, zásobovat tolik potřebnými rouškami. Poděkování patří rovněž všem, kteří na nás myslí a pomohli službu v době nedostatku ochranných zdravotnických pomůcek, ochranných štítů
a dezinfekčních přípravků zásobovat a vybavit tímto materiálem a pomůckami.
Velice si vážíme všech, kteří nás mají rádi, projevují nám svoji náklonnost,
zájem, povzbuzují nás a podporují dobrým slovem a humorem.
Děkujeme všem, ať už jsou to rodiny nebo osoby blízké našich klientů, dobrovolníci, skauti, studenti a všichni ostatní dobří lidé, kteří svou schopností
a vůlí pomáhat svým blízkým a všem potřebným znovu probouzejí ve společnosti vzájemnou solidaritu, sounáležitost, úctu, pokoru a lásku.
V neposlední řadě patří obrovské poděkování pracovnicím přímé péče Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí za jejich fyzicky a psychicky náročnou
6

práci, v tomto období jsou často pro klienty jediným kontaktem s okolním
světem. Díky za jejich pracovní nasazení a úsilí, které momentálně vynakládají a které je mnohdy obdivuhodné, a to nejenom v této nelehké době.
Ocitli jsme se v situaci, která s sebou nese problémy, na které jsme nemohli být
připraveni. I přestože bylo nutné na přechodnou dobu uzavřít Centrum denních
služeb Domovinku, i přestože se poskytování pečovatelské služby v současné době řídí mimořádným režimem - jsou uzavřena střediska osobní hygieny
a omezeno poskytování doprovodů s klienty, zdůrazňujeme, že i nadále pečovatelská služba poskytuje terénní služby v rozsahu daném zákonem č. 108/2006
Sb. o sociálních službách. Je poskytováno sociální poradenství, je možno se
obracet na vedoucí služby a sociální pracovnice se žádostmi o pomoc a o radu,
probíhají jednání se zájemci a žadateli o poskytování pečovatelské služby, stále
hledáme způsoby, jak naše služby klientům a žadatelům o službu zabezpečit.
Ing. Jaroslava Hlavsová, sociální pracovnice
Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2020

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
14.04.2020 Nouzové otevření dveří bytu Vamberk
Jednotka byla od předešlé události povolána
k otevření zabouchnutých dveří bytu, ve kterém
měl majitel potřebné léky. Dveře jsme otevřeli
za pomoci speciálního nářadí. Spolupráce s Policií ČR.

27.03.2020 Dopravní nehoda osobního vozidla a motocyklu Čestice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu.
Po našem příjezdu k události jsme začali ošetřovat zraněného řidiče motocyklu a řidičku osobního automobilu. Havarované dopravní prostředky jsme
zajistili proti vzniku požáru. Dále jsme spolupracovali při ošetření řidiče motocyklu a jeho následném transportu do vrtulníku LZS. Po zadokumentování
nehody Policií ČR jsme pomohli naložit havarovaná vozidla na odtah a na závěr
provedli úklid vozovky. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, inspektorem provozu
a posádkami zdravotnické záchranné služby KHK, LZS HK, Policií ČR.

14.04.2020 Pomoc při zvednutí osoby Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána na pomoc osobě, která spadla z postele a nemohla se zvednout. Pána jsme zvedli a uložili zpět do postele bez zjevného poranění. Poté jsme přejížděli na žádost KOPIS k další události.
13.04.2020 Požár osobního vozidla Čestice
Jednotka byla povolána k požáru osobního automobilu. Po příjezdu
na místo události byla již na místě hlídka Policie České republiky. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že vozidlo nehoří plamenným hořením a jedná se pravděpodobně o technickou závadu. Motor vozidla jsme
chladili a kontrolovali teplotu za pomoci termokamery do příjezdu jednotky Požární stanice Rychnov nad Kněžnou. Komunikace byla po dobu
zásahu částečně neprůjezdná. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na svou základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanicí Rychnov nad Kněžnou a Policií České republiky.

12.04.2020 Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána do domu s pečovatelskou službou k otevření
bytu, ve kterém se nacházela zraněná osoba. Otevřít dveře se podařilo
uživateli bytu zevnitř bez nutnosti použití speciálního nářadí. Následně jsme mu poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby KHK jsme pomáhali s dalším ošetřením. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s Policií ČR a zdravotnickou záchrannou službou KHK.
01.04.2020 Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k náhlé srdeční zástavě u osoby v domě s pečovatelskou službou. Po našem příjezdu k události jsme začali osobu
resuscitovat a napojili ji na přístroj AED ve spolupráci s hlídkou Policie
ČR. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme dále pokračovali s resuscitací osoby. Lékař poté konstatoval exitus a naše jednotka se
vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou
službou KHK, Policií ČR a personálem pečovatelské služby.
30.03.2020 Osoba uvízlá v odpadní jímce Olešnice
Jednotka byla povolána k záchraně osoby, která uvízla ve vlezu do septiku. Osoba byla vytažena sousedy před příjezdem jednotek PO bez zjevného poranění. Z důvodu možného nadýchání výparů z odpadní jímky
jsme poskytli osobě předlékařskou pomoc a na místo byla povolána
zdravotnická záchranná služba KHK. Poté jsme se po dohodě s velitelem
zásahu vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnickou záchrannou službou KHK.
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21.03.2020 Únik ropných látek na komunikaci Přestavlky
Jednotka byla povolána k úniku oleje na pozemní komunikaci poblíž
vodního zdroje. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu
jsme zjistili, že se olejová skvrna nachází na polní cestě a vodní zdroj není
ohrožen. Skvrnu o rozměrech 50 x 0,1m jsme zasypali sorbentem. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policíí ČR.

09.03.2020 Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření zabouchnutých dveří
do bytu v bytovém domě, ve kterém se nacházelo tříleté dítě. Za asistence Policie ČR jsme dveře otevřeli speciálním nářadím a dítě předali
v pořádku rodičům. Na místě spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

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

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU ZRUŠEN
bor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí oznamuje, že z důvodu
přijatých mimořádných opatření v souvislosti s výskytem koronaviru je ZRUŠEN sběr železného šrotu, který se měl konat 25.04.2020.
O náhradním termínu budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
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SLOŽKY MĚSTA

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
BOHOSLUŽBY A AKCE FARNOSTI

Městská policie

Mše svaté v Kostelci nad Orlicí, v Chlenech a na Homoli s omezeným počtem účastníků bohoslužeb dle aktuálního pořadu bohoslužeb. Na našich
webových stránkách naleznete: Pastorační pravidla diecézního biskupa
po uvolnění s omezeními a pravidly a rovněž Usnesení vlády; obojí s platností od 24.04.. Pravidelná poutní mše sv. na Homoli 4. neděli velikonoční,
letos 03.05., bude sloužena jen v odpoledním čase ve 14:30 v počtu do 15
osob. Bohoslužby v 08:00 a 10:00 jsou zrušeny.

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
středa

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

15:00–16:00
15:00–16:00

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
www.kno.farnost.cz | e-mail: rkfd.kostelec.no@centrum.cz
farní telefon: 731 604 685 | telefon na kněze: 728 515 557

Městská knihovna

Náboženská obec Církve československé
husitské v Kostelci 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

c

Vladimír Komárek

Výpůjční doba knihovny v době koronaviru:
dospělé oddělení
pondělí
středa
čtvrtek

8:00–11:00 | 12:00–16:00
8:00–11:00 | 12:00–16:00
8:00–11:00 | 12:00–16:00

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí

dětské oddělení
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

8:00–11:00 | 12:00–16:00

Vzhledem ke koronavirové epidemii neproběhne plánovaná výstava
absolventů výtvarného oboru ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí.

Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem, telefon: 606 930 630
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz

NEUNIKLO NÁM
Zubní technik, dobrovolník, prodavač, aneb
noví hrdinové doby koronavirové
Neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Svými nápady pomáhají našemu
městu překonat pandemii. Zubní technik, dobrovolník, skaut, prodavač,
lékař, tito všichni jsou hrdinové dnešní doby. Ať už stojí v předních liniích
nebo pomáhají svou solidaritou druhým.
Chcete poděkovat někomu, kdo vám v současné situaci pomohl? Nebo
podpořit lidi v konkrétních povoláních, kteří v těchto dnech pracují pod
velkým fyzickým i psychickým vypětím?
Podpořit je, poděkovat, připojit svůj vzkaz pro ně můžete i vy!
Vzkazy i fotograﬁe nám můžete posílat na e-mail: sslezakova@muko.cz.
Postupně budeme zveřejňovat ve zpravodaji jejich fotograﬁe a příběhy.
DĚKUJEME, DÁME TO! Pošlete i vy svůj vzkaz hrdinům prostřednictvím
Zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice.
Prvními hrdiny jsou Michal Moravec a Václav Morávek, kteří tisknout
ochranné štíty na svých 3D tiskárnách momentálně hlavně pro lékaře
a další profese v první linii, kteří se o ně přihlásí a potřebují je...
Šárka Slezáková
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Poděkování firmě TFA s.r.o.
Náš syn Tomáš oslavil v listopadu již 25 narozeniny
a jeho jediným přáním bylo
získání nového elektrického vozíku. Na tom starém,
se kterým jezdí už 10 let, se
už bál kamkoliv vydat – byl
velmi poruchový a nespolehlivý. Kvůli svému těžkému
tělesnému handicapu přitom Tomáš nemá prakticky
jinou možnost být alespoň
částečně samostatný. Nový
vozík byl částečně hrazen ze
zdravotního pojištění, které
ale nepokrylo celkové náklady této pomůcky, jejíž cena
se šplhá k 200.000 Kč. Velmi
proto děkujeme ﬁrmě TFA
s.r.o. z Kostelce nad Orlicí,
která uhradila celý doplatek
na tuto zdravotnickou pomůcku. Vážíme si toho, že vedení této ﬁrmy není
lhostejný osud rodinných příslušníků jejich zaměstnanců a dokáží najít
způsob, jak jim pomoci.
S úctou, rodiče Tomáše Červinky

Charitativní jarmark dělá radost
Malí pacienti, lékaři a sestřičky z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou
o velikonoční atmosféru nepřijdou
Charitativní jarmark pro Amálku i přes posunutí termínu konání dělá radost.
V pondělí 30.03. byly předány velikonoční dárečky pro Oblastní Nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. V lehkém předstihu věnovala rodina Havlíkova a děti ze Základní školy z Lípy nad Orlicí výrobky, které byly určeny pro charitativní jarmark.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za podporu této myšlenky. Velké
poděkování do rychnovské nemocnice našim zdravotníkům – lékařům, sestrám, řidičům sanitek, ošetřovatelům, záchranářům i uklízečkám.
Poděkování však zaslouží všichni, kdo dodržují pravidla a tím pomáhají krotit nákazu a předcházet nejhoršímu. Všichni, kdo poctivě nosí roušku, myjí
si ruce, zbytečně nevycházejí, nebo nevolají zbytečně na tísňové linky. Velký
obdiv všem lidem, kteří přišli s nápadem, jak pomáhat, iniciativou na podporu
nejvíce ohrožených, pustili se do šití roušek, do shánění materiálu, na 3D tiskárnách vyrábějí ochranné štíty pro lékaře…
Šárka Slezáková

Kostelečtí hokejisté dezinﬁkovali svoje město
Hokejisté v jednorázových oblecích, s brýlemi, rukavicemi a pořádnou dávkou
dezinfekce vyrazili v pátek 27.04. po 19:00 do ulic Kostelce. Nabídli svoji pomoc
městu a budou dezinﬁkovat autobusové a železniční zastávky, lavičky na frekventovaných místech i veřejná sportoviště (skatepark, workout, a další).Váží
si dlouhodobé podpory od města, a tak dezinfekci provedli ve své režii. Nechceme od města peníze, naopak si vážíme dlouhodobé podpory a chceme tak
Kostelečákům pomoc a poděkovat," říká předseda HC Lev Lukáš Bolehovský.
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Víte, že
…hokejisté HC Lev Kostelec pomohli lví silou Nemocnici v Rychnově
nad Kněžnou? Tato v rámci boje s koronavirem připravila jedno lůžkové
oddělení jako zálohu v případě, že by se starala o větší počet pacientů s
podezřením na nákazu COVID – 19. HC Lev Kostelec z výtěžku charitativní dražby na svém lednovém Galaplese kosteleckého hokeje zakoupil bílé
zboží pro toto oddělení tj. lednici, sušičku, žehličku a mikrovlnku a dále po
dohodě s ředitelem nemocnice Lubošem Mo lem zakoupili zvukové systémy Panasonic na sesterny jednotlivých oddělení. Mini věže jsou nově na
oddělení ARO, na dětském, chirurgii, ortopedii a na následné péči.
Kostelečtí hokejisté tak splnili svůj slib a prostředky z charitativní dražby na lednovém Galaplese kosteleckého hokeje ve výši 31 tisíc korun
tímto věnovali nemocnici.

…modelářem roku 2019 ve východních Čechách se stal kostelecký rodák
pan Jiří Lejsek? Ve svých 85 letech se stal nejstarším oceněným modelářem. Anketu vyhlašuje již po 19 let Bzuk team z Dlouhé Vsi.

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.

Hned napoprvé jsem
FQUVCNCUNGXWś
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna – duben 2020

Výročí 100 let kina Rabštejn

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

Je úžasné, že tato velká akce připadá na 100 let výročí kina v domě popisném 36 na Palackého náměstí – tedy Rabštejně. Jak se můžete dočíst
v kronice města nebo v knize Kostelec v obraze na straně 822:

•

•

•

•

•

•

Taneční kurzy pro páry v roce 2020 probíhaly a stále probíhají (s ohledem
na přerušení z důvodu vyhlášení nouzového stavu v Česku) ve dvou úrovních – bronzová a stříbrná. Doposud proběhlo úspěšně šest lekcí z celkového počtu osmi. Po dohodě s tanečními lektory Mgr. Josefem a Klárou
Solárovými budou taneční kurzy pokračovat, jakmile to bude možné.
Všem zúčastněným párům zašleme včas informace e-mailem a samozřejmě vše bude uvedeno na našich webových stránkách.
V měsíci únoru a březnu proběhl tradičně zápis do Kurzu společenského
tance a výchovy pro mládež Podzim 2020. Taneční mistři p. Daniel Zhouf
a sl. Simona Vaníčková z Taneční školy Bonstep Hradec Králové se těší
na nultou lekci (termín přineseme v příštím vydání zpravodaje). Do tanečního kurzu ještě přijímáme dívky i chlapce (pouze v případě, že se zapíše
současně dívka i chlapec). Více informací v Divadelní kavárně na Rabštejně.
Dalším školním představením v měsíci březnu byl výchovný hudební
pořad. Hudební skupina High Vibes za podpory MŠMT a Linky bezpečí
uvedla pořad Na vlnách přátelství. Děti z mateřských škol, základních
a středních škol při poslechu moderních písní vyslechly rady proti šikaně.
Děti v hledišti se aktivně zapojily do průběhu koncertu – tancem i zpěvem.
V březnu proběhl další ročník oblíbeného ﬁlmového festivalu outdorových
ﬁlmů „Expediční kamera“. Tento festival se v Kostelci nad Orlicí těší velkému zájmu diváků – i díky velké pohodě, občerstvení a přítomnosti mnoha
stejně naladěných návštěvníků. V loňském roce jsme přivítali hosty z nedalekých Čestic, kteří s Žigulíkem objeli celý svět. Úžasný výkon a skvělé
osvěžení ﬁlmového festivalu. Letos byli hosty Terka a Jarda s vyprávěním
„Co tomu řeknou lidi aneb, jak nám cestování změnilo hodnoty.“
S ohledem na četná vyprodaná představení prosíme diváky, aby si vyzvedávali rezervované vstupenky v dostatečném časovém předstihu – nejméně jeden
týden před konáním představení. Poté budou postoupeny dalším zájemcům.
Aktuálně se těšíme na divadelní představení Rodina je základ státu s Miroslavem Etzlerem, Vandou Hybnerovou,… a Pro tebe cokoliv s Pavlem Zedníčkem, Janou Paulovou,… která se opět zařadila mezi vyprodaná představení.
Příznivci tanečních rytmů – skvělá zpráva – Tančírny budou pokračovat.
Předpokládaný termín navazující tančírny je v sobotu 09.05.2020. Heslo:
zopakovat, upevnit a osvěžit kroky!

DIGITALIZACE KINA RABŠTEJN
Jak probíhá digitalizace kina Rabštejn?
Zajímají Vás střípky historie v oblasti kinematograﬁe v Kostelci nad Orlicí?
Chcete vědět jaký je rozdíl mezi zvukem 050.1 a 07.01?
Pak je tento článek určen Vám. V minulém čísle zpravodaje jsme Vás krátce
informovali o tom, že připravujeme plnou digitalizaci kina Rabštejn. Též
o tom, jaké výhody budou pro návštěvníky kina.
Ano, můžete se těšit na ﬁlmy „od premiéry“, na ﬁlmy, které jinak do menších kin distributoři nepouští, na nový kvalitní zvuk a obraz.

KADEŘNICTVÍ
dámské | pánské | dětské
Frošova 1249, Kostelec nad Orlici
(umístěné v suterénu)
OTEVŘENO
PO–PÁ 9:00–17:00 | DOPOLEDNE BEZ OBJEDNÁNÍ
tel.: 721 512 707 | e-mail: kadernictvikostelec@seznam.cz
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Po vzniku Československa udělila Zemská správa politická v Praze
městu Kostelci nad Orlicí 12.10.1920 nepřevodnou licenci pro provozování kinematografických představení. Licence platila do 31.10.1924,
její udělení bylo vázáno na podmínky provozu v majitelově režii, tj.
nesměla být propachtována ani za účast na zisku jinému, z hrubého
příjmu podniku musela být odvedena 2 % ve prospěch státní invalidní
péče k rukám Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Čechách v Praze Karlíně. …
Udělení licence bylo vázáno na dům č. 36 – budova „Rabštajn“ (jak se v té
době psalo). Kino v Kostelci na Rabštejně tedy fungovalo již šest let před
prvním promítáním zvukového filmu v Praze. Zvukový film přišel do Kostelce na jaře roku 1931. Druhým kinem v Kostelci bylo Bio Charita (později
bio Oko) v Lidovém domě, které vlastnila katolická jednota a sdružené
katolické spolky v Kostelci nad Orlicí. Od padesátých let bylo v provozu
jen jedno kino – bio Oko. V roce 1999 byl provoz tohoto kina ukončen.
Dům byl navržen k prodeji. A kino se vrátilo zpět do budovy Rabštejna.
Až do roku 2013 kino Rabštejn promítalo promítacích přístrojů 35mm (filmy se distribuovaly na 5-7 filmových pásech, jedno políčko má výšku
19 mm, o celkové délce až 4 kilometry jeden film). V roce 2013 se podařilo
udělat digitalizaci kina ve formátu tzv. e-Cinema, kdy se již promítá digitálně, ale nikoli podle standardu DCI. Promítání probíhá z Blu-ray disků,
MKV formátu a podobných. Problémem není kvalita promítání, ale distributoři pro e-cinema část filmů vůbec nepustí, nebo až velmi dlouho
po premiérách.
Co je třeba udělat, aby kino splňovalo standardy DCI?
Možná Vás bude zajímat, co opravdu v praxi znamená, že kino je plně
digitální. Problematiku lze rozdělit do několika kategorií. Jednak jsou to
věci technické (promítací přístroj, zvukový řetězec, …) a věci kolem distribuce filmů, autorských práv a smluvních vztahů. O to, aby vše proběhlo správně a na konci budování byl vystaven certifikát DCI, se stará tzv.
„integrátor“, který do projektu dává své jméno, know-how, kontroluje
a zaštiťuje technickou stránku věci.
Technické pozadí DCI
Hlavní komponentou celého systému je promítací přístroj, který je spojen s „kinoserverem“. Kinoserver je velmi výkonný počítač, který zpracovává obrazová a zvuková data. Tento kinoserver spolu s promítacím
přístrojem jsou spojeny sběrnicí, která zaručuje, že není možné filmy jakkoli „ukrást“. Samozřejmostí a předpokladem je vysoké rozlišení a svítivý
výkon projektoru.
Nedílnou součástí kvalitní projekce je „zvukový řetězec“. Ten sestává
z několika důležitých komponent. Vše začíná u tzv. zvukového procesoru,
který umí zvuk správně rozdělit do několika kanálů (viz dále). Přes zesilovače pak jde zvuk do jednotlivých reproduktorů v sále. Současná DCI
kina fungují buď ve zvukovém systému 05.01 nebo 07.01. Jaký je mezi
tím rozdíl? Systém 5.1 vyžaduje v kinosále následující reproduktory: Levý,
Pravý, Středový, Levé surroundy, Pravé surroundy (převážně pro zvukové
efekty) a „.1“ v názvu znamená basový subwoofer (silný reproduktor, který prezentuje zvuky o nízkých frekvencích 20 – 250Hz). Zvukový systém
„7.1“ je doplněn ještě o levé zadní surroundy a pravé zadní surroundy.
I různé filmy jsou natočeny v různých zvukových formátech (většinou dle
množství efektů a rozpočtu filmu).
Při instalaci DCI v současné (nelehké) době již máme zapůjčený promítací přístroj – zvažte: spolu s transformátorem váží přes 200 kg! Souběžně
připravujeme zapojení zvukového řetězce spolu s digitálním mixážním
pultem.
11

Ostatní aspekty DCI
Jak jsem již zmínila, kromě techniky je třeba i právních kroků, které jsou
k vlastnímu promítání nutné. Kromě získání certifikátu DCI je nutné
uzavřít nové podlicenční smlouvy s jednotlivými distributory filmů.
Těch je v současné době přibližně 25. Dále nás čeká ještě mnoho činností: musíme vyškolit promítače, upravit vstupenkový rezervační systém pro digitální kina, posílit internet (některé filmy se již distribuují
pouze přes speciální síť – jeden film je v řádu několika stovek GB dat!),
úprava webových stránek a v neposlední řadě příjemná drobnost: TĚŠTE SE NA POPCORN!
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DIGITÁLNÍHO KINA
Po stu letech tedy zásadně měníme techniku promítání. Slavnostní zahájení již mělo proběhnout v měsíci dubnu. Vzhledem k nouzovému stavu
slavnostně zahájíme digitální kino při prvním možném termínu, o kterém
Vás samozřejmě budeme včas informovat. Při tomto slavnostním zahájení
se můžete těšit na hezký ﬁlm, diskuzi s odborníkem v oblasti kinematograﬁe, promítneme Vám krátký ﬁlm, který byl natočen v Kostelci roku 1933,
a ukážeme, jak se promítalo z promítaček na ﬁlmový pás 35mm.

Informace o tanečních pro páry
Taneční pro páry letos navštěvovalo přes třicet párů tanečníků. Bohužel,
vzhledem k vyhlášeným omezením provozu jsme taneční pro páry byli
nuceni přerušit. Domluvili jsme se s tanečním lektorem Mgr. Josefem Solárem, že pro dvě zbývající lekce se budeme snažit najít vhodný termín.
Již se moc těšíme!

Osoby a obsazení:
Dr. David Mortimore
Dr. Hubert Bonney
Dr. Mike Connolly
Rosemary Mortimorová
Vrchní sestra
Sir Willoughby Drake
Jane Tateová
Leslie
Seržant
Bill
Režie:

– Miroslav Etzler
– Petr Motloch
– Richard Trsťan
– Vanda Hybnerová / Zuzana Slavíková
– Martina Hudečková
– Zdeněk Košata
– Sabina Laurinová / Eva Kodešová
– Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin
– Jakub Slach / Vladislav Rotta
– Miloš Kopečný
Petr Hruška

Představení RODINA JE ZÁKLAD STÁTU je plánováno na sobotu
06.06.2020 od 19:00 na Rabštejně. Představení je součástí Rabštejnského
divadelního abonmá. Sledujte www.skrabstejn.cz pro aktuální informace.

Divadelní představení pro tebe cokoliv
Divadelní představení Pro tebe cokoliv s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem v hlavních rolích bylo plánováno na březen 2020. Vzhledem
k nouzovému stavu a velké vstřícnosti produkce Divadla Kalich Praha se
nám podařilo přesunout toto představení na sobotu 27.06.2020.

Divadlo Rodina je základ státu
Předpokládáme, že se
na začátku června setkáme u dlouho plánovaného
divadelního představení,
které napsal Ray Cooney
a nastudovalo jej Divadlo
Palace z Prahy.
Příběh Rodina je základ
státu přivede diváka
do prostředí nemocnice,
kde se o adventu doktor
David Mortimore připravuje na důležitou
nadační přednášku. Její
zvládnutí mu může pomoci v kariérním růstu,
ale to by nesměl být autorem hry Ray Cooney,
aby se hlavní postavě vše
hladce vydařilo. Doktora Mortimora v nemocnici navštíví jeho bývalá milenka Jane, která má pro něj speciální překvapení. Davidu nezbývá, než se
obrátit o pomoc na přítele Huberta, ale jeho situace se tím ještě více zamotá, čemuž nasadí korunu příchod manželky doktora Mortimora Rosemary
a řady dalších postav.
To, že je Ray Cooney jedinečným dramatikem, podtrhuje skutečnost, že
mu královna Alžběta II. v roce 2005 udělila titul důstojníka Řádu britského impéria za služby britskému dramatu.
Tato hra Raye Cooneyho vyžaduje v hlavní roli herce s fenomenální pamětí, neboť role Davida Mortimora je o 95 stranách textu! Do hlavní role
obsadili vynikajícího Miroslava Etzlera, který se hry zhostil s bravurou
sobě vlastní. Jeho přítele Huberta hraje Petr Motloch. Tyto dva herce pojí
přátelství již od hereckých začátků, kdy spolu začínali v Ostravě a později
oba přijali angažmá v pražském Národním divadle. V této komedii se spolu setkávají na jevišti po několika letech.
Tato inscenace je přehlídkou velkého množství kostýmů, čímž jsou ostatně
zajímavá i ostatní představení v tomto pražském divadle, které sídlí na Václavském náměstí v pasáži Jalta. Zajímavostí je však korzet, ve kterém se
představí Richard Trsťan v úvodní scéně. Jedná se o kostým, který oblékala v 70. letech Helena Růžičková v představení Les v Divadle Na zábradlí.
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Vstupenky a rezervace zůstávají v platnosti. Sledujte www.skrabstejn.cz
pro aktuální informace.

Dopolední biograf
V měsíci květnu je to právě dva roky, kdy jsme začali promítat tzv. „Dopolední biograf“.
Dopolední biograf je určen hlavně návštěvníkům, kterým z různých důvodů nevyhovuje večerní promítání. Nesporným přínosem je i fakt, že
výše vstupného je zvýhodněná (zlevněná oproti běžným cenám vstupenek v kině). Promítání dopoledního biografu se těší stále rostoucí oblibě
(až tak, že si někteří návštěvníci chodí dopředu rezervovat lístky!)
A co nás čeká? S ohledem na digitalizaci kina Rabštejn dle standardu DCI
budou rovněž do Dopoledního biografu zařazovány aktuální ﬁlmy (včetně
ﬁlmů premiérových). Vše souvisí s dřívějším poskytnutím autorských práv
od jednotlivých ﬁlmových distributorů. A s touto novinkou přijde ještě
jedna: dopolední promítání bude zařazeno v programu dvakrát v měsíci.
Máme se tedy na co těšit. Již teď mohu slíbit, že o původně zařazené české
ﬁlmy „Ženská na vrcholu“ a „Poslední aristokratka“ nepřijdete. Konkrétní
programovou náplň přineseme v příštím vydání zpravodaje.
Dopolední biograf promítáme pravidelně ve čtvrtek od 10:00 – vše dle
aktuální situace rozvolňování opatření a nouzového stavu.

Příprava letního kina
Pravidelně v tomto čase již začínají probíhat přípravy na Letní kino Rabštejn, které promítá o letních prázdninách. Stejně je tomu i letos. Pro
zprovoznění Letního kina Rabštejn 2020 kontrolujeme stav vybavení,
plánujeme nasazení filmů s filmovými distributory atd. Zahrada v centru
města se už začíná zelenat! V programu budou zařazeny úspěšné české
filmy, oblíbené hudební filmy, ale tradičně i jedna pohádka pro naše malé
diváky v doprovodu svých nejbližších.
Samozřejmě bude připraveno příjemné sezení v křesílkách u stolečků
a hlavně výborná přátelská atmosféra!
Seznam filmů, které po dohodě s jednotlivými filmovými distributory
budou zařazeny do programu letního kina, Vám přineseme v příštím vydání zpravodaje.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Jubilea v roce 2020 – květen

Dne 12. května uplyne 10 let,
co nás navždy opustila
Jaroslava Kučerová roz. Hartmanová.

70 let oslaví Hana Posledníková
Jana Cvanigová
75 let oslaví

Jan Janeček

Vzpomínají s láskou děti, vnoučata a pravnoučata.
91 let oslaví

80 let oslaví

Vítek Losenický

Miluška Krupková
Drahomír Černohous

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

Z našich řad odešli
Stanislava Sychrovská
Bohuslava Koucká

* 1932
* 1937

Miroslav Adamčiak
Marie Kučerová

*1947
*1957

S úctou a láskou dne 16. května vzpomeneme
na nedožité 85. narozeniny
našeho taťky, dědečka a pradědečka
pana Jaroslava Málka z Koryt.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Libor, Jaroslava a Eva s rodinami

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

„Kdo byl milován,
nikdy není zapomenut.“

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zatavilo
Odešel jsi tichou tmou,
Tiše s bolestí svou.
Zavřel jsi oči, chtělo se ti sprát,
aniž jsi tušil, co to má znamenat.
Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohl žít.

29. května uplyne patnáct let, co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan František KOUCKÝ z Kostelce nad Orlicí.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 4. května uplyne třetí smutný rok, co nás navždy opustil
pan Stanislav Keprta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva a synové Standa a Milan.

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®
Jitka Filipová s. r. o.
Večer, když slunce zemi opouštělo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi tichou tmou, tiše s bolestí svou.
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátí, už není naděje.
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

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

Dne 8. května uplynuly 3 smutné roky,
co nás navždy opustil milovaný syn a bratr
Pavel Šindelek.

Starý zámek

S bolestí v srdci stále vzpomínají
matka a sestra s rodinou.

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

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

pracovní doba: 8:00–15:30
kopání hrobů a kamenické práce
Po krátkých cestách chodili jsme spolu,
na dalekou odešel jsi sám…
Dne 10. května uplynou již 4 roky bolesti a smutku, co nás
navždy opustil nám milovaný manžel, tatínek, děda praděda
pan Ladislav Petrák.
S láskou vzpomínají
Manželka, dcery, vnoučata a pravnoučata.
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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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Vzpomínka
17.03. odešel na věčnost emeritní starosta našeho
města pan František Sejkora. V důsledku pandemie
koronaviru se nemohlo konat veřejné rozloučení se
zemřelým, dovolte mi alespoň touto cestou několik
krátkých vzpomínek na spolupráci s ním.
V roce 1994 jsem na městský úřad nastoupila jako
vedoucí správního odboru. Za necelé čtyři roky
mého působení ve funkci se podařilo pro město
vybudovat a vytvořit mnoho nového. S panem starostou jsem spolupracovala na výstavbě domu s pečovatelskou službou a rekonstrukci stávajícího zařízení, organizačně jsme
zajišťovali vybudování nové knihovny. Podařila se rekonstrukce mariánského
sloupu na náměstí a velkou akcí byla bezesporu oprava fasády věží kostela
svatého Jiří. Ta byla z části pořízena z prostředků města i dalších sponzorů,
kteří štědře přispěli nadaci založené k tomuto účelu. Vedení města rovněž
odsouhlasilo a realizovalo příspěvky majitelům domů na nové barevné nátěry průčelí budov na náměstí. Posledním velkým dílem před mým odchodem
na jiné působiště byla rekonstrukce staré budovy úřadu. Na všech uvedených

činnostech spolupracovali s panem starostou pan František Krch, Oldřich
Luňáček, Jana Šabatková a vedoucí Technických služeb pan Ladislav Žid.
Moje tehdejší kancelář na úřadě byla průchozí do starostovské. Každý
den ráno přicházel pan starosta do práce s tím, kolik lidí ho ráno zastavilo, co kdo po něm chtěl a co sám viděl, že by se mělo ve městě změnit či zlepšit. Potom nejčastěji volal vedoucího technických služeb nebo
stavebního úřadu a věci se začaly hýbat. Podobně to bylo po celý den
i týden. Napadá mi jednoduchá představa. Slovo starosta má svůj základ
ve výrazu starati se. Mám za to, že pan František Sejkora se skutečně
staral a starost byla naplněna - město vzkvétalo. Je zřejmé, že ne ve všem
a každému mohl vyhovět, ne vždy se vše podařilo, třeba pro nepříznivé
okolnosti či lidskou nepřízeň, ale jasné je, že mu Kostelec a jeho občané
jako patriotovi byli blízcí a nebudu přehánět, když napíšu, že je měl rád.
Pane starosto, děkujeme a budeme vzpomínat.
M. Slavíková
Děkuji touto cestou všem občanům, přátelům a známým za projevenou
soustrast k úmrtí mého zesnulého manžela Františka Sejkory.
Manželka Božena s rodinou.

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

05.05., úterý – 18:00
KEBELLTS
Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení Kebellts. Každé
úterý v 18:00. Sál. Dle aktuálního vývoje.

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.

07.05., 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. Dle
aktuálního vývoje.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu dochází k rušení či přesunu
mnoha akcí na Rabštejně. Snažíme se najít vhodné termíny v době, kdy to
bude pro všechny bezpečné a příjemné. Spolupracujeme při tom s dramaturgy divadel, hudebníky, tanečními mistry a dalšími profesionály.
Kulturní dům Rabštejn je nezisková organizace. Všem Vám děkujeme, nejen v této nelehké době, za Vaši přízeň a podporu! Velice si toho vážíme.

Program SK Rabštejn
03.05., neděle – 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna. Dle aktuálního vývoje.
04.05., pondělí – 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
Dle aktuálního vývoje.
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09.05., 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. Dle aktuálního vývoje.
14.05., čtvrtek – 18:00 KONCERT ZUŠ F. I. TŮMY
Koncert těles z jednotlivých oborů Základní umělecké školy F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí. Sál.
Nekoná se.
05.05., pátek – 14:45
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. Dle aktuálního vývoje.
16.05., sobota – 18:00
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec n/O a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném představení pod uměleckým
vedením p. Lenky Neubauerové. Sál. Předprodej vstupenek zahájen v pondělí 2.3.2020 v Divadelní kavárně na Rabštejně, ON-LINE prodej vstupenek
na www.skrabstejn.cz. Sál. Vstupné: 50 Kč. Přesunuto z 27.03.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti
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17.05., neděle – 11:00
NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Divadelní kavárna. Dle aktuálního vývoje.
17.05., neděle – 15:00

BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ
– GISELLE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec
nad Orlicí a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném představení pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Sál. Vstupné:
50 Kč. Přesunuto z 29.03.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
19.05., úterý – 14:30
TRADIČNÍ MÁJOVÉ SETKÁNÍ
Příjemné a pohodové posezení s Klubem seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí.
Sál. Zatím zrušeno.
22.05., 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. Dle aktuální situace.
26.05., 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. Dle
aktuální situace.
27.05., středa – 16:00
PREZENTACE KROUŽKŮ DDM KAMARÁD
Zábavné odpoledne s představením jednotlivých kroužků Domu dětí
a mládeže Kamarád v Kostelci nad Orlicí. Sál. Nekoná se z důvodu nouzového stavu. Nekoná se.
06.06., 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.
27.06., sobota – 19:00

DIVADLO: PRO TEBE COKOLIV
– Divadlo Kalich Praha
Komedie pro sedm herců a králíka – Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože
pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin
převlečete do oblečení z biobavlny. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
David Suchařípa, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další. Vstupné: 240–370 Kč v předprodeji. Přesunuto z 21.03.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.

09.09., 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. Přesunuto z 08.04.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
září

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 %. Přesunuto z května 2020.

Kino Rabštejn - E-Cinema
21.05., čtvrtek – 10:00

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. Dle aktuálního vývoje.
24.05., 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 království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Animovaný film USA 2019. Vstupné 80 Kč. Dle aktuálního vývoje.
Květen/červen 2020

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!
PŘIPRAVUJEME PLNOU DIGITALIZACI KINA RABŠTEJN.
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA SLEDUJTE NA www.skrabstejn.cz

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

Květnové soutěžení s DDM
Tak nám zavřeli školu a kroužky. To ale neznamená, že
budeme jen sedět a nic nedělat.

odkaz společně se základními údaji (jméno, příjmení a datum narození) na e-mail: hurdy10@seznam.cz Do předmětu e-mailu napište slovo
SOUTĚŽ. Do videa klidně zapojte i své rodiče, nebo sourozence. Při tvorbě videa dbejte na svoji bezpečnost a držte se zásad parkouru (žádné
vandalství = co doma rozbijete, to také spravíte). Vyhodnocení: nejvtipnější parkourové video a nejoriginálnější využití domácnosti či zahrady
pro parkour.
07.04.–20.05.

07.04.–20.05.

FOTO/VIDEO SOUTĚŽ V PARKOURU
- Parkour u mě doma!
Věk účastníků: 5–16 let. Uzávěrka soutěže: 20.05.2020. Video/foto: zachyťte, jakým způsobem děláte parkour, nebo nějakou z akrobatických
disciplín doma, na zahradě, nebo před domem. Video vložte na úschovnu (fotografii zašlete rovnou na email) a nejpozději do 20.05. odešlete
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
– Všude dobře, doma nejlépe!
Zapojte se do soutěže na téma Všude dobře, doma nejlépe. Věk účastníků: 6–18 let. Rozsah práce neomezený. Pustit se můžete do pohádky,
bajky, komiksu i básně. Na vítěze čekají ceny v podobě knížek, časopisů
či komiksů. Své práce zasílejte do 20.05. na e-mail majda.kynclova@
seznam.cz, jako předmět uveďte SOUTĚŽ.
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07.04.– 20.05.
FOTO/VIDEO SOUTĚŽ – Tělocvična u mě doma!
Věk účastníků: 5–16 let. Uzávěrka soutěže: 20.05.2020. Zájemce o zařazení do soutěže natočí video nebo pořídí fotografii, na které bude
prezentovat svůj sportovní výkon. Může se jednat o cvičení doma,
na zahradě nebo před domem. Video vložte na úschovnu (fotografii zašlete rovnou na email) a nejpozději do 20.05. odešlete odkaz společně se základními údaji (jméno, příjmení a datum narození) na e-mail:
Dostalek.JA@gmail.com Do předmětu e-mailu napište slovo SOUTĚŽ.
Do videa klidně zapojte i své rodiče, nebo sourozence. Vyhodnocení:
videa budou rozdělena do dvou skupin podle věku soutěžících (při zařazování do skupin rozhoduje věk v den ukončení přihlášek, tedy 20.05.).
Mladší skupina 5–10 let a starší 11–16 let. Z každé skupiny vybereme tři
výherce, kteří dostanou hodnotné sportovní ceny a jejich výkony budou
prezentovány na webu a facebooku DDM. Co se bude hodnotit: originalita a technická náročnost. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 25.05.

PŘIPRAVUJEME TÁBOROVÉ LÉTO 2020
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – RAKOUSKO SCHLADMING – ZRUŠENO
27.06.–04.07. (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.

CESTOMÁNIE – turisticko-zážitkový tábor
27.–31.07. (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).

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO předškoláky a 1. třídu
06.07.–10.07. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější
sportovní aktivity.

Tábor JUDO
26.07.–15.08. (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.

CESTA ZA DIVADLEM 06.07.–10.07. (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
06.–10.07. (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.
13.07.–17.07. (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.
13.07.–17.07. (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
19.07.–01.08. (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.–24.07. (5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi objet svět za 5 dní, každý den budeme na jiném kontinentu a možná budeme cestovat i v čase. Tábor plný her, soutěží a výletů.
Tábor bude probíhat denně od 8:00 do 16:00.
BAREVNĚ VÝTVARNÝ TÁBOR pro 5.–7. třídu ZŠ
10.08.–14.08. (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.
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SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
03.08.–07.08. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové aktivity. Cyklistika, plavba po řece na ra ech a kánoích, vysoké lanové překážky, plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod.
CESTA KOLEM SVĚTA - TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
03.08.–07.08. (5 dní) - příměstský tábor
Během příměstského tábora budou mít kluci a holky možnost nejen zábavnou formou potrénovat angličtinu, ale zároveň si užít spoustu zábavy a dobrodružství! Každý den objevíme novou zemi s novým příběhem,
poznáme tamní život a zvyky, zahrajeme si nejrůznější hry. Pozadu nezůstanou ani výtvarné a pohybové aktivity.
ARAULENŠTÍ LUČIŠTNÍCI - FANTASY TÁBOR
03.08.–07.08 (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 – ZRUŠENO
– expedice na ostrov pokladů 07.08.–16.08. (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
10.08.–14.08. (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.
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BULHARSKO 17.08.–23.08. (7 dní) – pobytový tábor – ZRUŠENO
– MISTROVSTVÍ EVROPY V MAŽORETKOVÉM TANCI
Tábor u moře plný tance. V případě kvaliﬁkace účast v soutěži mistrovství Evropy v mažoretkovém tanci. Určeno pouze pro účastnice tanečního mažoretkového kroužku Saﬁra.

Příměstské tábory zapojeny do projektu „Prázdniny s NAD ORLICÍ“.
Pokud oba rodiče (otec dítěte a matka dítěte) dodají tiskopisy, mají slevu
300 Kč na dítě/příměstský tábor. Sleva se netýká POBYTOVÝCH TÁBORŮ.

Taneční tábor SUMMER DANCE 17.08.–21.08. (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.

Tiskopisy a přihlášky ke stažení na www.ddmkostelec.cz nebo v DDM).

SOFTBALLOVÝ TÁBOR 17.–21.08. (5 dní) – příměstský tábor
Sportovní tábor plný so balu a jiných aktivit v přírodě. Poslední den se spaním.

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

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 24.–28.08. (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.

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

Turistika

Teprve po odevzdání přihlášky (osobně do DDM nebo e-mailem na adresu ddmkostelec@email.cz) je dítě zapsáno do pořadníku tábora.

Připravujeme v roce 2020
07.04., úterý – 19:30

Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
Výlety v sobotu 02.05. Kolem přehrady Seč, v sobotu 16.05. Rozhledna na
Velké Deštné a v sobotu 30.05. Okolo Lomnice nad Popelkou se nekonají.
I když bude mimořádná situace s volným pohybem osob v květnu zmírněna, pro seniory bude pravdě podobně trvat. (Vláda uvažuje o prodloužení
mimořádného stavu do konce května.)

PŘELOŽENO NA 29.09.2020 – 19:30
GUARNERI TRIO PRAGUE:
KONCERT K POCTĚ LUDWIGA VAN BEETHOVENA
účinkují: Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír
12.04.–25.10.

ZRUŠENO – PŘELOŽENO NA ROK 2021
ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM
– NÁVRAT IMAGINÁRNÍKŮ
Galerie Kinský

01.05.

PŘELOŽENO NA 05.09. 2020
PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

Aktuální informace budou na nástěnce klubu a zaslány přes internet.
21.05, čtvrtek – 19:30

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: Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–16:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.

Z důvodu nařízení Bezpečnostní rady státu a v souvislosti s vyhlášením stavu nouze v České republice (v důsledku šíření koronaviru)
se prozatím ruší veškeré sportovní, kulturní a jiné hromadné akce.
Od června bude povoleno provádět zmíněné akce v omezeném počtu
do 50 osob. V důsledku těchto událostí se některé akce (pořádané
Novým zámkem v Kostelci nad Orlicí a agenturou KINSKÝ Art Media)
ruší, jiné se uskuteční v náhradních termínech. Zakoupené vstupenky
na abonentní koncerty klasické hudby, přenosné abonentní vstupenky na tyto koncerty, vstupenky na koncert Janka Ledeckého a prohlídky s majitelem zámku Františkem Kinským zůstávají v platnosti.
Děkujeme všem věrným abonentům, posluchačům a návštěvníkům za solidaritu a pochopení v těchto nelehkých časech.
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PŘELOŽENO NA 23.10.2020 – 19:30
VILÉM VEVERKA A KATEŘINA ENGLICHOVÁ:
15 LET SPOLU
účinkují: Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj
16.06., úterý – 19:30

PŘELOŽENO NA 03.09.2020
LUDMILA PETERKOVÁ
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
účinkují: Ludmila Peterková – klarinet, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
04.07., sobota

PŘELOŽENO NA 06.09.2020
PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

07.08.

PŘELOŽENO NA 18.06.2021
JANEK LEDECKÝ & BAND: AKUSTICKÉ TURNÉ 2020

05.09., sobota

SWINGOVÝ FESTIVAL – ZRUŠENO

05.09., sobota

(přeloženo z 01.05. 2020)
PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

06.09., neděle

(přeloženo ze 04.07.2020)
PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

12.09., sobota

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU

29.09., úterý – 19:30

(přeloženo ze 07.04. 2020)
GUARNERI TRIO PRAGUE: KONCERT
K 250. VÝROČÍ L. V. BEETHOVENA
účinkují: Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír
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23.10., pátek – 19:30

22.12, 23.12.

16.11., pondělí – 19:30

V případě zájmu o vrácení částky za zakoupené vstupenky se, prosím, obracejte na:
• on-line nákup SMSTicket a HomeTicket: reklamace@ticketportal.cz
(Částka za vstupné bude připsána na bankovní účet, z něhož proběhla
platba zakoupených vstupenek).
• Nákup v obvyklých předprodejích a informačních centrech: vstupné Vám
bude vráceno po předložení vstupenek v místě, kde jste vstupenky zakoupili.
Vrácení vstupného bude možné, až budou tyto provozovny opět otevřeny.
Děkujeme za pochopení.

(přeloženo z 21.05.2020)
VILÉM VEVERKA A KATEŘINA ENGLICHOVÁ:
15 LET SPOLU
účinkují: Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj
MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
POCTA J. S. BACHOVI
účinkují: Matyáš Novák - klavír, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
12.–20.12.

VÁNOCE NA ZÁMKU

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
Květen na Sklenářce:
Pokud bude v květnu možné setkání komorní skupiny lidí v lese,
srdečně zveme:
30.04.–03.05.

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

11.–20.05.

KOSENÍ A ZAHRADNIČENÍ
Praktický průběžný workshop

22.–24.05.

SETKÁNÍ PRO PÁRY

Kdykoliv po předběžné rezervaci:
Individuální pobyt ve tmě nebo meditačním ústraní, detox těla i mysli,
podpora pro nalezení vnitřního klidu, radosti a smyslu konání uprostřed
chaosu.
Více informací a přihlášky na www.sklenarka.cz
Přejeme v tuto zvláštní dobu všem lidem pevné zdraví, dobrou péči o sebe,
klid a důvěru v běh věcí pozemských.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Různé
30.04., čtvrtek – 17:00
ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ V KOSTELECKÉ LHOTĚ
TJ SOKOL Kostelecká Lhota zve na čarodějnické rejdění na fotbalové hřiště
Na Penaltu. Čeká na vás les plný bytostí – soutěž pro děti za odměny. Vyhodnotíme také nejhezčí čarodějnice i čaroděje. Zapálíme vatru s čarodějnicí
v životní velikosti. Večer zahraje skupina SPEKTRUM. Pořadatelé slibují bohaté čarodějnické občerstvení. Přijďte prožít čarovnou Filipojakubskou noc
do přírodního areálu se zázemím pro malé i velké.
Srdečně zvou lhotečtí fotbalisté.
30.04., čtvrtek – 17:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Městys Častolovice zve do areálu AFK Častolovic. Hraje kapela Kabát Revival,
DJ Čenda. Děti se mohou těšit na bohatý program.

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

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

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

Podrobnosti a přihlášky na www.sklenarka.cz
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Z NAŠICH ŠKOL
Školní družina Erbenova
Houbolog
V pátek 06.03. si pro naši školní družinu připravil velice poutavou přednášku
o houbách pan Jaroslav Malý.
Pan Malý dětem pověděl nejen o tom, které houby jsou jedlé nebo jedovaté,
ale i které houby jsou zdraví prospěšné a využitelné v kuchyni. Taktéž měl
připraveny nádherné fotograﬁe hub, které pořizuje on sám. Děti měly možnost se aktivně zapojit do diskuse, mohly si prohlédnout knihu o houbách,
kterou pan Malý vydal a která byla oceněna jako 3. nejlepší publikace v kategorii Cena poroty za přírodovědnou encyklopedii za rok 2016.
Na závěr děti dostaly na památku houbařské pexeso a plné dojmů odcházely
některé domů, jiné zpět do družiny.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Lyžařský kurz 1.B
26.01.–30.01.2020 proběhla druhá společná akce naší třídy (po adaptačním
kurzu), a tím byl lyžařský kurz. Jeli jsme do Deštného v Orlických horách,
kde jsme byli ubytováni ve skvělém pensionu SPORT. Počasí nám přálo, jen
škoda že polovina studentů musela odjet kvůli nemoci.
Měli jsme jedinečnou příležitost jet na lyžařský kurz spolu s několika studenty z Anglie. Přestože zprvu nebyli moc komunikativní, tak po několika
společně strávených večerech s úžasným programem, připraveným panem
učitelem Františkem Dosedlou, Pavlem Synkem a Jitkou Kosařovou jsme se
trochu lépe poznali a začali společně trávit více času. Největším překvapením pro nás bylo, když jsme se dozvěděli, že půjdeme v úterý večer na bowling. Všechny nás to tam moc pobavilo, bylo to příjemné zpestření celého
kurzu. Poslední odpoledne pro nás byl připraven tzv. Společenský večer, kdy
jsme se všichni společensky oblékli, zadali se do párů a pustili se do tančení.
Myslím si, že můžu mluvit za všechny své spolužáky, když řeknu, že se nám
náš lyžařský kurz moc líbil. Rozhodně doporučujeme všem budoucím prvákům, aby nepromeškali šanci vytvořit si nezapomenutelné zážitky se svou
třídou. Seznámili jsme se mnohem více nejen mezi sebou navzájem, ale
i s našimi kantory. Jen nás mrzí, že to tak rychle skončilo. V příštích letech by
se mohl kurz prodloužit na celý týden.
Za 1. B Anička Kolářová

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – květen 2020
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Sport na naší škole
Sportovní vyžití na naší škole je během roku velmi pestré. Trenér Petr Novotný přes zimu vede
sportovní hry ve ﬂorbalu, basketbalu a volejbalu.
Kroužek volejbalu vede i vychovatel Luděk Ruprich. Koncem zimního období začínají žáci s tréninkem so balu v tělocvičně. Od dubna pak so bal žáci trénují 2x až 3x v týdnu na hřišti Pod
Strání, kde pravidelně hrají přátelská utkání s místním týmem Tigers. Florbal se trénuje 2x týdně, proti našim žákům se pravidelně scházejí hrát hráči
místních ﬂorbalistů a hráči ze so balového oddílu Tigers.
Právě v těchto sportech dosáhla naše škola velmi pěkných výsledků. Největším úspěchem bylo dvakrát 2. místo v so bale na M-ČR. Naše škola
společně s oddílem Tigers je již několik let úspěšným pořadatelem tohoto
Mistrovství ČR v so balu slowpitchi středních škol. Minulý rok naše dívčí
družstvo vyhrálo okresní kolo ve ﬂorbalu i basketbalu, děvčata podala super výkony v krajské soutěži. Zatím největším letošním úspěchem bylo 2.
místo chlapců ve ﬂorbalu na turnaji, jehož se zúčastnilo 6 škol z okresu.
Naši chlapci se pravidelně účastní i soutěží ve futsalu a kopané.
V prvním ročníku vždy proběhne v rámci adaptačního kurzu základní vodácký výcvik.
Studenti maturitních oborů pak ve třetím ročníku jeden den sjíždějí řeku
Orlici a následně se uskuteční čtyřdenní cyklistický výcvik a letní kurz na
Pastvinách na Šlechtově palouku. Náplní výcviku je i orientace v neznámém terénu s pomocí mapy, plavání a různé míčové hry. Vzhledem k současným okolnostem se letos cyklistický výcvik spojený s letním kurzem
uskuteční až v září, bude se tedy mimořádně týkat maturitního ročníku.
V prvních ročnících probíhá lyžařský výcvik pro všechny obory v Deštném.
Žáci si mohou vybrat mezi snowboardem, lyžemi nebo výcvikem na běžkách.
Jsme malá škola, přesto se učitel TV snaží ke sportování přimět co nejvíce
studentů a snaží se o to, aby dělali všechny sporty. Díky této všestrannosti se studenti zdokonalí i ve svém sportu, díky tomu jsou pak úspěšní ve
sportovní reprezentaci naší školy.
Mgr. Petr Novotný, trenér a učitel SZeŠ a SOU CHKT

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-
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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
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Přednáška o Číně

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

Výroba ochranných štítů na 3D tiskárně
DDM se zapojilo do projektu na výrobu ochranných štítů pro zdravotníky,
hasiče a další, kteří přijdou do přímého styku s nakaženými. Už půl roku naše
DDM disponuje 3D tiskárnou, na které byly doposud tištěny součástky a různé doplňky pro výrobu železničních modelů v rámci kroužku železničních
modelářů. Kroužek však musel být, jako všechny ostatní, přerušen a 3D tiskárna našla jiné uplatnění.
3D tiskárna dokáže podle staženého modelu od českého vývojáře a výrobce 3D tiskáren Průši vyrobit čelenku na plexisklo, které chrání celý obličej
zdravotníka. S výrobou čelenek teprve začínáme a na základě objednávky
městského úřadu jsme v prvním týdnu vyrobili několik typů čelenek. Každý typ má jinou spotřebu dodaného materiálu pro tisk. Za první týden bylo
vyrobeno 35 kusů. Ve spolupráci budeme pokračovat, dokud bude potřeba.
Poděkování za iniciativu patří železničním modelářům DDM Kostelec v čele
s jejich vedoucím Petrem Urbanem, kteří se projektu chopili.

Před měsícem proběhla přednáška
Ing. Zdeňka Fabiánka a jeho dcery
Mgr. Terezy Fabiánkové, kterou navštívilo bezmála 40 zájemců o jeho
vyprávění z putování po Číně. Tereza velice pěkně vyprávěla o svém
ročním působení, práci učitelky anglického jazyka na čínské univerzitě a netradiční zážitky z poznávání
místních obyvatel a z cestování. Prezentace s fotkami, příběhy a zajímavá
debata po přednášce přítomné velmi nadchla. Na podzim se můžete opět těšit
na zajímavé cestovatelské promítání o ročním pobytu v Kanadě a na Aljašce
Mgr. Pavly Duškové a Ing. Petra Jirsáka.
Mgr. Petra Hladká

Mgr. Tomáš Hurdálek

Výuka angličtiny online
Nucená karanténa je v určitých ohledech nepříjemná záležitost. Rozhodli
jsme se proto nabídnout pokračování v kroužku AJ pro dospělé v online podobě. Výuka probíhá pravidelně každý týden pomocí online video konference a všichni společně se snažíme najít cestu, jak efektivně využít příležitosti
dnešních technologií a zároveň, jak s nimi co nejméně bojovat. Výuka je založena na větším samostudiu účastníků a přípravě během týdne na čtvrteční
online povídání.
Touto cestou bych chtěl ocenit všechny účastníky, kteří stále nacházejí vůli
a touhu po učení se nových věcí, ať už je to učení se cizímu jazyku, nebo
práce s novými technologiemi. Nechť jim v budoucnu slouží k dobru.

Kostelecký okrašlovací spolek
KOS – VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

Například tento buk lesní nachový měří 27 m a má neuvěřitelných téměř 5 m na obvod.
Těšíme se, až jeho majestátná
koruna bude tvořit přirozený stín a místo k odpočinku
na našich táborech.

Kostelecký okrašlovací spolek za podpory
Města Kostelec nad
Orlicí vyhlašuje již 9.
ročník soutěže o nejkrásnější okno, balkon a předzahrádku
ve městě i jeho částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry.
Nenechávejte záběry
svých krásně rozkvetlých oken, balkonů
a předzahrádek v galeriích svých mobilů
– podělte se s ostatními občany. Nabídněte inspiraci a vyhrajte zajímavé
ceny. Své fotograﬁe posílejte na mailovou adresu
iva.jelin@seznam.cz,
zároveň je můžete přinést do Květinářství Pomněnka. V letošním roce budou k rozmanitosti soutěže přispívat opět „kosácké hlídky“, které budou krásná místa průběžně fotit
a po dohodě s majiteli fotky zařadí do soutěže. Uzávěrka soutěže bude 30.11.

Mgr. Tomáš Hurdálek

Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS

Mgr. Tomáš Hurdálek

Arboretum v DDM
Po přestěhování DDM do areálu v Pelclově ulici jsme se
rozhodli využít krás tohoto
místa a od prázdnin s námi
budete moci objevovat netradiční dřeviny, které zdobí
okolí této budovy. Vytvoříme
mini arboretum (sbírka živých
dřevin), kde bychom vás rádi
seznámili s názvy a zajímavými informacemi o stromech,
které nás tu obklopují.
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SPORT
Místní organizace českého rybářského svazu
Rybáři Kostelec nad Orlicí
– 140 let od založení
Vážení kostelečtí spoluobčané. Je nám velkou ctí, že
Vás můžeme prostřednictvím zpravodaje informovat
o trochu slavné, trochu významné, ale především historické události rybářského sdružení v našem městě.
5. května L. P. 1880 bude navždy spojen se dnem, kdy na Zemském sněmu
pro Čechy a Moravu v Praze byl dekretem zapsán první rybářský spolek
jako oﬁciálně registrovaný na tehdejším území. Ano, před 140 lety se významné osobnosti nejen kosteleckých dějin, ale i širokého okolí rozhodly
pro řádné hospodaření na krásné řece – Divoké Orlici.
Když se podíváme na zakládající členy spolku, najdeme zde zástupce širokého spektra osobností tehdejší doby, především však lidi vážené, vzdělané a ekonomicky zajištěné. To bylo velmi důležité, protože v té době byla
hrazena činnost pouze z příspěvků zakládajících členů. A jak můžeme číst
v prvních zápisech, příspěvky jsou na tu dobu opravdu velké a zakládající
členové byli rozhodnuti starost o vodu a ryby brát velmi vážně.
Dnes se už nedozvíme, jak by vše dopadlo v dalších letech po vzniku spolku,
nebýt jedné osobnosti evropského formátu, která se narodila 30. července
1832 v Praze. Jedná se o profesora Dr. Antonína Friče.
Tento pán zasvětil celý svůj život přírodě, ptactvu, vodě, rybám a vše s tím
spojeným. Na jeho základech se rozdělily řeky, jak a kde bude nejlepší jednotlivé druhy ryb chovati a množiti. Z jeho atlasů evropského ptactva je čerpáno i v dnešní době.
V ichtyologii, nauce o rybách, plně propadl zarybňování vybraných řek rybou
jménem losos a pstruh. A Divoká Orlice byla jeho zlatým místem.
Již v srpnu roku 1879 pořádá v kosteleckém Obecním domě přednášku o
umělém pěstování lososa a pstruha na našem území. Stal se čestným členem kosteleckého spolku a již v roce 1881 začínají místní ve zbudované
lososárně v Grundě (dnešní vjezd na cyklostezku do Doudleb) s prvními
úspěchy při odchovu a následném zarybňování řeky.
Dlouhá léta úspěšného chovu lososa ovšem netrvala navěky. Na přelomu
století kolem roku 1900 začíná sílit tlak na zrušení lososárny a úplné utlumení chovu a držení na řece. Důvod? Losos jako dravá ryba ve velkém vybíjel
ostatní populaci ryb na řece.
Z dobových záznamů můžeme číst, že Dr. Frič již nebyl žádán u kosteleckého
spolku postupně byla jeho přítomnost přímo nechtěná.
On však dále zůstal věrný spolku, a protože byl v té době již profesorem na Karlově univerzitě, asistentem J. E. Purkyně a ředitelem Národního muzea, měl možnost finančně dotovat jak ze zemských, tak
i z vlastních finančních zdrojů činnost spolku a zůstal mu oddaný až
do konce svého života.
Toliko v krátkosti připomenutí začátků kosteleckého rybářského spolku.
Velice zajímavé dobové záznamy Vám chceme nabídnout v podzimních ter-

mínech, kdy uskutečníme na Rabštejně velkou rybářskou schůzi
spojenou právě s ukázkou dokumentů o začátcích organizace.
Je to opravdu zajímavé čtení nádhernou staročeštinou. O všem vás
budeme určitě průběžně informovat.
Co se týká činnosti spolku, dovolte
mi, abychom vás informovali, že se
podařila dokončit další velká akce,
a to jak svým rozsahem, tak i zajištěním ﬁnanční stránky. Kompletní
i odbahnění, rybníka Skála I. A opět
musíme pochválit město a jeho vedení, že se ke svému majetku chovají s péčí řádného vlastníka a tuto
velkou akci k zajištění vody v krajině
a její následné využití dokázali podpořit. Bez toho by prostě legendární skalecké rybníky zanikly.
Tím končí krátká procházka o začátcích spolku s historií 140 let starou.
Ještě jednou mi dovolte jménem vedení rybářské organizace poděkovat
městu Kostelec nad Orlicí a všem našim kamarádům za přízeň, kterou nám
věnujete každý rok. Vy, všichni nejmenovaní, víte.
Všem našim spoluobčanům přejeme hodně pevného zdraví a pevných bot
při procházkách vodní krajinou našeho krásného města.
Hezké jaro i celý rok přejí rybáři.
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Fotoreportáž
Město Kostelec nad Orlicí vyjadřuje poděkování všem, kteří se podílí
na soudržnosti a solidaritě v době koronavirové pandemie. Děkujeme
ﬁrmě KAND, s. r. o. Dobruška, která darovala 1400 lahví na dezinfekce
pro nejohroženější skupinu našich občanů, Tiskárně AG TYP, Kostelec
nad Orlicí, za výrobu samolepek pro účely distribuce dezinfekce, Sboru dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota a Kostelec nad Orlicí - Skála
za poskytnutí dezinfekce a roušek. Na kompletaci a tisku, případné
dalším zajištění se podílejí Michal Moravec a Václav Morávek z Kostelce nad Orlicí, MAS Nad Orlicí, o. p. s. , projekt Tiskne celé Česko
a pracovníci Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, přičemž město
se podílí na zajišťování náplní do 3D tiskáren. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům z řad skautů a zaměstnancům města, kteří
se podíleli na distribuci dezinfekce roušek pro naše seniory a všem
švadlenkám za roušky, které se distribuují na podatelně městského
úřadu. Švadlenkám město zakoupilo celkem 8600 metrů tkalounu
v celkové hodnotě 25.642 Kč.
Díky dárcům a dobrovolníkům se podařilo obdarovat mnoho seniorů,
občanů města, pracovníků pečovatelské služby, technických služeb,
městské policie, dobrovolných hasičů, zdravotníků a dalších zaměstnanců. Velké poděkování patří i Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který pravidelně zásobuje město Kostelec nad Orlicí a jeho
prostřednictvím i další obecní úřady, náležející do jeho oblasti působnosti, rouškami, respirátory, dezinfekcí a nově i testovacími sadami
rychlotestů na koronavirus.
Město Kostelec nad Orlicí

Dar Sboru dobrovolnych hasičů Kostelecka Lhota a Kostelec nad Orlici - Skála.

Foto: archiv města

Dobrovolníci, kteři se podileli na distribuci dezinfekce roušek.
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Ochranné štíty pro tatínky novorozenců jsou už v rukách sestřiček
porodnického i gynekologického oddělení rychnovské nemocnice.

Ochranné štíty pro zdravotníky v Dialyzačním
středisku v Rychnově nad Kněžnou.

STOP
KLÍŠŤÁKŮM
ZPŠ přispívá
na očkování
proti klíšťové encefalitidě

500 Kč
na každou dávku
včetně přeočkování
VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

www.zpskoda.cz
Sledujte nás na zpskoda

Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

