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Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká
nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí
a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem,
kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách,
dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem
prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících
fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem
za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské
nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie.
S úctou
Jiří Štěpán

INFORMACE Z ÚŘADU
Splatnost poplatků

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Město Kostelec nad Orlicí, jako správce daně informuje občany,
že úhradu místních poplatků ze psů a komunálního odpadu lze
provést nejpozději do 30.06.2020.

Pro přesnou identifikaci platby se používá přidělený variabilní symbol. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, zůstává přidělený variabilní symbol stejný.

Pro zjištění variabilního symbolu pro platbu poplatku za komunální
odpad je občanům na stránkách města www.kostelecno.cz k dispozici webová aplikace v sekci Město - Místní poplatky – Poplatek
za komunální odpad – Variabilní symboly pro platbu poplatku.

Nálepky na popelnice si po úhradě poplatku může občan vyzvednout
na pokladně městského úřadu. Do konce splatnosti poplatku jsou vyváženy popelnice označené nálepkou z předešlého roku. Od 01.06. je
nutné označit popelnici/kontejner novou nálepkou pro aktuální rok.

(hps://www.kostelecno.cz/variabilni-symboly-pro-platbu-poplatku/d-18120/p1=5125)

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx,
které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS pro rok 2020 shodný jako v loňském roce a pokud nedojde
ani v letošním roce k žádné změně, bude platný rovněž i pro rok 2021.
V souvislosti s povinným „čipováním“ psů upozorňujeme občany
na možnost doplnění čísla mikročipu do evidence vedené městem. V případě nalezení psa strážníky Městské policie ho na základě tohoto údaje, bude možné co nejrychleji navrátit majiteli.

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá krizová opatření v zemi
nebude zaplacení poplatku do 30.06.2020 sankcionováno.
Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány
složenky.
Způsob úhrady místního poplatku:
bezhotovostním převodem na účet města
č. 19-2820571/0100
Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol.
Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány,
v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
1.

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá krizová opatření
v zemi nebude zaplacení poplatku do 30.06.2020 sankcionováno.

2.

v hotovosti vkladem na účet města v Komerční bance
(nutné uvést přidělený variabilní symbol)

Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány složenky.

3.

v hotovosti na centrální pokladně úřadu

4.

platební kartou na centrální pokladně úřadu

Způsob úhrady místního poplatku:
bezhotovostním převodem na účet města
č. 19-1240074329/0800
Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identiﬁkovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
1.

Sazby poplatku pro rok 2020:
•
•

•
2.

2

v hotovosti vkladem na účet města v České spořitelně
(nutné uvést přidělený variabilní symbol)

3.

v hotovosti na centrální pokladně úřadu

4.

platební kartou na centrální pokladně úřadu

fyzická osoba přihlášená v obci 550,- Kč
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 550,- Kč
děti do 3 let věku jsou osvobozeny

Další informace na stránkách města www.kostelecno.cz
(hps://www.kostelecno.cz/poplatek-za-komunalni-odpad/ds-1125/p1=5125)

Ing. Gabriela Bohušová, vedoucí ekonomického odboru
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

ze dne 20.04.2020
schvaluje
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí dle
stanoveného pořadí.
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad
Orlicí dle předlohy.
smlouvu o dílo na akci Oprava chodníků
u DPS v Kostelci nad Orlicí se společností
Roman Svatoš, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Michalcova 1370, IČ: 18869700.
smlouvu o dílo na akci VO Kostelec nad
Orlicí - EFEKT 2020 se společností Pavel
Zářecký, se sídlem 517 41 Lhoty u Potštejna,
Lhoty u Potštejna 29, IČ: 45590753.
smlouvu o dílo na akci Oprava místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad
Orlicí se společností KENVI CZ, s.r.o., se
sídlem 500 04 Hradec Králové, Markova
191/49, IČ: 28825039.
smlouvu o pronájmu prostor a části pozemku č. 130/2020 na pronájem nebytových
prostor v I. NP o celkové výměře 178,37 m2
v objektu bez čp. (bistra na městském stadionu) umístěných na pozemcích parc. č.
436/2 a parc. č. 436/1 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí s paní Františkou Dubskou,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 1455, IČ: 06987966 na dobu neurčitou
s účinností od 01.05.2020.
organizační směrnici č. 1 - Řízení dokumentace s účinností od 1.5.2020.
finanční prostředky - dotace z rozpočtu
města Podpora sociálních služeb a služeb
navazujících, prevence před rizikovými jevy
na rok 2020 takto:
ve výši 20.000 Kč pro žadatele dotace Aufori, o.p.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Habrmanova 136/3, IČ: 01582241;
ve výši 2.000 Kč pro žadatele dotace Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.,
se sídlem 503 41 Hradec Králové, Jana Černého 8/28, IČ: 26594145;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ve výši 20.000 Kč pro žadatele dotace Čhavengre jilo, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Žižkova 241, IČ: 22763724;
ve výši 38.000 Kč pro žadatele dotace Cesta
pro rodinu, z.ú., se sídlem 564 01 Žamberk,
Nádražní 22, IČ: 61239330;
ve výši 50.000 Kč pro žadatele dotace
Domácí hospic Setkání, o.p.s., se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 1017, IČ: 02305291;
ve výši 15.000 Kč pro žadatele dotace Farní
charita Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého
111, IČ: 42887968;
ve výši 10.000 Kč pro žadatele dotace Farní
charita Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého
111, IČ: 42887968;
ve výši 40.000 Kč pro žadatele dotace Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí, se sídlem 517 21 Týniště nad Orlicí, Turkova 785,
IČ: 42886198;
ve výši 20.000 Kč pro žadatele dotace
HEWER, z.s., se sídlem 100 00 Praha 10
Strašnice, Černokostelecká 2020/20, IČ:
66000653;
ve výši 40.000 Kč pro žadatele dotace Mateřské centrum Cvrček z.s, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Stradinská 1417, IČ:
26578620;
ve výši 40.000 Kč pro žadatele dotace Občanské poradenské středisko, o.p.s., se
sídlem 500 03 Hradec Králové, Československé armády 543/29, IČ: 25916360;
ve výši 20.000 Kč pro žadatele dotace Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem 549 41
Červený Kostelec, 5. května 1170, IČ: 48623814;
ve výši 30.000 Kč pro žadatele dotace Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem
549 41 Červený Kostelec, 5. května 1170, IČ:
48623814;
ve výši 10.000 Kč pro žadatele dotace Perinatální hospic, z.s. , se sídlem 517 25
Čermná nad Orlicí, Malá Čermná 191, IČ:
03503747;
ve výši 39.000 Kč pro žadatele dotace PROSTOR PRO, o.p.s., se sídlem 500 09 Hradec

•

•

•

•

•

•

•
•

Králové, Čajkovského 1861, IČ: 70155577;
ve výši 10.000 Kč pro žadatele dotace Salinger, z.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Gočárova třída 760/22, IČ: 67440185;
ve výši 11.750 Kč pro žadatele dotace Centrum LIRA, z.ú., se sídlem 460 07 Liberec,
Matoušova 406/20, IČ: 28731191;
ve výši 5.000 Kč pro žadatele dotace Domov důchodců Ústí nad Orlicí, se sídlem
562 01 Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, IČ:
70857130;
ve výši 5.000 Kč pro žadatele dotace Linka
bezpečí, z.s., se sídlem 181 00 Praha 8 Bohnice, Ústavní 95, IČ: 61383198.
roční účetní závěrku za rok 2019 zřízené
příspěvkové organizace Základní školy
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45, IČ: 70157332.
převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 22.716,28 Kč
do rezervního fondu zřízené příspěvkové
organizace Základní školy Gutha-Jarkovského, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 45, IČ: 70157332.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 11.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 12.

•
•

•

souhlasí
se zapojením Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987 do projektu kraje
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji IV obědy do škol, financovaného z operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem z výzvy 30_20_010
Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
jmenuje
pana Jana Brožka vedoucím odboru správy majetku města s účinností ode dne
01.05.2020.
Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí

•
•
•

ze zasedání
Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí
ze dne 27.04.2020
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 5.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 6.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 8.

•

•

•

finanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí takto:
35.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kostelec nad Orlicí - Skála, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stradinská
451, IČ: 70970751 účelově vymezená dotace: Provoz a údržba hasičské zbrojnice;
70.000 Kč L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tůmova
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•

•

1098, IČ: 48616273 účelově vymezená dotace: Správa tenisového areálu Pod lipovou
strání;
150.000 Kč Fotbalový klub Kostelec nad
Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829 účelově
vymezená dotace: Provoz areálu Městského stadionu v Kostelci nad Orlicí;
50.000 Kč SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Kostelecká Lhota, se sídlem 517 41
3

•

•

•

•

•

Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ:
71182179 účelově vymezená dotace: Budova
hasičské zbrojnice - SDH Kostelecká Lhota;
200.000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Komenského 265, IČ: 60885084
- účelově vymezená dotace: Sport - celoroční pravidelná činnost;
80.000 Kč SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Masarykova 1399, IČ: 26640490 účelově
vymezená dotace: Správa a údržba softbalového areálu Pod Strání;
550.000 Kč Regionálnímu turistickému
a informačnímu centru, 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..
finanční prostředky - dotace z rozpočtu
města Podpora sociálních služeb a služeb
navazujících, prevence před rizikovými
jevy na rok 2020 takto:
ve výši 90.000 Kč pro žadatele dotace Centrum Orion, z.s., se sídlem 516 01

•

•

•

•

Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 116, IČ:
68246901 na zajištění provozu Centra denních služeb pro děti a mladé dospělé osoby
s handicapem;
ve výši 40.000 Kč pro žadatele dotace Centrum Orion, z.s., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 116, IČ:
68246901 na zajištění osobní asistence pro
děti a mladé dospělé osoby s handicapem;
ve výši 60.000 Kč pro žadatele dotace Farní charita Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého
111, IČ: 42887968 na pokrytí nákladů sociální služby Farní charity Rychnov nad
Kněžnou - odlehčovací služby;
ve výši 55.000 Kč pro žadatele dotace
Laxus z.ú., se sídlem 288 02 Nymburk,
Sadová 2107, IČ: 62695487 na Centrum
terénních programů Královéhradeckého
kraje - regionální část pro město Kostelec
nad Orlicí;
ve výši 40.000 Kč pro žadatele dotace Péče
o duševní zdraví, z.s., se sídlem 530 09 Pardubice, Bělehradská 389, IČ: 64242218 na sociální rehabilitaci závažně duševně nemocných;

•

•

•
•

•

ve výši 20.000 Kč pro žadatele dotace Salinger z.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Gočárova třída 760/22, IČ:
67440185 na TRIANGL - sociální služba
Sanace rodiny;
ve výši 40.000 Kč pro žadatele dotace
Oblastní charita Hradec Králové, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Komenského
266/3, IČ: 45979855 na podporu služby
azylové domy - Domov pro matky s dětmi
Hradec Králové.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 13.
veřejnoprávní smlouvu o spolupráci
na úseku požární ochrany s obcí Tutleky, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky
10, IČ: 00579181.
souhlasí
se zachováním ceny vodného a stočného
ve výši 81,- Kč vč. DPH a navýšení nájemného zapojit do oprav vodohospodářské
soustavy města.
Ivana Hrabinová

Starosta města Kostelec nad Orlicí zve občany města

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí 1 5. 06. 2020 od 16:00 hodin.

INFORMACE PRO OBČANY

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou KVĚTEN–ČERVEN 2020.

4

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

06.06. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno, 494 621 665

21.06. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244

06.06. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno, 494 621 665

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

07.06. MDDr. Machková Terezie
Jana Pitry 448, Opočno, 731 980 112

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

13.06. MDDr. Matoušková Lucie
Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

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

14.06. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 494 323 152

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

20.06. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 775 224 093

06.07. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955
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KLUB SENIORŮ POHODA
Pozdrav z výboru klubu
Na začátku května se sešly členky výboru klubu k projednání další činnosti. Z diskuze vyplynulo, že nejvíce
všem chybí pravidelná úterní setkání ve společenské
místnosti. V době schůze výboru byl vlastně ještě téměř celý měsíc květen před námi, ale podle tehdejšího vývoje se dalo
předpokládat, pokud bude moci vláda postupovat při uvolňování opatření podle plánovaného harmonogramu, že se budeme v červnu pomalu
vracet k běžnému způsobu života i k pořádání některých společenských,
kulturních a sportovních akcí. Přesto se členky výboru shodly na tom, že
je před námi velké množství neznámých a bude na místě držet se ještě

trochu zpátky. To znamená, že naplánované akce přesuneme do druhého
pololetí roku. Pouze úterní setkání ve společenské místnosti klubu budou obnovena v nejbližším možném termínu podle celospolečenské situace a dohody se zřizovatelem klubu. V případě zájmu členů by se úterní
setkání mohla konat i v průběhu letních prázdnin, kdy bývá klub běžně
uzavřen. Aktuální informace o obnovení pravidelných setkání budou zveřejněny ve vývěsní skříňce klubu vedle železářství U Jahodů a přímo na
budově sídla klubu.
S přáním pevného zdraví a dobré mysli se těší na viděnou
Členky výboru klubu a vedoucí klubu

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární ochrany
09.05. Dopravní nehoda osobního vozidla
do stromu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které narazilo do stromu. Při našem příjezdu na místo události již na místě zasahovala
hlídka Policie ČR a Městská policie Kostelec nad Orlicí. Dle svědků
nehody posádka havarovaného vozidla utekla do polí. Po dohodě
s Policií ČR a velitelem zásahu z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
jsme za pomoci termokamery prohledali okolí události. Nikdo nebyl
nalezen. Vozidlo jsme zajistili proti požáru odpojením akumulátoru.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií
Kostelec nad Orlicí.
09.05. Dopravní nehoda motocyklu
a osobního vozidla Častolovice
Jednotka přejížděla od předešlé události k dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu. Po příjezdu na místo události jsme 2
osobám poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické
záchranné služby KHK jsme je předali do jejich péče. Dítěti, které cestovalo v osobním vozidle, byla předána plyšová hračka pro zmírnění
stresu ze vzniklé situace. Po dobu zásahu byla komunikace částečně
neprůjezdná. Provoz na komunikaci jsme řídili kyvadlově do předání
této činnosti Policii ČR. Po zadokumentování nehody jsme odklidili motocykl z komunikace a provedli její úklid od trosek z havarovaných vozidel. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
09.05. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě 2 osobních vozidel, z toho
jedno bylo s přívěsným vozíkem. Po příjezdu na místo události jsme
poskytli předlékařskou pomoc 2 zraněným osobám, dále jsme spolupracovali na jejich ošetření a pomohli s naložením do sanitního vozu.
Jednu osobu jsme museli vyprostit bez nutnosti použití hydraulického vyprošťovacího zařízení. Vyproštění osoby proběhlo kufrem vozidla za pomoci páteřové desky. Dále jsme na obou vozidlech provedli
protipožární opatření. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme
havarované dopravní prostředky odstranili mimo komunikaci za pomoci navijáku. Naše jednotka byla odvolána k další události. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
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05.05. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k náhlé zástavě oběhu u osoby v čekárně ordinace lékaře. Po našem příjezdu jsme převzali resuscitaci od svědků, osobu
připojili k přístroji AED a pokračovali v oživovacích pokusech ve spolupráci s hlídkou Policie České republiky. Po příjezdu posádek zdravotnické
záchranné služby KHK jsme osobu předali do jejich péče a dále spolupracovali během pokračující resuscitace. I přes veškerou snahu všech zasahujících lékař na místě konstatoval smrt. Spolupráce se zdravotnickou
záchrannou službou KHK, leteckou záchranou službou HK, Policií České
republiky a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
02.05. Osoba v bezvědomí Suchá Rybná
Jednotka byla povolána k náhlé srdeční zástavě u osoby, která byla nalezena na okraji lesa. Před naším příjezdem osobu resuscitovali cyklisté, kteří projížděli okolo. Resuscitaci jsme od nich převzali, dále jsme
pacienta napojili na přístroj AED a prováděli umělé vdechy za pomoci
ambuvaku napojeného na kyslík. Po příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby KHK jsme společně se zdravotníky pokračovali v oživovacích pokusech. Lékař na místě následně konstatoval u osoby smrt a naše
jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou
záchrannou službou KHK a Policií ČR.
28.04. Technická závada na osobním vozidle Častolovice
Jednotka byla povolána z předešlé události k údajnému požáru osobního
vozidla. Po cestě k zásahu jsme byli odvoláni KOPIS HK zpět na svoji základnu (na místě dostatek sil a prostředků).
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28.04. Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla
Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla na komunikaci I/11. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala hlídka Policie ČR. Po provedeném průzkumu byl zjištěn střet
motocyklu a osobního vozidla, kde oba dopravní prostředky skončily
mimo komunikaci v poli. Řidičku osobního automobilu jsme vyprostili
bez použití vyprošťovacího zařízení a zahájili resuscitaci pomocí AED
s hlídkou Policie ČR. Řidiči motocyklu jsme také poskytli předlékařskou
pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK a příletu LZS
HK jsme asistovali a pomáhali dále s ošetřením obou zraněných osob.
Havarované dopravní prostředky jsme zajistili proti požáru. I přes veškerou pomoc zasahujících složek IZS řidička OA svým zraněním na místě podlehla. Řidiče motocyklu jsme pomohli transportovat do sanitního
vozu a potom do vrtulníku LZS HK. Poté jsme se po dohodě s velitelem
zásahu vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou
KHK, LZS HK, Policií ČR a psychologem HZS KHK. Cisternová automobilová stříkačka 20 4000/240-S2R (DN 2) byla při této události odvolána KOPIS HK k další události do Častolovic k údajnému požáru OA.

24.04. Dopravní nehoda osobního vozidla do stromu Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které narazilo do stromu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se ve vozidle nachází jedna zraněná osoba, které jsme nasadili krční límec a poskytli
předlékařskou pomoc. Ve spolupráci s posádkou zdravotnické záchranné
služby KHK a jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme osobu
vyprostili bez nutnosti použití vyprošťovacího zařízení z vozidla a transportovali ji do sanitního vozu. Dále jsme provedli protipožární opatření odpojením akumulátoru a do odjezdu zdravotnické záchranné služby KHK řídili
kyvadlově provoz na komunikaci. Poté jsme byli velitelem zásahu odesláni
zpět na svoji základnu. Spolupráce s Policií ČR, zdravotnickou záchrannou
službou KHK a s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
19.04. Dopravní nehoda osobního vozidla Častolovice
Jednotka byla povolána k úklidu komunikace po dopravní nehodě dvou
osobních vozidel bez zranění osob. Po našem příjezdu k události na místě
zasahovala Policie ČR. Průzkumem byl zjištěn střet osobního vozidla do stojícího osobního vozidla na krajnici komunikace I/11. Havarované dopravní
prostředky skončily nabourané v rodinném domě, kde poškodily dvířka HUP,
ale k úniku plynu nedocházelo. Zajistili jsme havarovaná vozidla proti požáru, unikající provozní kapaliny zasypali sorbentem a řídili provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme pomohli odtahové službě
naložit jedno z vozidel. Na závěr jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou uklidili vozovku i chodník od trosek z vozidel.
Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a odtahovou službou.
16.04. Osoba v bezvědomí Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k bezvědomí osoby, kterou přimáčklo osobní
vozidlo v garáži. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba KHK a hlídka Policie ČR. Začali jsme asistovat zdravotnické záchranné službě KHK s ošetřením osoby, která byla
v bezvědomí. Dále jsme osobní vozidlo vytlačili celé z garáže z důvodu
lepšího pracovního prostoru pro zasahující. Po zajištění zraněné osoby
jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
osobu transportovali do vrtulníku LZS HK. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, LZS HK a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

28.04. Únik ropné látky na komunikaci Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku PHM ze stojícího zaparkovaného osobního
vozidla na parkovišti vedle komunikace v obci. Po našem příjezdu k události
byla na místě Městská policie Kostelec nad Orlicí. Průzkumem jsme zjistili, že
dochází k úniku benzínu z OA na hadičce z pryžové gumy v podběhu u zadního kola vozidla. K zamezení úniku PHM jsme použili havarijní tmel a vaničku na zachytávání nebezpečné látky. Ve spolupráci s jednotkou Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou bylo vozidlo zajištěno proti požáru odpojením
akumulátoru. K úniku nebezpečné látky stále docházelo. Z nádrže vozidla
jsme kompletně benzín odsáli do kanystru. Uniklý ropný produkt na komunikaci o ploše 1x1m byl zasypán sorbentem a uklizen. Majitelka vozidla si zajistila odtahovou službu, která přepraví dopravní prostředek do servisu. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

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.
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Městská knihovna

POZVÁNÍ DO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

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

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

Vladimír Komárek

Provizorní výpůjční doba knihovny v době koronaviru:
dospělé oddělení
pondělí, středa, čtvrtek

Íčko informuje...

dětské oddělení

Informační centrum je opět v provozu, po dobu trvání bezpečnostních opatření však s omezenou otevírací dobou:

středa

08:00–11:00

|

12:00–16:00

08:00–11:00

|

12:00–16:00

Sledujte náš facebook, kde najdete aktuální informace.

Provozní doba
Po– Pá
So, Ne

c

8:30–14:30
zavřeno

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID 19 byly nebo mohou
být zrušeny či přeloženy na jiný termín představení, koncerty a jiné akce,
na které jste si v minulosti zakoupili vstupenky.
Níže proto uvádíme základní informace vztahující se k vracení vstupenek.
Požádat o vrácení vstupného je možné pouze na provozovně, kde jste vstupenky zakoupili, a je nezbytné je mít fyzicky s sebou!
Pokud jste si vstupenky zakoupili sami „přes internet“, musíte svůj požadavek uplatnit stejným způsobem.

Naši milí čtenáři, prosíme vás, zřizujte si u nás na půjčovně čtenářské konto, z kterého budete mít přes internet (naši www.biblio.cz) přístup ke svým
výpůjčkám. Dobu vypůjčené knihy si pak můžete sami prodloužit nebo si
jakoukoliv knihu zarezervovat.
Rezervované knihy přes čtenářské konto si můžete přijít vyzvednout, až Vám
přijde email nebo SMS zpráva, že máte knihy připraveny.
Důležitá informace v době koronaviru!
Prosíme vás, knihy vracejte pouze do boxu na knihy, který stojí před budovou
knihovny vlevo. Tyto vrácené knihy musíme dát stranou do tzv. karantény na
dobu 5 dnů.
Simona Kňourková

O zrušení či přeložení termínu akce rozhoduje pořadatel, potažmo jednotlivé
prodejní portály, nikoli pracovníci informačního centra.
Zda je vaše akce zrušená a je tak možné vám vrátit peníze za vstupenky, je
nutné prověřit u daného prodejního portálu. Tento úkon může trvat různě
dlouhou dobu, a proto vás prosíme o trpělivost.
Není možné vracet vstupenky na akce, které zrušeny nejsou!
Děkujeme za pochopení a přejeme krásný červen.
RTIC, o.p.s.
Simona Wolfová

SLOŽKY MĚSTA

Kadeřnictví

Městská policie

Studio SUN a solárium

MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Veronika Šabatová
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 874

Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny: pondělí

15:00–16:00

PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ NEBO EMS CVIČENÍ.

AKCE 10+2 ZDARMA CENA 2 000 Kč
středa

15:00–16:00
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Lymfodrenáž jarní očista organismu odstraňuje otoky,
celulitidu, nadváhu, vyplavuje škodlivé látky z těla,
napomáhá regeneraci. Ems zpevňuje vnitřní svaly.
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
Mše svaté v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí:
út, st, čt (mimo 1. a 3. čt v měsíci); pá, so od 18:00;
sobotní večerní bohoslužba je s nedělní platností;
ne od 09.30 hod. s max. počtem účastníků bohoslužeb 100 osob.
Již je možné v kostele křtít a oddávat se zachováním opatření dle Usnesení vlády,
dle pokynů diecézního biskupa a po domluvě s duchovním správcem farnosti.

Náboženská obec Církve československé
husitské v Kostelci nad Orlicí
Farářka – administrátorka: Mgr. Alena Naimanová,
bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833, telefon: 739 071 416,
e- mail: naina@seznam.cz
Pastorační asistentka: Petra Šenková, bytem Rychnov nad Kněžnou,
Bezručova 16. Telefon: 739 937 714, e- mail: senkovap@seznam.cz
Předseda rady starších: Ing Ladislav Vaněk, bytem Gallova 1168,
Kostelec nad Orlicí, e-mail: ladislav.vanek1@centrum.cz
Bohoslužby se konají každou 1. a 3.neděli v měsíci v 8:30 hodin v kostelíku
Jana Amose Komenského (na Rabštejně)
Bohoslužby v červnu :
07.06. neděle - 08:30

|

21.06. neděle - 08:30

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická, sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem, telefon: 606 930 630

kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz

POBYTOVÉ STŘEDISKO
„Pobytové středisko v době koronaviru“
I život v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí ovlivnila pandemie
koronaviru. Z počátku se zaměstnanci i klienti zapojili do šití roušek,
které putovaly ke všem zaměstnancům střediska i klientům. Část roušek
byla věnována do nemocnic, na městský úřad, do domu seniorů v Albrechticích a seniorům z Domovinky.
S prodlužující se dobou nouzového stavu a příchodem teplých dní jsme
se rozhodli odprostit od myšlenek na hrozby koronaviru a zaměřili jsme
se na zvelebení venkovních prostor střediska, které byly před pár lety
poničené vichřicí. Zaměstnanci a klienti se pustili do sázení stromů,
budování nových květinových a bylinkových záhonků. Nyní se všichni
těšíme, až se rostliny rozrostou a začnou kvést. Věříme, že se současná
situace uklidní a vy sami budete mít možnost si vylepšené prostory prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, či jiné akce pro veřejnost, které
bychom rádi uskutečnili v roce 2021, kdy uplyne neuvěřitelných 20 let
od otevření střediska.
Přejeme všem pevné zdraví.
Bc. Petra Uhlíková, vedoucí oddělení práce s klienty, Správa uprchlických zařízení MV
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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 našeho Zpravodaje města Orlice.
Modeláři proměnili prostory Domu dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí
ve výrobnu štítů. Tam, kde ještě nedávno zněl smích malých školáků, se
začalo pilně tisknout na 3D tiskárně. Tisk realizovali pánové Petr a Martin
Urbanovi, a to se svolením ředitelky DDM.
Výroba započala během několika hodin od požádání městského úřadu
o pomoc. O distribuci ochranných štítů lékařům v našem městě se zasloužila také zubní technička Lucie Bahníková.
Šárka Slezáková, organizačně-správní odbor

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Již několikrát jsme na stránkách zpravodaje avizovali, že na Rabštejně bude
spuštěno digitální kino dle standardu DCI. Věříme, že ve chvílích, kdy čtete
tento zpravodaj, je již provoz nového kina v plném proudu. V dnešní době ke
sledování ﬁlmů v kině nerozlučně patří i popcorn. Jak jsme slíbili – první měsíc
promítání bude zdarma!
Kulturní dům Rabštejn je z důvodu nouzového stavu sice pro veřejnost uzavřen, ovšem uvnitř probíhá spousta úprav a vylepšení pro potěšení návštěvníků. Máte se na co těšit!

Taneční pro mládež 2020 – nultá lekce
Jako každý rok, i letos zahájíme podzimní kurz Tanečních pro mládež tzv. „nultou
lekcí“. Je to zvláštní úvodní lekce, která je speciﬁkem kosteleckých tanečních.
Budoucím frekventantům a jejich rodinným příslušníkům si dovolujeme
oznámit, že „nultá“ úvodní lekce Kurzu společenského tance a chování pro
mládež proběhne v sobotu 20.06. v 18:00 hodin na Rabštejně. Těšit se můžete na seznámení s tanečními mistry a spoustu informací o kurzu.
Letošní Kurz společenského tance a výchovy pro mládež povede taneční mistr pan Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou Simonou Vaníčkovou. Daniel
Zhouf vedl taneční na Rabštejně i v loňském roce (a všichni si je velmi užili).
Také jste mohli Daniela Zhoufa vidět na loňském Věnečku, kde zaujal publikum svým předtačením – ukázky latinskoamerických tanců. Stále se věnuje
aktivnímu tanci - je mj. MISTR EVROPY v sólovém Jive a druhý VICEMISTR EVROPY v párové salze. Je držitelem třídy A v latinskoamerických tancích.
Během sobotního podvečera (nulté lekce) se dozvíte, kdy budou jednotlivé lekce probíhat a jaká bude náplň podzimního kurzu. Pokud to situace
v hygienických předpisech dovolí, tak pro malé zpestření bude součástí
úvodní lekce ukázka vhodného (i nevhodného) oděvu do tanečních. Lekce
je přístupná veřejnosti.
Nultá lekce Kurzu společenského tance a chování se bude konat v sobotu
20.06. od 18:00 na Rabštejně.

Dopolední biograf

Víte, že
se 29. setkání Kostelců, které mělo být letos v Kostelci u Kyjova, ruší bez
náhradního termínu. Symbolická štafeta bude předána dalšímu pořadateli
a to do Červeného Kostelce na rok 2021. Oznámení Kostelákům a Kostelankám a panu prezidentovi Kostelců zaslala starostka Kostelce u Kyjova
paní Vlasta Lochmanová.
-lfalZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2020

V dopoledním biografu promítáme filmy, které jsou aktuálně v distribuci a vhodné pro publikum, které nemá možnost navštěvovat večerní filmová představení. Velmi nás těší, že dopolední biograf navštěvují nejen
senioři, ale také „směnující“ návštěvníci a rodiče na mateřské dovolené.
Pro Dopolední biograf mají diváci zvýhodněné vstupné.
Doposud bylo tradicí, že o letních prázdninách měl prázdniny i „dopolední biograf“. Letos tomu bude jinak. Pro velký zájem bude zařazen do
programu v červenci i srpnu.
Pro tento měsíc jsme připravili film Ženská na vrcholu s Annou Polívkovou v hlavní roli.
Dopolední biograf promítáme ve čtvrtek 18.06. od 10:00.
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Zajímavosti ze světa filmu

Nová divadelní sezona 2020/21

Zaujalo nás, že uznávaný režisér Juraj Jakubisko dokončuje nový film,
který by měl spatřit světlo světa ještě v letošním roce.
Juraj Jakubisko se narodil 30.04.1938 a v těchto dnech slaví své 82. narozeniny. Přestože se práce drtivé většiny ostatních filmařů zastavily, Jakubisko stráví narozeniny pracovně ve studiu, kde dokončuje trikové scény
ke svému magickému filmu „Perinbaba a dva světy“.
„Narozeniny musí stranou, jediná oslava, na kterou se teď těším, je ta,
až oslavíme premiéru nové Perinbaby v kinech,“ říká sám Juraj Jakubisko. „Současný stav se prací na dokončování samozřejmě nepříjemně
dotknul, ale přesto pokračujeme a blížíme se k cíli. Beru to jako daň
za to, že jsem se na stará kolena pustil do práce s počítačovými triky,“
pokračuje s nadhledem Jakubisko.
Juraj Jakubisko je jedním z posledních mohykánů Československé nové
vlny a tvůrce mezinárodního významu, o němž se učí studenti filmových
fakult po celém světě. Známý je i obdiv Federica Felliniho k jeho filmům.
Za svůj život získal Juraj Jakubisko i jeho filmy více než 90 ocenění po
celém světě, několik uznání získal například na filmovém festivalu v Benátkách.
Jeho dosud poslední film Bathory vidělo v českých kinech bezmála milion diváků!
Premiéra snímku Perinbaba a dva světy je v plánu na prosinec 2020.

Vzhledem k tomu, že konec divadelní sezony 2019/20 se výjimečně přesouvá na podzim 2020, zahájení nové sezony 2020/21 bude až v lednu
2021. Již teď Vám mohu prozradit, že prvním divadelním představením
bude Svatba bez obřadu.
Pro udržení kontinuity bude probíhat objednávání abonmá na novou sezonu stejně jako v minulých letech během léta. Vše tradičně, jak jste zvyklí.
Od června 2020 probíhá na Rabštejně prodej předplatného pro příští sezonu.
Zakoupením předplatného si zajistíte:
- Vaše oblíbené místo v hledišti
- Cenově výhodnější vstupné na představení
- Nezapomenutelné večery v hledišti divadla
Stávající předplatitelé mohou své abonentky vyměnit nejpozději
do 31.07., poté budou jejich místa nabídnuta novým zájemcům. Ti se už
nyní mohou hlásit v Divadelní kavárně SK Rabštejn.
Abonenti mají slevu přibližně 25% ve srovnání s plnou cenou vstupného. Úhrada abonentky je možná v hotovosti nebo bezhotovostní platbou
přes účet (více informací můžete získat v Divadelní kavárně na Rabštejně). Abonentka je přenosná!
Bližší informace o struktuře divadelní sezony Rabštejna na rok 2020/21
Vám přineseme v prázdninovém vydání zpravodaje.

Travesti show - přesun
Travesti show nejznámější současné české travesti skupiny „Techtle
Mechtle a Kočky“ jsme přesunuli na nový termín. Těšit se můžete na kabaretní show plnou písniček, humorných scének a krásných kostýmů.
Po dohodě s protagonisty se podařilo najít termín – středa 09.09. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za vstřícnost a podporu!

Tento film uvidíte i u nás v kině na Rabštejně díky digitalizaci dle standardu DCI popsané v minulém zpravodaji.

Probíhající divadelní sezóna na Rabštejně

Balet Giselle

Vážení návštěvníci, všichni víte, že
na základě vyhlášení nouzového stavu a vyhlášek Vlády ČR (a Ministerstva zdravotnictví ČR) jsme uzavřeli
provoz kulturního domu Rabštejn
pro veřejnost. Nás však čekal nelehký úkol s přesouváním jednotlivých
divadel a ostatních představení zařazených v programu SK Rabštejn.
A věřte, vzhledem k tomu, že k nám
jezdí velmi známí a žádaní herci, je to
pro dramaturgy práce nelehká…
Těšili jste se na Janu Paulovou, Pavla Zedníčka, Miroslava Etzlera a další
známé tváře? Příjemnou zprávou je, že o představení nepřijdeme.
Jak tedy bude vypadat upravená divadelní sezóna 2019/20?
Pro jednotlivá představení v rámci divadelní sezony 2019/20 se nám podařilo najít nové vhodné termíny na podzim 2020:
Pro tebe cokoliv (Divadlo Kalich Praha) – čtvrtek 01.10. v 19:00.
Rodina je základ státu (Divadlo Palace Praha) – pondělí 16.11. v 19:00.

Původně bylo plánováno baletní vystoupení tanečního
oboru ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí s názvem GISELLE již na duben. Následně
jsme našli nový vhodný termín
v polovině května. S ohledem
na trvající omezení pořádání
kulturních akcí nemohlo představení proběhnout. Společně
se ZUŠ F.I.Tůmy předpokládáme přesunutí baletního představení na měsíc září 2020.
Představení původně z pátku
27.03. se bude konat 19.09.
v 18:00 a nedělní představení
z 29.03. se bude konat 20.09.
od 15:00.

Abonmá i jednotlivé vstupenky zůstávají v platnosti.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení!
10

Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za vstřícnost a podporu!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v roce 2020 – červen
70 let oslaví Eva Hubálková
Zdeněk Čepela
75 let oslaví

Ludmila Červinková
Pavel Šabatka

80 let oslaví

Josef Vilímek

přijímací zkoušce na sklářskou školu v Železném Brodě, kde se v roce 1945
scházela budoucí nová generace sklářských odborníků právě nad lipovou větvičkou. Tu jsme kreslili, abychom obstáli při zkoušce a tím prokazovali svou
uměleckou zdatnost. Já měl v Kostelci nad Orlicí dobrého kantora na kreslení,
tak to pro mě byla celkem hračka. Když jsem později studoval v Praze na Vysoké škole umělecko – průmyslové, vyučoval mě mimo jiné profesor architekt
Karel Štipl, který tento strom přímo zbožňoval, a my jsme tím trpěli. Později
jsme ale pochopili, jak důležité toto studium přírody bylo. Ukázalo se totiž, co
o něm profesor říkal: přírodu musíte znát, než začnete dělat velké umění. A co
se týká té tříkoruny, tak to v té době, politicky trochu nažhavené, byla symbolika volnosti. Je tam přece kvítek z lipových lístků a stuha. Ale když vezmete
za oba její konce, tak se to utáhne…"
PhDr. Josef Krám

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

Kdo v srdci zůstává, neumírá.
Dne 24. dubna nás navždy opustil
pan Miroslav Adamčiak.

Sňatek uzavřeli

Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za projevy soustrasti.

Karel Kubíček a Romana Vlčková
Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Jménem zarmoucené rodiny děkuji všem,
kdo se společně s námi 7. května rozloučili
se Štěpánkou Maříkovou
a budou na ni v dobrém vzpomínat...

Jubilejní svatby
50 let – zlatá svatba

Ludmila a Evžen Rojkovi

Petr M.

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli
Josef Janeček
Jana Kotásková
Štěpánka Maříková
Zdeněk Herman

* 1930
* 1944
* 1964
* 1945

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.“
Jiří Holšán
Ivana Šklíbová
Zdeněk Svatoš

* 1962
* 1960
* 1944

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Významné výročí
Akademický sochař Zdeněk KOLÁŘSKÝ
(* 29. dubna 1931 Kostelec nad Orlicí),
nejvýznamnější český autor mincí a medailí, se
od r. 1966 systematicky zabýval medailérskou
a mincovní tvorbou. Získal řadu uznání i mezinárodních cen a mj. je autorem dvou zlatých československých dukátových ražeb k 600. výročí
úmrtí Karla IV. Dále je autorem volných ﬁgurálních
plastik, reliéfů, plaket i značek, např. loga České
pojišťovny, a je i autorem bronzového řetězu, který byl roku 1979 instalován okolo pomníku svatého Václava na pražském Václavském náměstí. Pro
Rychnov vytvořil Poláčkovu pamětní medaili i spisovatelovu pamětní desku na Velkém náměstí. V Lanškrouně je jeho stálá expozice Kabinet mincí
a medailí akademického sochaře Zdeňka Kolářského.
Je tvůrcem mj. 3 korunové mince: V prosinci 1964 vyhlásilo tehdejší vedení Státní banky československé veřejnou soutěž na oběžnou tříkorunovou
minci. První cena znamená realizaci autorova díla, někdy s většími či menšími úpravami, některé další práce jsou poctěny druhou a třetí cenou. No
a právě vítězem oné soutěže se stal Zdeněk Kolářský. Jeden z jeho návrhů oné
tříkorunové mince nesl na své rubové straně reliéf tří lístků, které se navzájem splétaly, a spodní částí svých stonků vytvářely trikolóru. Tato mince byla
stažena z oběhu v roce 1968 a nyní je zařazena do sbírek oběžných platidel
od vzniku republiky. Zpětná úprava tohoto návrhu, zjednodušená do barevného graﬁckého znaku i černobílého provedení, se o sedm let později stala
základem nového návrhu označení České státní pojišťovny.
Citujme Mistra Kolářského: „Lípa, lipová větévka, lipový list – symbol, který se
stal národním, vyjadřuje svým tvarem podobu srdce, tedy lásku, štěstí, mírnost, vlídnost a pravdu. Tento atribut vstoupil do mého vědomí poprvé při
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2020

Dne 2. června uplynuly tři smutné roky, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Škoda.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,
umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce nejlaskavější.
Dne 3. června si připomínáme smutný rok od odchodu
pana Svatoslava Jeníka.
Stále vzpomínají manželka Danuše
a dcera Lenka a syn Svatoslav s rodinami.

„Láska neumírá“
9. června tomu bude již 10 let,
co mi do nenávratna odešla moje láska
Jiřinka PEREMSKÁ.
Krásné vzpomínky na Tebe jsou a budou stále živé.
Manžel

„Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
Ty se k nám nevrátíš, už není naděje.“
10. června uplyne sedm let od smrti mé manželky
paní Věry HAMPLOVÉ.
Stále vzpomíná manžel Zdeněk.
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15. června uplyne 5 let od úmrtí
pana Zbyňka Hostinského.
Stále vzpomíná rodina.

„A za vše, za vše dík, za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl…“
Dne 18. června uplyne 1 smutný rok, kdy od nás navždy
odešla z kruhu rodinného naše milovaná manželka,
maminka, babička, teta,
paní Alenka Zemanová.

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

obřadní síň
(vedle hřbitova)

Všichni, kdo jste ji znali věnujte s námi tichou vzpomínku.
S velkou láskou, vzpomínají
manžel Josef, syn Pepík, syn Martin a Hanka s rodinou, vnoučata Martínek a Vojtíšek.

Týniště nad Orlicí
Vrchlického 312
Tel.: 494 371 534

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

Martin Kovaříček
* 23.03.1988
| † 22.06.2011
Některé rány zasáhnou člověka tak hluboko,
že se nikdy nezahojí …

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

S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče a bratr.

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
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.
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.

Program SK Rabštejn
01.06., pondělí – 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
Dle aktuálního vývoje.
04.06., 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.
05.06., 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.
06.06., sobota – 19:00

Kulturní dům Rabštejn je nezisková organizace. Všem Vám děkujeme, nejen v této nelehké době, za Vaši přízeň a podporu! Velice si toho vážíme.
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DIVADLO: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
- PŘESUNUTO na 16.11.2020
Divadlo Palace Praha. Komedie - Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2020

Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a další. Vstupné: 240 –390 Kč v předprodeji. Přesunuto na 16.11.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
07.06., neděle – 09:00 SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
Dle aktuálního vývoje.
12.06., pátek – 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY
Sedmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál. Dle aktuálního vývoje.
15.06., pondělí –16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KOSTELEC NAD ORLICÍ.
Sál.

19.06., pátek – 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY
Osmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro mírně pokročilé
(bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál. Dle aktuálního vývoje.
20.06., sobota – 18:00

0. LEKCE KURZU SPOLEČENSKÉHO TANCE
A CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ
Úvodní lekce pro budoucí frekventanty tanečního kurzu Podzim 2020.
Seznámí se s tanečními mistry a rozpisem lekcí, uvidí ukázky vhodného
(i nevhodného) oblečení a dozví se další důležité informace o tanečních.
Vstupné: po předložení průkazky frekventanta zdarma včetně doprovodu.
Dle aktuálního vývoje.
21.06., neděle – 11:00
NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Divadelní kavárna. Dle aktuálního vývoje.
23.06., 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
aktuálního vývoje.
26.06., pátek – 19:00
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.
27.06., sobota – 19:00

DIVADLO: PRO TEBE COKOLIV
–– PŘESUNUTO NA 01.10.2020
Divadlo Kalich Praha Komedie pro sedm herců a králíka - Mateřská láska
nemá žádné hranice. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa,
Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další. Vstupné: 240–370 Kč v předprodeji. Přesunuto na 01.10.2020 – 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. – vstupenky zůstávají v platnosti.
19.09., sobota – 18:00 BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE
Baletní představení žáků tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném představení pod uměleckým
vedením p. Lenky Neubauerové. Sál. Předprodej vstupenek zahájen v pondělí 02.03.2020 v Divadelní kavárně na Rabštejně, ON-LINE prodej vstupenek na www.skrabstejn.cz. Sál. Vstupné: 50 Kč. Přesunuto z 27.03. a ze 16.05.
– vstupenky zůstávají v platnosti
20.09., 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. a ze
17.05. – vstupenky zůstávají v platnosti.
01.10., čtvrtek – 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. a z 27.06. – vstupenky zůstávají v platnosti.
16.11., pondělí – 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. Vstupné: 240–
390 Kč v předprodeji. Přesunuto z 06.06. – vstupenky zůstávají v platnosti.

Kino Rabštejn - E-Cinema
PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA SLEDUJTE www.skrabstejn.cz
18.06., čtvrtek –10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena
(Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak
vyhla svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí. Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Martin
Dejdar a další. Komedie ČR 2019. Vstupné 60 Kč.
Na červen připravujeme premiéru BOBULE 3.

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.
ČERVNOVÉ WORKSHOPY
První týden v červnu pro vás máme připraveny zajímavé workshopy, a to
zcela ZDARMA. Budou probíhat venku - na dvoře DDM v ulici Pelcova 279.
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02.06, úterý 15:00–16:00 JÓGA SMÍCHU
Pojď se s námi zasmát, zablbnout si a naučit se přitom správně dýchat.
Jóga smíchu vychází z dechové jógy, je vysoce uvolňující a napomáhá
vyplavovat hormony štěstí. Worskhop je určen pro děti z prvního stupně,
ale mohou se přidat i dospělí či děti jiného věku.
03.06., středa 15:00–16:00 KIN-BALL
Přijď se seznámit s novou, dynamickou, týmovou hrou – Kin-ball. Je to
hra tří týmů s více než metrovým, ale velmi lehkým míčem. Naučíme
se základní údery do míče, zpracování a další techniky a zahrajeme si
spoustu dalších her s tímhle super míčem. Workshop je určen pro děti
druhého stupně.
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04.06., čtvrtek 15:00–16:00
LAKROS
Jedná se o kolektivní sport pocházející od severoamerických indiánů. Dva týmy
hrají na hřišti s lakrosovými holemi se síťkou, ve kterých hráči nosí míček, přihrávají si a snaží se jím treﬁt do branky druhého týmu. Přijď si vyzkoušet tuto
čím dál více populárnější hru a případně se přihlásit do kroužku, který se otevře příští školní rok. Vybavení bude zapůjčeno od DDM. Sraz v 15:00 na so balovém hřišti. S sebou sportovní obuv a oblečení + lahev s pitím.
05.–07.06., pátek, sobota, neděle
VÍKEND S PARKOUREM
Baví vás akrobacie, skákání přes překážky, nebo parkour? Přihlaste se
na Víkend s parkourem, kde strávíte pod vedením zkušených instruktorů
Ondry a Tomáše, víkend plný zábavy, nových triků, posilování a zajímavých překážek, které budeme společně zdolávat. Kde: v Ekofarmě Bílý
mrak v Šachově. Cena: 2.200 Kč (dítě od 11 let), 2.000 Kč (dítě do 11 let),
1.500 Kč (dospělý) (ubytování, strava a pitný režim, pedagogický a odborný dozor instruktorů). Vhodné jak pro pokročilé akrobaty, tak i úplné
začátečníky od 6 do 15 let i celé rodiny. Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek.
Více informací na web stránkách DDM Kostelec nad Orlicí
06.–07.06., sobota, neděle 09:00–15:00
DIVADELNÍ VÍKEND
O víkendu proběhne divadelní soustředění, na které jsou zvány i děti,
které nenavštěvují dramatický kroužek DDM. Budeme si hrát, objevo-

vat divadlo, tvořit. Také si vyzkoušíme, jak hrát tzv. stínové divadlo.
Děti, které s námi budou chtít dál spolupracovat, se mohou aktivně zapojit do závěrečného divadelního představení, které proběhne
na konci června (datum bude upřesněno). Těším se na vás! Vedoucí:
Bc. Magdaléna Kynčlová.
Cena: členové kroužku 50 Kč, ostatní 100 Kč.
17.–18.06, st–čt 10:00
DVOUDENNÍ SJÍŽDĚNÍ ŘEKY ORLICE
Využijme ideálního červnového počasí a pojďme sjet naši krásnou Orlici.
Tento dvoudenní výlet budeme začínat v 10:00 v loděnici v Kostelci nad
Orlicí. První den dopádlujeme až do Albrechtické loděnice, kde se utáboříme, uvaříme a přespíme ve stanu. Druhý den poplujeme krásnými
meandry řeky do Krňovic, odkud se vrátíme autobusem zpět do Kostelce
nad Orlicí. Orlice není na sjíždění obtížná řeka, ale vzhledem k bezpečnosti je akce určená pouze pro děti druhého stupně ZŠ. Určená je však
i pro začátečníky. Více informací na: ddmkostelec@email.cz, 773781162
(Mgr. Tomáš Hurdálek). Vedoucí: Jan A. Dostálek, Mgr. Tomáš Hurdálek.
Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuto vypůjčení vodáckého vybavení, poplatky za přespání v kempu a pedagogický dozor).
Podrobnější informace ke všem akcím a táborům v DDM
nebo na www.ddmkostelec.cz

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

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
Plánované výlety ORCHIDEJE U TRČKOVA, sobota 13.06.
a ČESKÝ RÁJ, DEŠTNÉ ÚDOLÍ, sobota 27. 06. se nebudou konat.
Termín ukončení mimořádných opatření není prozatím známý.
Aktuální informace budou na nástěnce klubu a zaslány internetem.

21.05, čtvrtek – 19:30

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

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.
Zakoupené vstupenky na abonentní koncerty a prohlídky s majitelem zámku Františkem Kinským zůstávají v platnosti.

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

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
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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

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 – ZRUŠENO

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
23.10., pátek – 19:30

(přeloženo z 21.05.2020)
VILÉM VEVERKA A KATEŘINA ENGLICHOVÁ:
15 LET SPOLU
účinkují: Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červen 2020

10.11., úterý – 19:30

MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
POCTA J. S. BACHOVI
účinkují: Matyáš Novák - klavír, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl

12.–20.12.
22.12, 23.12.

VÁNOCE NA ZÁMKU
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY S CARMINOU

Sklenářka
PRODEJNÍ GALERIE

Centrum meditace a přírodního učení

Na Lávkách 76
v Kostelci nad Orlicí

Červen na Sklenářce:
Pokud bude v červnu možné setkání komorní skupiny lidí v lese,
srdečně zveme:
08.–14.06.
08.–17.06.
21.06., neděle
24.–28.06.

www.bara-lydie.cz

JÓGA-VÉDÁNTA ÁŠRAM
KOSENÍ A ZAHRADNIČENÍ (průběžný workshop)
OČISTNÁ SLUNOVRATOVÁ POTNÍ CHÝŠE
SACRED DANCE GATHERING (festival)

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

Akce se konají v souladu s aktuálními nařízeními.
Informace a přihlášky na www.sklenarka.cz

Slevy nehledám,
CNGMF[ʟLGPCDȜ\GLȜ
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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|

RYCHNOV N. KN.
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Z mého pohledu
V dnešní slohové práci budu uvažovat o tom, co mi tato doba dala, vzala
a jak to celé vidím já. Myšlenky jsou pro člověka důležité, tak proč je jednou za čas nezaznamenat?
Velice dobře si pamatuji ten poslední den školy. Paní zástupkyně do školního rozhlasu oznámila, že již zítra nejdeme do školy. Já jsem ale moc
nadšená nebyla, svůj čas jsem raději trávila ve škole než doma. Jak dlouho
budeme doma? Nikdo pořádně nic nevěděl, možná týden nebo dva? Nechtěla jsem si připustit myšlenku, že by to mohlo trvat i déle. Ale trvá. Začali jsme dostávat úkoly přes internet, myslím, že nikomu to nevyhovuje.
Nicméně vzdělávat se je potřeba.
Uvažuji o tom, jestli mi tato doba více dala nebo vzala. Ovšem, jestli
mám dojít k závěru, myslím, že mi více vzala. Ukázalo se, kolika lidem
na mně záleží. Kdo si třeba udělá chvilku mi něco hezkého napsat a tak.
Také jsem přišla o člověka, který v mém životě hrál jednu z nejpodstatnějších rolí, ale to je zase jiný příběh. Nebudu ale jen pesimistická,
takže co mi tato doba dala? Opravdu hodně nových zkušeností, jiný
pohled na svět a čas uvažovat o věcech, na které jsem před tím třeba
neměla čas. Je fajn jednou za čas jít s někým ven. Ještě před dvěma
týdny jsem nevěděla, s kým mám jít dřív. Chtěla jsem vidět všechny,
ale to nešlo. Byla jsem ráda za každou chvilku s lidmi venku. Postupem
času jsem si ale kladla otázku, a chci ji/ho vlastně vidět? U některých
lidí jsem si byla jistá, že je vidět chci, ale u některých jsem si tak jistá
nebyla. Protože nechci ztrácet čas s lidmi, kterým na mně vlastně ani
nezáleží. Z velké skupiny lidí se tím pádem stala menší skupinka pravých kamarádů. Asi je dobře si toto uvědomit.
Tady by měl být závěr a smysl mé práce. Ale jak může být závěr, když tahle
doba ještě nekončí? Ale jistě že to zkusím vymyslet. Skutky mi daly ztráty
a zisky, ztráty a zisky mi daly uvědomění, uvědomění mi dalo pravé kamarády a kamarádi mi dávají zážitky. Takže děkuji skutkům.

má jaké koště, kolik kilometrů musí uletět na společné setkání o Filipojakubské noci nebo jaká hmotnost bylinek je ta správná do lektvaru.
Jsme rádi, že se díky MS Teams můžeme nejen vidět a slyšet, ale že si
můžeme užít i prima učení.
Mgr. M. Šlajová

Saša Vršková, žákyně 8. B ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Kdo je na světě nejkrásnější?
V pohádce tuto otázku pokládala čarodějnice kouzelnému zrcadlu. Ve 4. B získaly děti
odpověď prostřednictvím jiných technologií.
Uspořádali jsme soutěž o nejkrásnější obrázek
či dílo s čarodějnickou tematikou. Tajné hlasování dětí pomocí MS Teams bylo zábavné, ale
určitě nebylo jednoduché, protože všechny
zaslané obrázky a výrobky byly krásné a zasloužily si pochvalu. Nejvíce hlasů získal obrázek, který namalovala Michaela Seidlová.
Děkuji všem dětem, které se soutěže zúčastnily a zpestřily si tak naši distanční výuku.
Mgr. M. Šlajová

Čarodějnický videoslet
Jak si se školními dětmi užít čarodějnické oslavy, i když nejsme ve škole?
Jednoduše. Čarodějnický slet jsme si domluvili přes MS Teams. Už několik týdnů jsou žáci naší školy zapojeni do distančního vzdělávání touto
formou. Do výuky se úspěšně zapojily i mladší děti z 1. stupně. Ve 4. B
jsme si zatím nejvíce užili matematickou videokonferenci s čarodějným
počítáním. Výuková prezentace, se kterou děti pracovaly, byla plná čarodějnických úkolů: spočítat, jak jsou jednotlivé čarodějnice staré, která
16
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Výtvarná soutěž

ZUŠ F. I. Tůmy

Děti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže O zlatý štětec 2020,
kterou pořádal DDM v Kostelci nad Orlicí. Téma soutěže bylo pohádky Boženy Němcové.
Pavla Pešková se umístila na krásném druhém místě a třetí místo obsadila
Adélka Čechová. Ceny si děvčata převzala individuálně v DDM. Všem dětem
patří velký dík za účast a výherkyním samozřejmě velká gratulace.
Epidemiologická opatření neumožnila veřejnosti prohlédnout si vernisáž výstavy, ale věřte, že všechna výtvarná díla byla velice zdařilá.

Přijímací řízení

Mgr. Jitka Šveidlerová

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

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

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí,
Tyršova 17 pro školní rok 2020/2021
Informace pro uchazeče o studium v hudebním,
tanečním a výtvarném oboru: vzhledem k současné situaci spojené
s onemocněním covid-19, kdy je zakázán cizím osobám vstup do budovy školy, bude letošní přijímací řízení probíhat jinou formou.
Prosíme, aby zájemci o studium v ZUŠ F. I. Tůmy zaslali do 03.06.2020
elektronickou přihlášku do ZUŠ, kterou naleznete na stránkách školy
v sekci pro rodiče – přihláška - https://www.zus-kostelec.cz/prihlaska/.
Po uzávěrce elektronických přihlášek Vás budeme informovat o dalším
postupu, a to nejpozději do 05.06.2020 prostřednictvím webových
stránek školy v sekci pro rodiče – přijímací řízení
https://www.zus-kostelec.cz/prijimaci-rizeni/.
Jsou přijímány děti, které k 01.09.2020 dosáhnou věku 5 let.
Případné dotazy zasílejte na e-mail školy: zus.kostelec@centrum.cz
nebo volejte na telefonní číslo: 773 781 164.
Těšíme se na Vás.

KADEŘNICTVÍ
dámské | pánské | dětské
Frošova 1249, Kostelec nad Orlici
(umístěné v suterénu)

Komenského 649,
Kostelec nad Orlicí
www.hanaalnaami.webnode.cz
+420 736 184 640
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademie T. G. Masaryka
v době karantény

Datum 10.03. si určitě budu dlouho pamatovat.
Vyhlášení karantény a vyhnání z přirozeného školního a internátního prostředí zanechá následky
na nejednom z nás. Vidím to sama na sobě.
První dny se mi vše jevilo jako možnost zažít vytoužené prázdniny, odpočinout si od ustavičného sezení ve třídě, pořádně se prospat. Více jsem se
snad v životě nemýlila. S nástupem online výuky mi přibyla nejen práce
na mém vzdělání, ale i povinnost pomoci mladšímu sourozenci, který bojkotuje veškeré mé snahy dostat mu do hlavy alespoň zlomek vědomostí,
které jsou nám zasílány jeho učiteli.
Dny se mi slévají do jednoho, ze života se stává stereotyp. Ráno si odbudu své
online hodiny a meetingy, což zvládám za pomoci milých a ochotných kantorů
opravdu snadno. Ovšem pak přichází pravé peklo. Nezdárný tvor, jehož rodiče zvou zlatíčkem, koulí očima, ignoruje mou snahu o výklad a s posměšným
úšklebkem na mobil natáčí, jak se pomalu, ale jistě hroutím u vysvětlování
Ohmova zákona. Vše následně zasílá svým neméně potměšilým spolužákům
a dobře se baví nad hromádkou neštěstí, tedy nade mnou. Kolem čtvrté hodiny odpolední snahu vzdávám a jdu pracovat na zahradu, přičemž mě i nadále
zlý potomek mých rodičů vesele natáčí a propuká v hurónský smích, kdykoliv
zakopnu, něco upustím, nebo nedej bože šlápnu do právě zasetého záhonu
a zakleju. Večer se zkroušeně vracím domů a s vědomím, že jsem již plnoletá
a zasloužím si to, naleju si sklenku vína. Dodělám zbývající úkoly a jdu padnout
do postele, aby se mohl celý den opakovat úplně od začátku.
Mám-li vše shrnout ve dvou větách, bude to takto: Kantoři jsou neskutečně trpělivé a málo doceněné lidské bytosti, které snesou opravdu hodně.
Můj sen předávat jednou své vědomosti nadějným malým žáčkům vzal během těchto dvou měsíců zasvé.
Veronika Žišková, 3. A

Na OA TGM v Kostelci nad Orlicí se čas nezastavil. Distanční výuka probíhá
od začátku uzavření škol s využitím programových vybavení, která využívali
pedagogové a studenti již dříve. V některých předmětech se osvědčila digitalizovaná výuka v celosvětovém programu Moodle, u jiných předmětů byl preferován program Bakaláři, Techambition, Didakta, Zaviačič, Google Classroom,
Skype, Videokonference Zoom a dále jsou využívána videa na YouTube, Facebook, Email. V průběhu tohoto období jsme zavedli jednotný komunikační
systém Microso Teams.
V době nepřítomnosti žáků a studentů ve škole probíhaly přípravné práce
na otevření školy maturitním a přijímacím zkouškám. Učebny byly vydezinﬁkovány, byly nainstalovány hygienické prostředky podle pokynů Ministerstva zdravotnictví, probíhá výmalba celé chodby v přízemí budovy školy
a probíhá průběžná údržba celého areálu.
Po vydání nové vyhlášky o přijímacím řízení a maturitní zkoušce ve školním
roce 2019/2020 ze dne 07.05.2020 byly naplánovány následující termíny:
Konzultace k maturitním zkouškám a absolutoriím ve škole:
11.–19.05. a 27.–29.05.2020
Odborné praktické písemné maturitní práce:
20.–26.05.2020
Maturitní didaktické testy:
01.06.2020 (MAT, ANJ)
02.06.2020 (ČJL, NEJ, RUJ)
03.06.2020 (MAT+)
Ústní maturitní zkoušky (předpoklad):
10.–12.06.2020 (4.C)
15.–19.06.2020 (4.B)
22.–24.06.2020 (4.A)
Absolutoria 3.VOŠ (předpoklad):
25.–26.06.2020
Přijímací zkoušky do 1. ročníků dne 08.06.2020
(náhradní termín 23.06.2020).
Výuka 1.–3. ročníků bude do konce školního roku, tedy do 30.06.2020,
probíhat vzdálenou formou jako doposud.
Vzhledem k tomu, že se studenti a učitelé nemohli pokochat krásou
rozkvetlých sakur, přikládáme optimistickou fotografii školy.
Václav Pavelka a Renata Čermáková, vedení školy
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Uzavření škol očima žákyně
oboru Agropodnikání

Kynologie na střední zemědělské škole
Před dvaceti lety přemýšlelo vedení školy nad tím, jakým způsobem obohatit výuku žáků v oboru Agropodnikání. Volba padla na psy.
Po zvážení všech pro a proti škola zvolila plemeno německý ovčák, které
má v naší zemi tradici, je zastoupeno ve vysokém počtu a má spoustu
výhod. Jedinci tohoto plemene jsou schopni akceptovat více psovodů začátečníků, nechá se s nimi dobře pracovat a ve dvou letech věku, kdy psi
opouštějí školu, jsou celkem bez problémů umístitelní.
Výuka probíhá v oboru Agropodnikání. První a druhý ročník mají žáci
stejné předměty. Na konci druhého ročníku se musí rozhodnout, zda se
zaměří na obor Lesnictví a provoz anebo Chovatelství a kynologie. Podle
počtu zájemců škola zajistí během letních prázdnin nákup štěňat. Žáci
se na začátku třetího ročníku rozdělí do tří nebo čtyřčlenných skupinek.
Každá z nich dostane přiděleno dva až tři měsíce staré štěňátko.
A tím začínají žákům velké povinnosti. Každé ráno, asi o půl sedmé,
přicházejí na psinec. Vezmou fenky buď na procházku, nebo si s nimi
mohou zacvičit v areálu školy. Do půl osmé musí ještě stihnout vyčistit
kotec, vyměnit vodu a nakrmit. Pak odcházejí do školy na výuku.
Odpoledne se scházíme na výcvik. Zabýváme se převážně sportovní
kynologií. To znamená, že žáci a jejich svěřenci (vlastně svěřenkyně jde
o feny) zkoušejí základy pachových prací, největší podíl má disciplína
poslušnosti a také provádíme prvky obrany. Základem celého předmětu
Kynologie je naučit žáky učit pejsky jednotlivé cviky.
Po večeři mají žáci možnost navštívit psinec a individuálně si s pejsky
procvičovat získané znalosti, naučit je nějaké lumpárny, a hlavně se
s nimi musí pomazlit.
Teoretická část výuky obnáší ve třetím ročníku tři a ve čtvrtém dvě hodiny týdně.
První pejskaři se na naší škole objevili už v roce 2002. Na podzim 2004
škola přivezla první štěňátka. Od té doby občané Kostelce pravidelně potkávají studenty zemědělky v doprovodu psů.
Za ta léta naši žáci se svými svěřenkyněmi předvedli nespočet ukázek
výcviku jak pro obyvatele Kostelce, tak i v širokém okolí. Nejdále jsme
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byli u Nymburka, několikrát jsme se stali atrakcí na zemědělském dni
v Mžanech. V minulém roce došlo i na seznámení s ministrem zemědělství ing. Tomanem. Býváme pravidelnými účastníky královéhradeckých
dožínek. Setkáváme se s velkým zájmem a ohlasem hlavně u malých dětí.
Dalším naším cílem je aktivně se podílet na akcích Českého kynologického svazu. Žáci se pravidelně účastní různých závodů (hlavně v poslušnosti) v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Získali jsme mnoho
pěkných umístění a také pohárů. Ale hlavním cílem těchto akcí je, aby
žáci nasbírali pokud možno co nejvíce praktických zkušeností.
Studenti naší školy za ta léta složili i velké množství zkoušek z výkonu.
Všechny tyto akce posuzují nezávislí rozhodčí delegovaní Českým kynologickým svazem. Ti proto posoudí, to, co žáci předvedou se svými
parťačkami a nezadávají body podle oblíbenosti.
Ve škole pracujeme s fenami německého ovčáka s průkazem původu. Je to
aspoň trochu předpoklad kvalitního exteriéru a pracovních vlastností. Umožňuje nám to i aktivní účast na výstavách tohoto plemene. V současné době
máme převážně jedince pracovních linií, a tak hlavním důvodem účasti
na výstavách je získání praktických zkušeností i v této oblasti chovu psů. Také
na výstavách jsme dosáhli řady úspěchů a přivezli do školy nejeden pohár.
O víkendech a prázdninách si žáci berou školní feny domů a mohou
s nimi navštěvovat místní cvičiště.
Po ukončení čtvrtého ročníku feny své působení ve škole končí. Žáci si
je ve většině případů odkupují a pokračují v jejich výcviku. Někdy to bohužel není možné, a tak škola dvouleté vycvičené feny nabídne nejprve
zaměstnancům a potom veřejnosti. Ale to je velmi výjimečná situace.
Ke zpestření výuky patří i návštěvy odborných pracovišť Policie České
republiky, hlavně v Hradci Králové a v Ústí nad Orlicí. Několikrát jsme se
zúčastnili Krajských přeborů Policie ČR. Žáci mohli vidět zblízka práci profesionálů a několikrát působili jako pomocníci (pokládání stop, ztracené
osoby v terénu). Bylo to vždy velmi zajímavé.
Další výborná spolupráce s profesionály probíhá v období vánočního
volna. Škola propůjčuje své prostory k pořádání Obranářského závodu
ozbrojených složek. Sjedou se sem psovodi z širokého okolí a v areálu
školy si připravují své svěřence pro praxi. Žáci opět působí v roli různých
pomocníků a figurantů, a tak sbírají nové poznatky z výcviku psů.
Mnoho let se také účastníme jako organizátoři jednoho z nejtěžších závodů saňových psů v Evropě Šediváčkova longu. Zde studenti pomáhají
s veterinární kontrolou, zajišťují pomoc v prostoru startu a cíle, na kontrolách rozmístěných u trati a mnoho dalších činností. Mají možnost poznat jiná plemena psů a odlišný způsob práce s nimi. Procvičí se také
ve znalosti cizích jazyků při komunikaci se závodníky z celé Evropy.
Mezi našimi absolventy je Mistryně republiky mládeže ve výkonu Lucie Daduláková. Dále někteří působí jako psovodi u ozbrojených složek, asistenti
u veterinárních lékařů, prodejci v různých zverimexech. Máme i několik vlastníků výcvikových středisek a školiček pro výcvik psů a pracovníků v útulcích.
Snažíme se vést žáky k lásce a hlavně zodpovědnosti k živým tvorům a nejlepším přátelům člověka, psům.
Petra Anderlová, učitelka odborného výcviku
SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367,
Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz
Web: ddmkostelec.cz

ARBORETUM – máme hotovo!
Při návštěvě DDM Pelclova 279 se nyní nově můžete projít zahradou plnou
okrasných dřevin a dozvědět se zajímavé informace. Na cedulích najdete
popis, rozšíření a zajímavost o konkrétním stromu/keři. Po cestě můžete
a nemusíte využít mapku, na které je zachyceno všech 13 exemplářů + 1
bio – překvapení. Tak hurá na průzkum - trasa začíná u památného dubu!

SPCCH
Vážení členové ZO SPCCH,

Nová sezona v novém
Do jezdeckého kroužku jsme od DDM získaly krásný Vánoční dárek – nové
oplůtky pod překážky, překážkovou zeď a bazének. Během jarních měsíců
překážky žily zimním spánkem, ale s příchodem sluníčka se již těšíme na jejich využití. Po přerušení kroužku vládním opatřením už můžeme trénovat
naplno a tyto tréninkové překážky nám pomohou s přípravou do první oﬁciální skokové sezony. Moc se na závody těšíme a děkujeme DDM Kostelec
za úžasné překážky.
Vanesa, Anička, Káťa

omlouváme se, že jsme do dvou posledních zpravodajů nenapsali žádný článek. Všechny akce, které byly plánované na první pololetí, jsme byli nuceni
zrušit kvůli koronavirové nákaze. Některé úplně, jiné jsou naplánované na
podzim. Vystoupení „Elektrobendu“ zřejmě proběhne v září a „Veselá trojka“
je zajištěna na 03.10. Máte-li ještě zájem o tyto hudební skupiny – hlaste se u
paní Ireny Forchové a nebo u Marušky Kalouskové. Cena za vstupenku je 50 Kč.
V záři bychom chtěli uskutečnit, pokud to situace dovolí, zájezd do Polska,
pokud ne, tak po Čechách.
Říjen – výroční schůze ZO SPCCH + harmonikáři.
Listopad – vánoční jarmark.
Počátek prosince – taneční odpoledne s tancem a překvapením.
Hlavně buďte na sebe v této těžké a složité době opatrní, buďte zdraví. Těšíme se, až Vás uvidíme, už nám Vaše společnost moc chybí.
Za ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí předsedkyně Blanka Matějusová
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Kostelecký okrašlovací spolek

Český zahrádkářský svaz

KOS – Vyhlášení soutěže

Vážení a milí přátelé,

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.

prožíváme období a situace, na které jsme nebyli připraveni, ani jsme se na ně nemohli připravit. Představa pandemie v 21. století mi připadala jako něco nereálného,
pouze snad jako téma pro katastrofické filmy. Bohužel
nepředvídatelné se stalo skutečností a ze dne na den
jsme se ocitli v izolaci.
V izolaci od rodiny, přátel, známých. Tato vyostřená situace každého
z nás donutila se zamyslet nad svým životem a hodnotami, které uznává.
I tato doba nám však přinesla určitá positiva v našem vědomí. V první
řadě prověřila charaktery lidí, přinesla obrovskou vlnu lidské solidarity
a snahy pomoci druhým napříč všemi věkovými skupinami - maminky
s malými dětmi oprášily šicí stroje a šily roušky pro spoluobčany bez
ohledu na zisk, studenti donášeli nákupy a obědy potřebným, pedagogové vytvářeli výukové programy pro děti, atd. Současně jsme si všichni
uvědomili, jak je pro nás důležitý kontakt s ostatními lidmi.
Náš spolek stejně jako každý z nás měl spoustu naplánovaných akcí
a činností, které nebylo možné uskutečnit z důvodu ochrany zdraví. Naštěstí jsme nemuseli být uzavřeni mezi čtyřmi stěnami po celou dobu
nouzového stavu, ale bylo možné vyjít alespoň na chvíli ven na procházku, nebo na zahrádku. Myslím, že toto byl jeden z momentů, který nás
přiměl vrátit se k přírodě a jejím krásám a snaze něco z toho přenést
do svých domovů. Proto s otevřením obchodů jsme prodejny květin
a zahradnických potřeb vzali útokem a rychle osázeli, co se dalo, ať již
balkóny, okna, zahrádky a všechny dostupné nádoby.

Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS

Ze srdce nám všem přeji, aby nám vše (nejen květiny) krásně vykvetlo,
vše se nám dařilo, abychom se všichni ve zdraví brzy sešli na některé
naší akci, a prosím o dodržování ochranných opatření, která jsou nezbytná k ochraně našeho zdraví a zdraví našich blízkých.
Za ČZS ZO Kostelec nad Orlicí
Dana Musilová

Místní akční skupina
Poděkování

Zelená křižovatka
Kostelecký okrašlovací spolek
pečuje nejen o tzv. Zelenou
křižovatku (prostor vpravo
od občerstvovny „Vodárna“),
ale i o zahrádku, která vznikla po rekonstrukci železniční
zastávky pod malovanou zdí.
Ta zahrádka je úžasná hlavně
díky starostlivosti Aleny Kytlíkové (členky KOS) a jejího
manžela. Děkujeme za vaši
péči a doufáme, že se najdou
i další občané, kteří zkrášlí ve
svém okolí zapomenutá zákoutí, jež by si to zasloužila.
I my se o to budeme nadále
snažit.
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Děkujeme pedagogům, děkujeme rodičům, děkujeme žákům
Tímto bychom rádi poděkovali
ředitelům, učitelům i dalším aktérům ve školství, také všem rodičům
a jejich dětem – žákům. Do vzdělávání distanční formou, on-line formou
či jakkoliv to nazveme, jste byli vhozeni z hodiny na hodinu. Každý se
s nastalou výjimečnou situací musel nějak vypořádat. Neexistoval žádný
návod, žádný manuál z ministerstva školství. Cesty a formy k úspěšnému zvládnutí situace se hledaly postupně.
Tato náročná, v lecčems i zajímavá doba nám může být velmi užitečná v budoucnosti. Vzhledem k povaze našeho projektu, kterou je nejen
podpora vzdělání v našem regionu, ale také vytváření prostoru ke vzájemné komunikaci, nabízíme pomoc a podporu při osobním setkání
mezi pedagogy, rodiči, žáky a zřizovateli. Věříme, že setkání vzniklá díky
této výjimečné situaci povedou ke vzájemnému uznání a respektu.
Projekt MAP bude pokračovat i v novém školním roce. Veškeré informace o plánovaných vzdělávacích aktivitách průběžně zveřejňujeme
na našich webových stránkách https://map.nadorlici.cz/kostelecko
nebo na facebooku https://www.facebook.com/ Posunem-to-s-MAPem-vzdělávání-na-Kostelecku.
Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil ke zvládnutí stávající situace.
Za realizační tým MAP Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko
Anna Plocková a Jan Kučera
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Minifocení pro Amálku
Máme pro vás báječnou zprávu! V květnu proběhlo minifocení pro Amálku. Část výtěžku ve výši 2.600 Kč byla zaslána na transparentní účet
č. 5387760399/0800, na který může libovolnou částkou přispět kdokoliv. Focení realizovala Lucie Granátová a my jí za to moc děkujeme.
Š. Slezáková

Studio SUN
Pavla Kolafová
P E D I KÚ R A
KO S M E T I K A
Pod Branou 208
Mobil: 775

969 362

Omezení provozu komunikace
Od 01.06.2020 do 31.08.2020 dojde z důvodu zahájení stavby: Oprava
komunikace p.č. 1136/1, 1135, 191/5, 579/11
k omezení provozu komunikace Kostelecká Lhota – Koryta.
Případné dotazy:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
stavbyvedoucí: Petr Ryšan, tel: 606 692 641

MOKRÁ PEDIKÚRA
- odstranění
zrohovatělé kůže
- lakování, gellak
- řešení zarůstajících nehtů
pomocí rovnátek
- masáž nohou
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Kulturu nezastavíš
Ve středu 29.04. se Kostelec nad Orlicí připojil k výzvě pražského
Cirk La Putyka s projektem #kulturunezastavis a převzal pomyslnou štafetu od Obce Přepychy. Nouzový dixieland Black Buřiňos
- dixieland Týniště nad Orlicí zahrál v Kostelci nad Orlicí a v Kostelecké Lhotě.
Kapela vyrazila svou spanilou jízdu ulicemi Kostelce nad Orlicí.
Na svých zastávkách v ulicích, ale i v domě s pečovatelskou službou a v Kostelecké Lhotě hrála všem pro radost. Kulturu v Kostelci nezastavila ani nouzová doba, ani počasí. Děkujeme Vám všem
za úžasnou atmosféru.
Velké poděkování hudebníkům, ale i hasičům z Kostelce nad Orlicí
za zajištění dopravy a firmě TENTino z Doudleb nad Orlicí, která
zdarma poskytla svůj vlek pro tuto akci.
Šárka Slezáková, organizačně-správní odbor
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Foto: Zdeněk Fabiánek

Příspěvky
pro maminku
1 200 Kč na prvotrimestrání screening
2 500 Kč na NIPT
500 Kč pro těhotné
Zdarma vyšetření štítné žlázy
1 000 Kč po porodu
Dárek batůžek
a teploměr pro miminko

Zdarma roční úrazové
pojištění pro novorozence
Batůžek
zdarma

Příspěvky proplácíme od 1. 2. do 11. 12. 2020
www.zpskoda.cz | Sledujte nás na

Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

zpskoda.

