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Vážení čtenáři Zpravodaje města Orlice,
na začátku svého psaní bych rád poděkoval Sboru dobrovolných
hasičů Kostelec nad Orlicí a Městské policii Kostelec nad Orlicí
za pomoc našim spoluobčanům při lokální povodni v našem městě,
způsobené v průběhu měsíce června potokem Štědrá.
Našim dětem, studentům i pedagogům začaly dva měsíce letních
prázdnin. Dny volna, které si skutečně zaslouží všichni ti, kteří poctivě pracovali a navzdory distanční výuce se doma učili, vykonávali všechna zadání, účastnili se on-line konzultací. Výuka v druhém
pololetí letošního školního roku proběhla ve velmi komplikovaném
módu, náročném nejen pro žáky a studenty, ale i pro jejich rodiče
a zejména pro pedagogy. Celé čtyři měsíce bilancování nad tím, zda
je množství zadané látky adekvátní či nikoli. Zda jsou děti přetěžované, nebo naopak neplní téměř nic, zda sociální a intelektuální
prostředí jejich rodin vůbec může pomoci s domácí výukou a zajistit
k distanční výuce veškeré potřebné vybavení.
Gratuluji a obdivuji všechny žáky a studenty, kteří se dokázali připravit k přijímacím a maturitním zkouškám. Děkuji všem rodičům
a prarodičům, kteří byli v distanční výuce svým dětem oporou.
A rovněž děkuji všem pedagogům, kteří kromě vzdálené výuky, která
vyžaduje velké množství trpělivosti a času při opravování úkolů, dokázali v krátkém časovém horizontu připravit a uskutečnit přijímací
zkoušky, maturity, vyhodnotit testy a připravit závěrečná vysvědčení
tak, aby se nikdo necítil ukřivděný a vysvědčení co možná nejvíce
odpovídala znalostem i snaze každého mladého žáka a studenta.

Mladé hrdinky v Kostelci nad Orlicí
Takovou zastávku při zdánlivě klidné procházce u řeky tři spolužačky ze základky v Kostelci nad Orlicí nečekaly. Spatřily ženu, která se
pokoušela dostat z vody na břeh a z hlavy jí tekla krev. Dívky bez váhání přispěchaly na pomoc. Zavolaly záchranku, usadily zraněnou na
lavičku a udržovaly ji při vědomí. Díky nim se žena dostala v bezpečí
do nemocnice. Za svůj čin teď dívky získaly ocenění Mladý hrdina.
V ten zářijový podvečer vyrazily tři kamarádky ze školy, Nela, Laura
a Vendula, na obyčejnou procházku. Zamířily ke splavu za koupalištěm v Kostelci nad Orlicí. Když přecházely most, naskytl se jim výjev
jak z detektivního románu. Uviděly starší ženu, která těžce vylézala
z vody na břeh a držela se za hlavu. „Byla malátná a zdálo se nám, že
krvácí,“ popisuje dvanáctiletá Laura.
Dívky neváhaly a rozběhly se ženě na pomoc. Z hlavy jí opravdu tekla
krev a byla zmatená. „Bylo jasné, že předtím musela spadnout ze srázu
do vody,“ vzpomíná další ze spolužaček, čtrnáctiletá Vendula. Laura proto zvedla telefon a zavolala záchranku. Mezitím jí duchapřítomně vyndala z kapsy promočené doklady, aby je pak mohla předat zdravotníkům.
Nela a Vendula během toho se ženou mluvily, aby neztrácela vědomí. „Uklidňovaly jsme ji, říkaly jsme, že všechno bude dobré,“ říká
Vendula. Brzy pak přijela sanitka a zraněnou ženu odvezla. Po ošetření v nemocnici se pak mohla v pořádku vrátit domů.

Letošní prázdniny budou skutečně jiné, neboť se svět nadále vyrovnává s pandemií koronaviru. V důsledku omezení v oblasti cestování
(a v mnoha případech i z ekonomických důvodů způsobených celosvětovou krizí i tíživou situací jednotlivců), se naše životy a plány
na poměrně dlouhé časy změnily.
Jak jsem již zmínil v některém ze svých předchozích příspěvků: naučili
jsme se žít s novým typem koronaviru, který, jak aktuální informace
ukazují, již nezmizí. Bude se střídat v různých obdobích a teritoriích.
Stav nouze a karantény nás přiměl k pospolitosti a k sounáležitosti.
Vrátili jsme se ke krásným hodnotám a s vděčností trávili chvíle v přírodě. Jejích půvabů jsme si možná začali více považovat.
V letošní sezóně nebude možné cestovat po světě tak, jak jsme si
za posledních třicet let zvykli. A možná právě to nás přivede k objevování krás naší vlasti. Část současné generace poznala velký kus
světa, ale nezná ani ta nejkrásnější a nejvýznamnější místa ve své rodné zemi. Jsem přesvědčený, že tyto prázdniny tuto skutečnost změní.
Možná vedle sportovních aktivit a aktivit v přírodě začne i mladá generace poznávat lokality, které se historicky zapsaly do dějin českého
národa. Ne nadarmo se říká: „Všude dobře, doma nejlíp.“ A vlastenectví je nepochybně jednou z nejcennějších lidských hodnot.
Užijte si ve zdraví krásné léto se svými blízkými.
František Kinský, starosta města

se jedna z dívek skromně svěřila při předmětu Výchova ke zdraví, kde
se mimo jiné učí i první pomoc.
Nic pak už nebránilo setkání ženy s jejími mladými zachránkyněmi. „Přišla za námi do školy a byla moc milá. Když nám děkovala za
pomoc, brečela dojetím,“ vzpomíná na dojemné setkání se zachráněnou ženou Vendula, která chodí do kosteleckého skautu. I tam se
učili, jak se správně poskytuje první pomoc.
A právě ve skautském středisku v Kostelci nad Orlicí dívky ve čtvrtek 18. června získaly ocenění Mladý hrdina. Předali jim ho zástupci
projektu za přítomnosti skautů i rodičů. Jedná se už o 51., 52. a 53.
oceněné Mladé hrdiny.
Mladý hrdina je projektem Generali České pojišťovny (dříve České pojišťovny), který vznikl v září 2017. Jeho cílem je oceňovat výjimečné činy
dětí a mladých a nacházet tak příběhy, které mohou inspirovat jejich
vrstevníky. Nemusí se jednat jen o záchranu života, ale i o dobrý skutek,
dobrovolnickou aktivitu atd. Oceněný Mladý hrdina získá věcnou cenu
a instituce či organizace, se kterou je činnost hrdiny svázána, obdrží od
nadace Generali České pojišťovny finanční dar.
Ivana Buriánková, ředitelka projektu Mladý hrdina

„Lékař mi řekl: ty dívky Vám zachránily život,“ vzpomíná zachráněná
paní Věra, kterou s Kostelcem nad Orlicí spojuje rodinný příběh, sama
zde ale nebydlí a místní nezná. Rozhodla se, že děvčata vypátrá a osobně jim poděkuje. „Dívky se chovaly tak profesionálně na svůj mladistvý
věk,“ vysvětluje Věra, proč se pustila do obepisování kosteleckých škol.
Nakonec s pomocí pedagogů trojici hrdinek našla. Nebylo to
ale snadné, protože děvčata se svým statečným počínáním nijak
nechlubila. Ve škole se o jejich záchranné akci dozvěděli až poté, co
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INFORMACE Z RADNICE
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ze dne 11.05.2020
schvaluje
nájemní smlouvu č. 135/2020 na pronájem
parkovacího místa č. P10 umístěného na pozemku parc. č. 2345/40 o výměře 94,5 m2 nacházejícího se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí se
společností MORÁVEK TRANS s.r.o., se sídlem 565 01 Choceň, Koldín 49, IČ: 03376893.
smlouvu o dílo se společností Ki-Wi Digital s.r.o., se
sídlem 602 00 Brno, Lidická 971/25, IČ: 27816451.
servisní smlouvu na incidenty interaktivní desky se společností Ki-Wi Digital s.r.o., se sídlem
602 00 Brno, Lidická 971/25, IČ: 27816451.
smlouvu příkazní na výkon činnosti TDI na akci
Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad
Orlicí s panem Ing. Markem Ďurišem, se sídlem
552 03 Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Snížení energetické
náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově
ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí s panem
Ing. Markem Ďurišem, se sídlem 552 03 Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
smlouvu příkazní na výkon činnosti TDI na akci
Výstavba a oprava komunikace Erbenova,
Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí s panem Ing. Markem Ďurišem, se sídlem 552 03
Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova,
Kostelec nad Orlicí s panem Ing. Markem
Ďurišem, se sídlem 552 03 Česká Skalice, Tyršova 820, IČ: 03348164.
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Výstavba
a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce
a Tůmova, Kostelec nad Orlicí se společností
SOVIS CZ, a.s., se sídlem 500 11 Hradec Králové, V Mlejnku 608/3a, IČ: 27532208.
smlouvu o dílo na akci Oprava nádrží ČOV
Kostele nad Orlicí - 1. Etapa se společností
VODA CZ SERVICE s.r.o., se sídlem 551 01 Hořenice, Hořenice 45, IČ: 27545547.
roční účetní závěrku za rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Základní umělecké školy F. I.
Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 71230432.
převod zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2019 ve výši 93.298,45 Kč do rezervního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad
Orlicí, Tyršova 17, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 71230432.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 14.
hromadnou licenční smlouvu o veřejném
provozování č. VP_2020_66462 se spolkem
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem 160 00 Praha,
Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997.
poskytnutí ﬁnančních darů z ﬁnančních
prostředků daru Federal-Mogul Friction Pro-
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ducts a.s. v rámci První výzvy roku 2020 6
projektům ve výši 39.500 Kč, dle přílohy č. 1.
pracovní pozici krizové řízení na odboru KTAJ,
s účinností od 01.08.2020.
celkový počet funkčních míst Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí - 74, s účinnosti
od 01.08.2020.
souhlasí
s dočasnou úpravou výše nájmu v prostorách
majetku města, kdy se nájemníkům s předmětem činnosti stravovací a restauratérské
služby, pohostinská činnost, bistro a veřejné stravování, pro období od 01.03.2020
do 30.06.2020, snižuje částka za nájem dle
smlouvy o pronájmu na 30% z celkové sumy.
se snížením nejvyššího povoleného počtu
dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, ze 79 na 72 s účinností od 01.09.2020
a s podáním žádosti o provedení této změny
v rejstříku škol a školských zařízení.
s bezúplatným převodem pianina značky Bárta z majetku Domu dětí a mládeže Kostelec
nad Orlicí, Žižkova 367 do majetku Základní
školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
nesouhlasí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2369/2019 se společností STATING s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec
Králové, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
ﬁnanční prostředky z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Příkopy 267, IČ: 6926231 účelově vymezená dotace: Zvýšení reprezentativnosti členů
sboru dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí.
ﬁnanční prostředky z účelově vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast
podpory Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity malé projekty pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy
267, IČ: 6926231 účelově vymezená dotace:
Zvýšení reprezentativnosti členů sboru dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí.
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ze dne 25.05.2020
schvaluje
nájemní smlouvu č. 162/2020 na pronájem
části pozemku parc. č. 17 - ostatní plocha
(Palackého náměstí) o celkové výměře 180
m2 nacházející se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
s paní Monikou Prouzovou, se sídlem 560 02
Česká Třebová, Grégrova 135, IČ: 68242191.
bezúplatný převod požárního čerpadla PS 12
inv. číslo 04313 z majetku města do majetku pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267, IČ: 06926231.
nájemní smlouvu č. 168/2020 na pronájem vývěsní skříňky č. 17 umístěné v ulici I. J. Pešiny v Kos-
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telci nad Orlicí s paní xxxx, bytem xxxx s účinností
od 01.06.2020 za roční nájemné ve výši 1.000 Kč +
DPH v zákonem stanovené výši.
vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 2557/2 v kat. ú.
Kostelec nad Orlicí na náklady stavebníků manželů xxxx, oba bytem xxxx. Po realizaci a kolaudaci stavby bude 10 let vodovodní a kanalizační řad
v majetku manželů xxxx. Po uplynutí 10 let bude
vodovodní a kanalizační řad bezplatně převeden
do majetku Města Kostelec nad Orlicí.
roční účetní závěrku za rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec
nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987, IČ: 75016125.
uhrazení záporného hospodářského výsledku
za rok 2019 ve výši 84.582,28 Kč z rezervního
fondu zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125.
roční účetní závěrku za rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec
nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641.
převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 21.354,09 Kč, a to
do rezervního fondu ve výši 12.354,09 Kč
a do fondu odměn ve výši 9.000,00 Kč zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641.
roční účetní závěrku za rok 2019 zřízené příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424.
převod zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2019 ve výši 145.331,85 Kč do rezervního
fondu zřízené příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424.
čerpání rezervního fondu ve výši 67.353 Kč
na nákup nového vybavení do tělocvičny zřízené příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 15.
smlouvu o nájmu a poskytování služeb č.
12517286 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem
628 00 Brno, Žarošická 13, IČ: 00176150.
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 1. Q. 2020.
neschvaluje
poskytnutí ﬁnančního příspěvku družstvu
Diakonie Broumov, sociální družstvo, se sídlem 550 01 Broumov, Husova 319, IČ: 49289977.
poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši
15.000 Kč spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem 181 01 Praha 8, Ústavní 95, IČ: 61383198.
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ze dne 8.6.2020
schvaluje
vyřazení majetku z majetku města dle přílohy
č. 2 zápisu č. 2/2020 z jednání Likvidační komise ze dne 29.05.2020.
dohodu o ukončení nájmu budovy bez čp/
če garáž, nacházející se na pozemku parc. č.
2270/18 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 24 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí
s panem xxxx, bytem xxxx ke dni 30.06.2020.
smlouvu o daru s pobočným spolkem SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 267.
přílohu k ﬂotilové pojistné smlouvě č.
500041986, seznam změn k datu 20.5.2020
na odpojištění vozidel Piaggio MAXXI, Fiat
DOBLÓ a motocykl Husqvarna se společností Generali Česká Pojišťovna a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Spálená
75/16, IČ: 45272956.
přílohu k ﬂotilové pojistné smlouvě č.
500041986, seznam změn k datu 18.5.2020
na odpojištění pracovního stroje traktor o obj.
1498 ccm se společností Generali Česká Pojišťovna a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16, IČ: 45272956.
smlouvu o poskytnutí služeb Hybridní pošty
číslo 2020/04317 se společností Česká pošta, s. p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických
vězňů 909/4, IČ: 47114983.

•
•

•

•

•

•

•

odměny ředitelů škol a školských zařízení
Kostelec nad Orlicí dle návrhu.
poskytnutí ﬁnančních prostředků z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory Kultura mládeže
i dospělých 5 projektům ve výši 80.000 Kč,
dle přílohy č. 1.
poskytnutí finančních prostředků z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast podpory: Sport jednorázové akce 2 projektům ve výši 25.000 Kč,
dle přílohy č. 1.
poskytnutí ﬁnančního prostředku z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory: Jednorázové akce
pro děti a mládež 1 projektu ve výši 5.000 Kč,
dle přílohy č. 1.
poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí 2 projektům ve výši
35.000 Kč, dle přílohy č. 1.
poskytnutí ﬁnančních prostředků z účelově vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí, oblast podpory: Drobné a veřejně prospěšné a mimořádné aktivity - malé projekty 4
projektům ve výši 37.000 Kč, dle přílohy č. 1.
poskytnutí ﬁnančních prostředků z účelově vymezené dotace z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí, oblast podpory: Sport
celoroční pravidelná činnost 3 projektům
ve výši 97.000 Kč, dle přílohy č. 1.

•

•
•

•

•
•

•

•

smlouvu mezi partnerem projektu a spolupracujícím subjektem o zapojení do projektu se spolkem
Potravinová banka Hradec Králové, z.s., se sídlem
500 03 Hradec Králové, Na Kropáčce 30/3, IČ:
03642640.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 16.
pořadník na přidělení bytu č. 6/347 v ulici Frošova čp. 347 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 18.05.2020.
souhlasí
se zrušením komise k projednávání přestupků
na MÚ Kostelec nad Orlicí starostou města
ke dni 31.7.2020.
s vyřazením nedohledaného majetku v celkové výši 101.585,37 Kč.
s konáním 1. eSport turnaje Indigo FIFFA20
Cupu na Palackého náměstí v Kostelci nad
Orlicí dne 18.07.2020.
nesouhlasí
s poskytnutím ﬁnančního daru spolku Bílý
kruh bezpečí, z.s., se sídlem 150 00 Praha 5,
U Trojice 1042/2, IČ: 47607483.
odvolává
členy komise k projednávání přestupků na MÚ
Kostelec nad Orlicí dle předlohy ke dni 31.7.2020.
Ivana Hrabinová

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ČERVENEC–SRPEN 2020 | Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
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05.07. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí, 494 323 152

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.09. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 693
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UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ERBENOVA A NA SPOJCE
Přechodná úpravu provozu na místních komunikacích ulice Erbenova par. č. 347, Na Spojce par. č.
332, Tůmova par. č. 306/1, Riegrova par. č. 199, Proškova par. č. 1962 v k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek při uzavírce místních komunikací ulice Erbenova
a Na Spojce v obci Kostelec nad Orlicí, z důvodu zajištění I. etapy výstavby a opravy místní komunikace Erbenova a Na Spojce v obci Kostelec nad Orlicí, v termínu od 15.06.2020 do 25.09.2020,
dle grafického znázornění.
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KLUB SENIORŮ POHODA
Obnovení činnosti klubu
Tak jsme se také dočkali. S uvolňováním opatření proti
koronaviru došlo i k obnovení činnosti našeho klubu
seniorů. Pravidelná úterní odpoledne ve společenské
místnosti klubu budou v tomto roce probíhat rovněž
v průběhu července a srpna, abychom trochu nahradili nucené prázdniny od poloviny března do poloviny června. Naplánované akce jsou
přesunuty do druhého pololetí roku. Koncem června se měl konat nultý
ročník turnaje družstev v petanque. Pro špatné počasí byl turnaj zrušen
a proběhne v průběhu prázdnin.

Přátelské posezení s grilováním v prostorách kostelecké organizace zahrádkářů se také stalo tradicí. Jsme moc rádi, že nás koronavir o toto
letní prázdninové setkání nepřipraví (v době uzávěrky zpravodaje to tak
alespoň vypadá). Sejdeme se ve čtvrtek 23.07.od 14:30. Na tuto akci je
třeba do 14.07. nahlásit účast Majce Votroubkové.
Hned po prázdninách připravujeme na 03.09. zájezd do Kutné Hory.
Informace najdete ve vývěsní skříňce klubu vedle železářství U Jahodů.
Na Kosťu Korovina a besedu Japonsko od severu k jihu se budeme těšit
v pátek 25.09. od 16:00. Věříme, že již nebude nutné tyto termíny měnit.
V průběhu léta odpočívejte a nasbírejte hodně sil. Těšíme se na viděnou.
Členky výboru klubu a vedoucí klubu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Počítačové kurzy pro seniory

Bezplatná právní poradna

Město Kostelec nad Orlicí, odbor sociálních věcí ve spolupráci s Obchodní
akademií T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí nabízí možnost absolvování počítačových kurzů pro seniory nad 60 let.

Vážení občané, odbor sociálních věcí ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Vám nabízí možnost využití bezplatné právní poradny pro osoby starší 50 let věku, a to v oblasti dluhů, exekucí, bydlení či zaměstnání. V současné
době je možné využít poradenství na telefonní lince, od srpna 2020 bude
poradenství poskytováno, dle předem dojednaných schůzek osobně v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí. V případě potřeby neváhejte kontaktovat
uvedené telefonní číslo, kde se dozvíte více informací.
Kovaříčková Běla

Kurz je určen pro zájemce ve věku 60 a více let, kteří mají zájem naučit se např.:
pracovat s počítačem,
komunikovat s blízkými pomocí elektronické pošty
(posílání a přijímání e-mailu),
seznámit se s internetem a základy vyhledávání na internetu,
pohybovat se na internetu bezpečně,
sdílet fotograﬁe s přáteli,
nakupovat na e-shopu apod.
Nabízíme Vám Kurz pro začátečníky a Kurz pro mírně pokročilé uživatele.
Lekce povede zkušený lektor, který se řídí rozdílnou úrovní znalostí a schopností a hodiny přizpůsobuje potřebám i tempu seniorů.
Podzimní počítačový kurz (předpoklad měsíc říjen 2020) bude plně hrazen
z rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí. Kapacita kurzu je omezena na 15 osob
v každém kurzu, proto doporučujeme zájemcům podat přihlášky co nejdříve. Termín pro ukončení podání žádostí je 10. července 2020. Počet účastníků kurzů je pevně daný a nebude se navyšovat.
Délka jednotlivých kurzů je 7 lekcí po dvou hodinách a 1 hodina úvodní. Každý účastník by měl absolvovat 15 hodin výuky a po ukončení akce obdrží
osvědčení.
Přihlášky jsou k vyzvednutí na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, Odbor
sociálních věcí u pí Kovaříčkové, budova B. Přihlášku Vám zašleme i elektronicky, a to na vyžádání na e-mailové adrese bkovarickova@muko.cz.

Pozvánka na přednášku
Město Kostelec nad Orlicí, Odbor sociálních věcí pořádá
ve spolupráci s Občanským poradenským střediskem, o.p.s., Náchod
dne 08.07. od 13:30 hodin v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí
přednášku: „SPLÁTKY V DOBĚ KORONAVIROVÉ, ANEB JAK ŘEŠIT DLUHY“
Přednáška bude zaměřená na aktuální právní předpisy. Koronavirus měnil
pravidla splácení úvěrů, exekucí a insolvencí. Přednáška má za cíl seznámit
občany, o jaké změny se jedná (doporučení při splácení dluhu v souvislosti
s koronavirem, osobní rozpočet, jednání s věřiteli a exekutory, základní informace k oddlužení apod.).
Pozn. V České republice připadá na každou fyzickou osobu cca 5,72 exekučních řízení. Dostat se do dluhové pasti není nijak těžké, někdy stačí nepřebírat poštu a problém s exekucí je na světě.
Vstup zdarma
6

Bezplatná právní pomoc seniorům
DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ, ZAMĚSTNÁNÍ
Iuridicum Remedium, z. s. ve spolupráci s Odborem sociálních věcí
MěÚ Kostelec nad Orlicí, organizuje dne
17.08. v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí
bezplatnou právní poradnu pro osoby starší 50 let.
Trápí vás dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých
exekutor vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Využijte možnost osobní konzultace s advokátem.
Ke konzultaci je nutno objednat se předem na tel. čísle 776 703 170,
v pracovní dny od 09:00 do 16:00.
Poradna je součástí projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ podpořeného
prostředky ze státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR
- Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací

ZMRZLINA
nově otevřeno
Zveme vás do nově otevřené zmrzliny na Palackého
náměstí vedle prodejny COOP. Máme zmrzliny a ledové
tříště bez umělých barvit a konzervantů.
INSTAGRAM: ZMRZLINA_K_N_O
FACEBOOK: ZMRZLINA-NA-NÁMĚSTÍ
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Výpadek příjmů v nouzovém stavu
a řešení dluhů

Seniorská obálka
– pro seniory i zdravotně postižené občany

Mám dluhy, část již v exekuci, část splácím řádně bance. S exekutorem
mám nastavený splátkový kalendář, který jsem plnil. Nyní jsem ale
přišel o svůj přivýdělek k důchodu, kdy jsem jako brigádník prodával
v obchodě. Když se obchody uzavřely, tak se mnou majitel ukončil dohodu o provedení práce její výpovědí. Na splátky teď nemám, protože
z důchodu mi na ně nestačí prostředky. Jak bych měl situaci řešit?
Na současnou mimořádnou situaci většina z nás nebyla připravena a pro každého z nás přináší větší či menší komplikace. Je potřeba zdůraznit, že vedle
různých chystaných opatření, jako jsou odklady splátek půjček či omezení při výkonu exekucí, lze očekávat i vstřícný postoj při řešení problémů ze
strany bank či exekutorů. Zejména v případě, kdy problémy nebudou dlouhodobé. Prvním krokem by tedy mělo být kontaktovat banku a exekutora
a domluvit se na dalším postupu.
Banky už dnes umožňují odklady splátek v obdobných případech. Obvykle
není třeba nic dokládat a stačí čestné prohlášení, že jste byl postižen v souvislosti s epidemií a přijatými opatřeními. NA prozatím dobrovolnou iniciativu bank i nebankovních společností pak navazuje vládní návrh zákona
o opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií, který prochází
legislativním procesem a velmi pravděpodobně bude schválen. Ten počítá
s povinností umožnit odklady splátek až o 6 měsíců.
Pokud jde o exekuci, tak dohody s exekutory na splátkách dluhu často fungují
bez jakékoli písemné dohody a je možné, že exekutor nebude k odkladu splátek vstřícný a pokusí se například řešit to nařízením provádění srážek z důchodu či obstavením účtu. Pokud s exekutorem nebude řeč, doporučil bych podat
návrh na odklad exekuce. Odklad je podle zákona možný v případě, „jestliže se
povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon
rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé
následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“.
Výpadky příjmů v souvislosti s koronavirem budou velmi pravděpodobně
považovány za situaci, kdy je na místě odklad exekuce. Ostatně samo ministerstvo spravedlnosti zpracovalo vzor žádosti o odklad z tohoto důvodu,
který lze najít na internetových stránkách www.justice.cz. V žádosti je třeba
mimo běžných náležitostí podání uvést důvod žádosti – tedy popsat výpadek příjmů - a stanovit dobu, na níž se odklad žádá, tedy dobu po níž pravděpodobně bude výpadek příjmů trvat.
K žádosti je třeba přiložit doklad o tom, že k výpadku příjmů došlo – tedy
zde výpověď dohody ze strany zaměstnavatele. Pokud by exekutor žádosti
nevyhověl, musí ji do 7i dnů postoupit exekučnímu soudu, který by nejpozději do 15 dnů měl o žádosti rozhodnout. Do rozhodnutí pak exekutor nesmí
vykonávat úkony v exekuci.

Co je to Seniorská obálka, neboli I.C.E. KARTA? Zaručeně dobrá věc!
I.C.E., neboli „In Case of Emergency„ je karta pro případ naléhavé pomoci, která umí pomáhat v krizových situacích a je určená pro seniory domů!
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže
a musí volat záchrannou pomoc, přibývá stejně jako výjezdů hasičů nebo
policie. V takových situacích je člověk často rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný a nedokáže odpovídat na položené otázky. Velkým ulehčením pro
přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná I.C.E. KARTA umístěná na
viditelném místě v domácnosti.
Jak nakládat s tímto tiskopisem?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe s někým blízkým či rodinou. Vyplňují
se údaje týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí, a léků, které užívá.
Dále je vhodné uvést jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající
se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta
fungovala, je velmi důležité kartu průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků! Vyplněnou kartu pak umístit na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě přípustná místa - na lednici třeba magnetkou, nebo
do průhledné folie na vnitřní stranu vchodových dveří. Po dohodě se všemi
složkami IZS je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta
vidět (neukládejte ji do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku apod.).
Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Nápad na Seniorskou obálku vznikl ve spolupráci krajské samosprávy a Ministerstva práce a sociálních věcí při realizaci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Obálka je dostupná a pomáhá v celém
Královéhradeckém kraji a její pořízení nic nestojí! Tiskopisy jsou k dostání
i v našem městě.
Již nyní si tak Seniorskou obálku můžete vyzvednout například:
- v Klubu seniorů pohoda, a to každé úterý od 14:00
- na odboru sociálních věcí Kostelec nad Orlicí, a to po celý den,
každé pondělí a středu
- Pečovatelská služba bude zajišťovat rozvoz seniorské obálky
svým klientům na vyžádání
- v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí
Přijďte pro Seniorskou obálku, myslete na své bezpečí či bezpečí vašich blízkých doma.

Rubriku připravil : Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát.
Iuridicum Remedium, z. s.
Přístavní 35, Praha 7,
tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org
Aktivity projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ jsou podpořeny prostředky ze
státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR - Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.

Hned napoprvé jsem
FQUVCNCUNGXWś
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární
ochrany

11.05. Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla odstranění velké visící větve, která zatarasila celou
komunikaci. Za pomoci navijáku na vozidle TATRA TERRNO jsme větev strhli k zemi, dále jsme ji rozřezali pomocí motorové řetězové pily
a vozovku uklidili a zprůjezdnili.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

06.06. Nouzové otevření dveří bytu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu. Za asistence Policie ČR jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byt otevřeli speciálním nářadím. Poté jsme se vrátili
zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, Policí ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
29.05. Dopravní nehoda osobního vozidla Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do rodinného domu. Po našem příjezdu k události bylo průzkumem
zjištěno, že se ve vozidle nachází jedna zraněná osoba, které jsme poskytli
předlékařskou pomoc. Osobu jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou z vozu transportovali na páteřové desce a uložili ji do vakuové matrace. Následně jsme pomohli zdravotnické záchranné
službě KHK s naložením zraněné osoby do sanitního vozu. Dále jsme zajistili vozidlo proti požáru a případnému pohybu. Do příjezdu Městské policie
Kostelec nad Orlicí jsme řídili provoz na pozemní komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme provedli úklid vozovky od trosek z havarovaného vozidla. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC

SLOŽKY MĚSTA
Městská policie

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

Íčko informuje...

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

Provozní doba o prázdninách:
Po– Pá

8:00–17:00

So 8:30–11:30

Ne zavřeno
RTIC, o.p.s., Simona Wolfová
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Úřední hodiny:
pondělí
15:00–16:00
středa
15:00–16:00
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Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154
Mobil: 724 733 940, 724 329 557
E–mail: knihovna@biblio.cz, detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz

KOUZELNÉ ČTENÍ ALBI
Koupili jsme pro děti další nové knihy Kouzelného čtení:

c

Vladimír Komárek

Výpůjční doba knihovny o prázdninách:
dospělé oddělení
středa
čtvrtek

07:00–17:30
08:00–17:00

dětské oddělení
středa

07:00–17:30

Anglický obrázkový slovník
Atlas světa
Dinosauři
Hra do auta
Hravá angličtina
Hravé české dějiny 2
Když myšky šeptají
Kouzelné nástroje – Piano a buben

Moje první čísla
Německý obrázkový slovník
Večerníčkovy pohádky
Vesmír
Zpívánky 1
Zpívánky 2
Rekonstrukce výtahu

UPOZORNĚNÍ ! Rekonstrukce výtahu
Od pondělí 29.06.2020 bude v knihovně do odvolání zavřeno z důvodu
rekonstrukce výtahu. Výpůjčky knih vám budou automaticky prodlouženy.
Simona Kňourková

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, čt (mimo 1. a 3. čt v měsíci); pá od 18:00;
Středa, sobota od 8:00
Neděle od 9:30

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 o prázdninách:
05.07., neděle – 08:30
BOHOSLUŽBA SE VZPOMÍNKOU NA M. J. HUSA
19.07., neděle – 08:30
BOHOSLUŽBA
02.08., neděle – 08:30 BOHOSLUŽBA
16.08., neděle – 08:30
BOHOSLUŽBA

Postava v bílém a eucharistický průvod
Možná jste někteří z vás v uplynulém koronavirovém období zaznamenali postavu kráčející naším městem a oblečenou do bílého liturgického
oděvu - alby s podivnou věcí připomínající slunce nebo s křížem v rukou. Kdo byla postava a ta zvláštní věc v jejích rukou? Nebyl to přízrak,
anděl ani démon. To se místní kněz Vladimír Handl rozhodl po vzoru
vídeňských biskupů vyjít do ulic města a duchovně posloužit jeho občanům tak, že jim bude v těžké době žehnat a s Kristem na kříži nebo
ve Svátosti vyprosí ochranu před nemocí i ostatními neduhy, které způsobuje lidská nedokonalost a hříšnost. Předmět, kterým demonstroval Boží přítomnost, se nazývá monstrance, což je ozdobná prosklená
schránka na noze, zhotovená z ušlechtilých kovů (nejčastěji ze zlaceného stříbra) a ukrývá v sobě proměněnou hostii tj., jak věříme, živého
Krista. Tak jako zakrytí dýchacích cest a sociální izolace měla a doufáme, že pomohla zabránit v šíření nebezpečného viru, stejně tak upřímná
a poctivá prosba o ochranu a pomoc v nesnázích k našemu Stvořiteli
měla pozitivní účinky a byla vyslyšena. Ze statistik je zřejmé, že naše
město mělo pouze jednoho obyvatele s touto nemocí a ten se již vyléčil.
Je na místě poděkovat Otci Vladimírovi za skvělou myšlenku a odvahu
následovat rakouské kněze.
V neděli 14.06. prožila celá církev i naše farnost slavnost Těla a Krve
Páně, Boží Tělo. Slavnost připadá na čtvrtek, samotné slavení se uskutečňuje z praktických důvodů v neděli. Poprvé po dlouhých desetiletích
jsme, podobně jako Pater Vladimír v době pandemie, vyšli s živým Kris-

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
kurátorka Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem,
telefon: 606 930 630 / e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
Bohoslužby se konají každou neděli od 11:00 hodin
05.07., neděle

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2020
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tem v monstranci do města. Se zvonky a zpěvem jsme tentokrát ve větším počtu přešli z kostela sv. Jiří do hřbitovního sv. Anny a ukázali městu,
že jsme tady, že se za jeho občany i představitele modlíme a že bychom
byli moc rádi, kdyby také oni přišli za námi. Určitě Vám máme co předat.
M. Slavíková

Truvérská mše na Homoli
Necelá stovka návštěvníků se zúčastnila tradiční Noci kostelů v pátek 12.06.
na poutním místě Bolestné Panny Marie na Homoli, kterou organizovala římskokatolická farnost Kostelec. Jak ostatně téměř všechny větší akce byla i tato
poznamenána předchozím složitým obdobím a do posledních dní pořadatelé nevěděli, zda se vůbec uskuteční. Proto byl i program poněkud prostší,
ale o to intenzivněji prožitý. Zajímavá byla přednáška Ing. Slavíka o historii
poutního místa, Petr Pávek a Lída Konvalinková (hlavní pořadatelé) seznámili přítomné s několika zajímavými knižními tituly s duchovní tématikou, byla
chvíle i na ztišení před Nesvětější svátostí. Vrcholem akce se stala beze sporu
bohoslužba. Byla doprovázena Truvérskou mší skladatele Petra Ebena, kterou
provedli dobrovolní zpěváčci kosteleckých sborů a hosté pod vedením paní
Dagmar Potštejnské za klávesového doprovodu paní Táni Peškové a kytary
Jendy Peremského. Podmanivý text i hudba Mistra Ebena podtrhly krásu liturgie. Ordinarium a závěrečné preludium na kostelní varhany hrál Jan Hlávka,
žalm zpívala paní Ludmila Hlávková. Program se šarmem sobě vlastním moderovala paní Markéta Svátková. Spolu s přibývající tmou byly postupně rozsvíceny svíčky na celém schodišti a potom nasvícen i kostelík, a to díky panu
Zářeckému ze Lhot. Nasvícení poutního místa zdůraznilo jeho mystickou i poetickou krásu. Spontánní, neplánovanou tečkou za letošním ročníkem Noci
kostelů bylo zpívání s kytarou (nejen duchovních písní) před kostelem. Vřelé
díky všem, kteří se jakkoliv podíleli na této zdařilé akci, a dá-li Pán, v příštím
roce bychom se s Nocí kostelů vrátili do kostela sv. Jiří.

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Pobytové středisko Kostelec
děkuje místním fotbalistům
Dne 03.06. jsme obdrželi nečekaný dar v podobě fotbalových míčů a sportovního oblečení od místního fotbalového oddílu. Míče jsou sice již používané,
ale i přesto z nich máme obrovskou radost, a naši klienti je tak budou moci
využít při svých turnajích. Tímto kosteleckým fotbalistům moc děkujeme.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

Fotky z akce najdete na webu města www.kostelecno.cz
M. Slavíková

NEUNIKLO NÁM
Cyklobusy do turistických regionů
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v roce 2020 v provozu od 30. května
do 28. září a budou jezdit opět každou sobotu a neděli, navíc také v pondělní
svátky 6. července a 28. září. V letošním roce bohužel nebude z důvodů omezení
na státních hranicích v provozu mezinárodní linka přes Polsko. V rámci vlastních
spojů oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním změnám. Jedná se zejména o úpravu jízdních řádů z důvodu uzavírek, například díky rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na Mezivrší, ale jede na Šerlich přes Bartošovice
a Neratov. V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám slouží také
mobilní aplikace IREDO. I nadále můžete využít internetové stránky h p://tabule.
oredo.cz, QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO.
V současném období jsme vděční za to, že cyklobusy vyjíždí v plánovaném
termínu a můžete tak při svých cestách navštívit nové turistické atraktivity. Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor své projekty
přeshraniční spolupráce. Jedná se o výstavbu nových rozhleden a investice
v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme pevné zdraví, krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
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Singletrack Glacensis
- Bike resort Peklák otevírá

25 let pomáháme a podporujeme seniory
a zdravotně postižené občany

Bike resort Peklák Česká Třebová 19. června 2020
v 10:00 hodin otevírá pod silnou značkou česko-polské sítě Singletrack Glacensis * 15 km nových
singletracků, 4 km zrekonstruovaných sjezdových tras, 25 km MTB okruh
a nové nástupní místo se zázemím pro návštěvníky * nejvýznamnější rozšíření
nabídky letních aktivit za posledních 14 let * efektivně investovaných 685 tisíc
€ z programu česko-polské spolupráce Interreg V-A.
V České Třebové byla právě dokončena realizace výjimečného areálu pro příznivce cyklistiky a zdravého pohybu v přírodě. Peklák doposud nabízel zimní sjezdové lyžování a v létě sjezdové tratě pro specializovaná kola a sjezdy
na terénních kárkách. V pátek 19.června 2020 svoji nabídku zásadně rozšiřuje
pro veřejnost od dětí, méně zkušených cyklistů či seniorů i po velmi zkušené
adrenalinové jezdce. Na své si přijde každý. Bike resort Peklák nově nabídne
15 km singletracků, tj. zábavných jednostopých jednosměrných stezek z přírodního materiálu v lese nízké a střední obtížnosti, po kterých je možné jezdit
na horských či trekingových kolech nebo elektrokolech. Rekonstruovány jsou
4 km sjezdových tratí pro náročné bikery zejména na specializovaných sjezdových kolech, která areál zapůjčuje. Ve fázi dokončení je 25 km okruh MTB
tras po stávajících cestách v okolí Pekláku. Velkým přínosem je nástupní místo,
které nejen že rozšiřuje stávající parkoviště, ale nově nabízí mini kemp, informační zázemí, myčku kol a od srpna vybavenou opravárenskou stanici k rychlé opravě kola. Vstup do areálu a využití této nabídky je zdarma, na údržbu
můžete dobrovolně věnovat příspěvek. Pro přepravu do horních partií areálu
můžete dle kondice a chuti využít vleku nebo vlastních sil po nových trasách.
„Pevně věřím, že úsilí, které bylo projektu Singletrack Glacensis ve spolupráci
s partnery Obcí Zdobnice a Gminou Bystrzycí Klodzkou věnováno, sklidí svoje
ovoce. Česká Třebová se tu proﬁluje jako město sportu a skvělé místo pro bydlení.
Zprovoznění singletracků se zázemím toto renomé zcela jistě umocní. Realizační
tým odvedl dobrou práci, která ale otevřením areálu nekončí,“ hodnotí tak místostarosta České Třebové Dalibor Zelený, hlavní současný investiční projekt
na území Města České Třebové.
Petr Hájek, předseda svazku Regionu Orlicko – Třebovsko a zástupce investora říká: „Náš svazek obcí
v letech 2007 až 2010 otevřel síť cyklostezek údolím Tiché Orlice a Třebovky pod
značkou Orlické cyklo a in-line království, které jsou velmi oblíbené. Vstup do projektu
Singletrack Glacensis považuji za další obdobně odvážný počin, díky kterému se rozšíří stávající síť bike areálů s vlastním webem a propagací. Pevně věřím, že nové tratě
přivedou do našeho regionu nové návštěvníky.“
„Těšit se můžeme na hlavní promoakci - na společnou bikerskou vyjížďku, která
proběhne v sobotu 3.října 2020 na Pekláku. Instruktoři naučí začátečníky, jak
se jezdí na singletracích a borci si prolítnou ty nejtěžší trasy. Promítat budeme
skvělé ﬁlmy a kdo přijde, odnese si podle výkonu upomínkový předmět od trička
po puzzle pro děti. Pevně věříme, že již budou moci přijet polští kamarádi“, sděluje Renata Šedová, manažerka projektu.

Tísňová péče umožňuje seniorům a osobám se zdravotním
postižením, ale i jejich rodinným příslušníkům zajistit pocit
klidu, bezpečí a hlavně jistotu pomoci. Většina osob z této
cílové skupiny žije v domácnosti sama. Vzhledem k pracovnímu vytížení rodina většinou nedokáže zajistit potřebnou
pomoc. Zapsaný ústav Život Plus (dříve Život 90 Zruč nad Sázavou), takovou pomoc již 25 let nabízí. Jejím cílem je minimalizovat počet rizik zdravotního či kriminálního charakteru, a dosáhnout tak zlepšení psychického
a zdravotního stavu a tím zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.
Tísňová péče je sociální služba, která nabízí lidem pomoc 24 hodin denně
7 dní v týdnu. Za pomocí stisknutím tísňového SOS tlačítka si přivoláte pomoc, aniž byste zvedali sluchátko. Do telefonu, s hlasitým odposlechem, se
Vám ozve zkušená zdravotní sestra. Projedná s vámi danou krizovou situaci
a vyšle za vámi pomoc. Systém snímá pohyb uživatele, dle časového rozpětí,
při pohybu v jeho vlastním bytě. Organizace Život Plus spolupracuje i s orgány městské policie příslušných měst. Rychlá a odborná pomoc pomohla
v nejednom případě zachránit život a zabránit tomu, aby člověk bezmocně
ležel několik hodin nebo i dní na zemi.
Organizace dále pomáhá svým uživatelům i při prosazování práv, návazných
služeb, při jednání s úřady, při zajišťování případných sociálních dávek (příspěvek na péči,…)a dle možností i při zajištění pomoci spojené s domácností
a zdravím. Uživatelům služby během hospitalizace dokáže organizace zabezpečit dům a zajistit, dle naší možnosti, následnou péči o domácí mazlíčky. V případě zájmu Vás navštívíme a bezplatně provedeme ukázku služby
přímo ve vašem bytě. Služby jsou poskytovány po celé republice. Mezi města, která naše služby podporují, patří např. Kutná Hora, Zruč nad Sázavou,
Kolín, Český Brod, Tábor, Praha a mnoho dalších měst a obcí. O tom, že je
služba určena pro širokou veřejnost, svědčí i skutečnost, že nejstarší uživatelce je 98 let a nejmladší 36 let. Průměrný věk uživatelů je 82 let.
Více informací na t tel: 327 532 900, h ps://www.zivotplus.cz/ nebo na našich facebookových stránkách Tísňová péče Život Plus, z. ú., případně
na odboru sociálních věcí, MěÚ Kostelec nad Orlicí.
Zdeněk Jelínek, ředitel Život Plus, z.ú.

Region Orlicko – Třebovsko je rájem pro aktivní relaxaci v krásné přírodě
na kolečkách všeho druhu.
Petr Hájek – předseda svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko, tel. 773 736 337
Dalibor Zelený – místostarosta Města Česká Třebová, tel. 730 800 020
Renata Šedová – OHGS s.r.o., manažerka projektu, tel. 603 956 870
www.orlicko-trebovsko.cz , hps://peklak.cz
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Občanská poradna opět poskytuje
osobní konzultace
Od 12.06. je Občanská poradna v Kostelci nad Orlicí opět v plném provozu.
Je možné se opět objednávat na osobní konzultace, které jsou poskytovány
každý sudý patek v měsíci.
Naším cílem je poskytovat odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v
tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Jde především o poradenství související s problémy, které musí občan často řešit, např. zadlužení
(jsme akreditovaná osoba pro sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení),
potíže se zaměstnavatelem, rodinné neshody (rozvod, výživné), spory s pronajímatelem nebo nájemcem bytu, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní podvody aj.). Našim klientům pomáháme
získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme vám
právní radu, informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, smluv apod.
Pro zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém.
Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů a nevíte na koho se
obrátit, kontaktujte nás na tel. 734 370 960. Poradenství je poskytováno
bezplatně. Poradna sídlí v ulici Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí, v prvním
patře. V případě dotazů nás můžete kontaktovat také e-mailem: opnachod@ops.cz. Další informace o službě naleznete na www.ops.cz.
Poradna je pro vás otevřena každý sudý pátek: 9:00–12:00, 13:00–15:00 hod.
Mgr. Lenka Sedlářová

Péče o duševní zdraví slaví 25 let existence
Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s duševním
onemocněním ve východních Čechách prostřednictvím terénních sociálních a zdravotních služeb. Letos slaví významné výročí - lidi na jejich cestě
k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze
v Pardubicích rozrostla na síť 8 poboček s více než 120 pracovníky pokrývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Rozšiřování
započalo v roce 2000, kdy vznikl pobočný spolek Výměník zaměřující se
na zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regionálních terénních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci Králové (2007), v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou (2009), v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě
(2014). Dalším velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace spustila provoz
dvou Center duševního zdraví v Pardubicích a Hradci Králové. Nově vedle
sociálních pracovníků ve službách pracuje téměř dvacet zdravotníků: psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.
Za všechny zakladatele bych chtěl připomenout psychoterapeuta Antonína
Šimka a zdravotní sestru Jitku Pitrovou, vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel
Péče o duševní zdraví od roku 1997. Myslím, že jejich svobodné, tolerantní
a kreativní osobnosti se stále promítají do hodnot a kultury téhle organizace.
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: Hledáme potenciál a silné stránky klientů. Snažíme se je podpořit,
aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život. A to
se dělá nejlépe, když máme mobilní a ﬂexibilní služby, které jdou za klientem všude, kde potřebuje podpořit. S možností ﬁnancovat fungování
zdravotníků se zvýšila komplexnost služeb.

Co taková podpora může obnášet v běžném životě vysvětluje Mgr. Petra
Špryňarová, vedoucí hradeckého Centra duševního zdraví: Pomocí krizových plánů se snažíme co nejdříve zachytit moment zhoršení zdravotního
stavu a sociálních potíží. Smysl to začne dávat, když v tom má klient aktivní roli a sám si umí poradit nebo říct o pomoc. Někdy to trvá léta, než se
dostaneme k systematickému plánování přes období nedůvěry a motání se
v kruhu potíží. Naším úkolem je neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba
5 000 lidmi využívajícími služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování
se a důrazu na kvalitu. Příležitostí zastavit se, vzpomínat a taky poděkovat
všem podporovatelům bude oslava plánovaná na 11.09. v Hradci Králové.
Akce spojená s koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band zahájí tradiční osvětový festival na podporu lidí s duševním onemocněním Týdny
pro duševní zdraví. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí podpořit duševní
zdraví své i svého okolí, uzavírá pozvánkou na akci ředitel Petr Hejzlar.
Michaela Venclová, Péče o duševní zdraví

Rouška píše dějiny
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen
těžko srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť
v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy,
kolegy, všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se
vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty
pomoci druhým v nás je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní
sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky, a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou
vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu
policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším
budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou
rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky,
Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek
České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou
umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

PRODEJNÍ GALERIE
Na Lávkách 76
Kostelec nad Orlicí
www.bara-lydie.cz
Otevírací doba:
Po: dle objednání
Út: 13 –17 hodin
St: 13 – 17 hodin
Čt: 13 – 17 hodin
Pá: 8 – 12 hodin
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obrazy a mandaly
tibetské mísy
svíčky
drahé kameny
originální šperky
háčkované doplňky
antické dekorace
vázy, květináče
Pořádáme:
mandalové večery
muzikoterapie
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Víte, že
Odbor kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje připravuje
Strategii kultury a památkové péče v Královéhradeckém kraji pro období
2021–2027. Po dotazníkovém šetření, které probíhalo v koronavirové pauze, se ve čtvrtek 21.05. v Kostelci nad Orlicí setkali s kulturními aktéry zástupci Královéhradeckého kraje, a to vedoucí Odboru kultury a památkové
péče Mgr. Kateřina Churtajeva, Mgr. Natálie Kratochvílová a pracovníci
úřadu Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Ing. Lenka Faltysová a Šárka Slezáková.

•

Na Palackého náměstí otevřela provozovna se zmrzlinou. Můžete zde
ochutnat zmrzlinu a ledovou tříšť bez umělých barviv a konzervantů.

•

MUDr. Ivana Klejmová po dobu letních prázdnin ve dnech pondělí
a čtvrtek ordinuje pouze v dopoledních hodinách.

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Příznivci společenského tance v pravidelných tančírnách mají přes léto
zasloužený odpočinek. Věříme, že neztratíte přes prázdniny fyzickou
kondici, a budeme se těšit při dalších tančírnách v září. Termín první
tančírny v nové sezoně – sobota 26.09. od 19:00.
Pravidelné akce na Rabštejně (Pilates, ET Dance – hip hop pro nejmenší,
jóga, …) mají přes léto také prázdniny. Vrátí se na Rabštejn během září.
Obdobně tančírna a muzikoterapie Tibetské mísy bude zařazena na pravidelný program v září. Informace přineseme v příštím vydání zpravodaje.
Taneční kroužek ET Dance (HIP HOP PRO NEJMENŠÍ) zápis nových členů – během měsíce června a v září je možné podat přihlášku na Rabštejně. Kurz vede Eliška Klimešová (T-Bass HK) a je vhodný pro děti ve věkovém rozmezí od 4 do 10 let.
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Divadelní sezona 2020/21
Čeká nás čas prázdnin a v této době Vám vždy přináším informace
o nadcházející divadelní sezoně na Rabštejně. Všichni jsme si prošli náročným „korona-obdobím“. Pro nás zvláštní hlavně v tom, že se nám
úplně změnil koncept sezony a pořady na Rabštejně (kterých bylo tradičně naplánováno hodně) se přesouvají na nové termíny. Proto začnu
nejdříve tím, jakým způsobem budou pořady z minulé divadelní sezony
usazeny na začátku sezony nové.
V letošním kalendářním roce (před korona-obdobím) jsme společně
zhlédli představení Ani za milion. V mírně romantické komedii s detektivní zápletkou se Vám představila Michaela Kuklová spolu s Lukášem
Langmajerem. Hereckým koncertem v podání Zlaty Adamovské a Petra
Štěpánka bylo představení Vzpomínky zůstanou.

13

Podzim 2020
V měsících říjen a listopad 2020 uvedeme dvě představení, která patří do
předplatného 2019/20. Jedná se o dvě komedie se skvělými herci:
Ve čtvrtek 01.10. – PRO TEBE COKOLIV – Komedie divadla Kalich Praha
o tom, že mateřská láska překoná vše (i když Vás donutí převléci se z kožešin do oblečení z biobavlny). Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David
Suchařípa, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další.
V pondělí 16.11. – RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Divadelní hra Divadla
Palace Praha se odehrává v prostředí Londýnské nemocnice. Hra začíná
tak, že před důležitou přednáškou oznámí bývalá milenka doktoru Davidovi, že s ním má (již dospělého) syna. Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata,
Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a další.

Rok 2021
V lednu 2021 začne divadelní sezona 2021. Tato sezona bude obsahovat čtyři
divadelní kusy. Dnes Vám představíme první dva a další dva Vám přineseme
v zářijovém čísle zpravodaje.
Leden 2021 – SVATBA BEZ OBŘADU – Divadelní společnost Háta Praha. Tato
hra bude mít premiéru v listopadu tohoto roku a nyní probíhají intenzivní
zkoušky. Jedná se o komedii, která se nese v duchu humoru typu „bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne vdát.“ Uvidíte své oblíbené herce z DS
Háta pod vedením Olgy „Háty“ Želenské. Hrají: Betka Stanková, Adéla Gondíková/Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová/Olga Želenská, Filip Tomsa, Pavel
Nečas/Martin Sobotka, Petr Gelnar/Marcel Vašinka a další.
Únor 2021 – JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ – Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky. Tato komedie stojí
na vynikajícím hereckém výkonu Jiřího Langmajera. Postarší profesor se snaží ukončit románek se svou žačkou, která by jej zase ráda „dohnala k oltáři“.
Autor: Jean-Claude Islert, režie: Petr Hruška, hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář, Karolína Krejčová

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 výjimečně nejpozději do 30.09., poté budou jejich místa nabídnuta novým zájemcům. Ti se už nyní mohou hlásit v kavárně SK Rabštejn. Abonenti mají
slevu 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!

Kino Rabštejn - novinky
Příprava letního kina je v plném proudu. Letos promítáme na přelomu
letních prázdnin. Jsou zařazeny dva filmy, které se těší velkému ohlasu. Jednak je to česká komedie s Jiřím Langmajerem s názvem Chlap na
střídačku ve které je vtipně ukázáno, jak zatočit se záletným mužem.
Druhým zařazeným filmem je letní komedie 3BOBULE. Oba předchozí
díly Bobulí byly divácky velmi úspěšné, tak věříme, že se i třetí díl filmovým tvůrcům povedl.
Těšíme se na setkání s Vámi v zelené oáze v centru města Kostelce!
Promítání kina o letních prázdninách je letos naprogramováno jinak než
v předchozích letech. Mimo výše zmíněného letního kina bude během
měsíce července i srpna bohatější nabídka ve vnitřních prostorách kina
Rabštejn. Jsou zařazené filmy se sportovní tematikou (např. K2 vlastní
cestou) nebo oddechové komedie (např. Šťastný nový rok), ale i hororové snímky (např. Neviditelný). Pro děti jsou filmy pravidelně v neděli
v podvečer. Konkrétní program je zveřejněn v řádkovém přehledu na jiném místě tohoto zpravodaje.

Dopolední biograf
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.
Prázdninové termíny dopoledního biografu jsou:
16.07., čtvrtek –10:00 Karel Svoboda: Šťastná léta
13.08., čtvrtek –10:00 Šťastný nový rok
Pro prázdniny jsme Vám připravili tyto dva české filmy. Příběh obou filmů je přiblížen v programu kina (na jiném místě zpravodaje). Také si již
budete moci vzít občerstvení z Divadelní kavárny na sál k oblíbeným
stolečkům. Máme se na co těšit!

Od června probíhá na Rabštejně prodej předplatného pro příští sezónu.
Zvýhodněná cena zahrnuje čtyři (výjimečně pouze čtyři – kvůli výše popsanému posunu sezóny) večerní představení včetně možnosti využití
bonusů.

Vánoční koncert na Rabštejně
Možná se ptáte, proč nyní píši o Vánočním koncertu. Odpověď je jednoduchá: „kvalita střídá kvalitu“! Hned to podrobněji vysvětlím. Již dlouhá
léta byla tradice, že na Vánočním koncertu vystupoval Václav Hybš se
svým orchestrem. Vstupenky na tyto koncerty si návštěvníci zamlouvají
i dva roky dopředu. V roce 2019 Václav Hybš dělal „šňůru“ koncertů naposledy. A mnoho z diváků se ptá: A co bude dál? Na Vánoční koncerty
se těšíme celý rok….
Co tedy chystáme na letošní rok? Můžete se těšit na vystoupení, které
vyprodává sály (Forum Karlín apod.) Bude to večer plný krásných melodií v podání dvou držitelů ceny Thálie, pop-divadelní legendy a sólisty
opery Národního divadla v Praze s názvem:
4 TENOŘI
Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo zazpívají
muzikálové árie, hity Karla Svobody a písničky z nového alba. Nebudou
chybět koledy a nejznámější vánoční písně. Doprovází Unique Quartet
a orchestr 4 Tenorů vedený Františkem Krtičko.

14

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2020

Vánoční koncert 4 TENORŮ (Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž, Michal Bragagnolo, Unique Quartet a doprovodní hudebníci) se uskuteční
na Rabštejně v sobotu 19.12. Vstupenky budou v předprodeji od 15.07.

Pár slov … po sezoně
Pro zachování tradice informovanosti z kulturního domu Rabštejn přináším
několik základních dat:
Kulturní dům Sdružený klub Rabštejn je z hlediska právní formy nezisková
organizace. Jeho snahou je přiblížit kulturu co nejširšímu okruhu občanů
především z Kostelce nad Orlicí, ale též blízkého i vzdálenějšího okolí. Svou
činností podporujeme místní spolky a organizace (ZUŠ F.I.Tůmy, DDM Kamarád, Český Rybářský Svaz, Klub seniorů Pohoda, Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub ﬁlatelistů a mnoho dalších).
Do kulturního domu Rabštejn v minulém roce zavítalo 29 830 návštěvníků
(z toho 3 584 dětí v rámci školních představení). Příjemným faktem je skutečnost, že spektrum návštěvníků z hlediska věku je velmi pestré. Jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od nejmenších dětí z mateřských škol
až po seniory. S ohledem na univerzální povahu hlavního sálu mohli zájemci
dle své volby na Rabštejně navštívit divadelní představení, kino, koncerty, přednášky a besedy, plesy, ﬁlmové festivaly, hudební festivaly, výstavy,
jarmarky, prodejní akce, schůze, workshopy, taneční kurzy společenského
a moderního tance, tančírny, jógu, pilates, kurz muzikoterapie atd. Již třetím rokem bylo do programu zařazeno úspěšné dopolední promítání pro
seniory s názvem „Dopolední biograf“.

Během uplynulé sezony u nás proběhlo mnoho zajímavých akcí. Dovolte,
abych vyzdvihla především ucelenou Divadelní sezonu, která se těší velmi vysoké oblibě a návštěvnosti. Divadelní sezona byla tradičně sestavena
tak, aby diváka zejména pobavila, ale chvílemi přivedla k zamyšlení. Téměř
všechna divadelní představení byla vyprodána (totéž se týkalo koncertů).
Úvodním koncertem loni zahájili divadelní sezonu vynikající hudebníci
Michal Prokop a Framus Five - velmi úspěšný koncert se skvělou atmosférou a mnoha kladnými děkovnými ohlasy, na závěr „nekonečný“ potlesk
(7. ročník koncertu na zahájení divadelní sezony) Ovacemi vestoje odměnil
vyprodaný sál nádherný koncert. Skvělé zahájení sezony!
Zmíním i velmi úspěšná divadelní představení, která měla spoustu kladných
ohlasů, např. vyprodané představení francouzské komedie Chlap na zabití s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem v hlavních rolích nebo naprosto vyprodané
DROBEČKY Z PERNÍKU (se Simonou Stašovou v hlavní roli vyléčené alkoholičky).
Simona Stašová obdržela za tuto hru cenu Thálie v roce 2007 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Evy Mearové. Skutečně, je na co vzpomínat.
K jakým vylepšením během uplynulé sezony došlo? Každým rokem upravujeme v rámci našich možností nejen vnitřní prostředí na Rabštejně s myšlenkou zpříjemnit divákům, hercům a všem zúčastněným pobyt v budově,
ale postupně zlepšujeme i kupříkladu prostředí letního kina. Velmi velkou
změnou, která byla přijata kladně, bylo zavedení elektronického systému
předprodeje vstupenek. V rámci tohoto systému se podařilo vstupenky
nejen rezervovat on-line, ale také zaplatit bezhotovostní platbou přes účet
nebo platební kartou. Tento systém se snažíme společně s ﬁrmou Colosseum Tickets neustále zlepšovat v souladu s našimi konkrétními provozními
podmínkami. Z toho máme všichni velkou radost. A co dále se vylepšilo?
Např. jsme vybudovali na hlavním sále zlepšení scénického osvětlení. Toto
zdokonalení se týká zejména hostujících divadelních souborů, ale velmi pomáhá i při oblíbených baletních představeních a dalších činnostech na jevišti. Též se podařilo vylepšit zázemí přípravny Divadelní kavárny a zázemí pro
zaměstnance kulturního domu (zaměstnanci mají vybudovanou samostatnou šatnu s uzamykatelnými skříňkami). Dále jsme pokračovali v čalounění
trojlavic kvalitní červenou látkou a polstrováním pro příjemnější posezení
diváků. Rovněž jsme pro naše návštěvníky zkvalitnili vybavení na toaletách
(zásobníky s papírovými ručníky, bezdotykové dávkovače mýdla atd.). Další
informace přineseme v příštích vydáních zpravodaje.
Na závěr bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, kteří mají svůj Rabštejn rádi, a všem, kteří se snaží podporovat naši činnost!
Za SK Rabštejn ředitelka Ing. Marta Klimešová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v roce 2020

Srpen

Červenec

70 let oslaví Jaroslava Morávková
Lenka Benková
Jana Mužíková

70 let oslaví Jindřich Walter
Ladislav Fuksa
75 let oslaví

Ludmila Páchová
Ladislav Pápay
Slavoj Horák
Ludmila Opatová

80 let oslaví Jan Duda
Vítězslav Kudláček
85 let oslaví Aloisie Nováková

75 let oslaví

Marie Hodková
Miroslava Zvěřinová

80 let oslaví Bohumila Hlavová
Zdeňka Černá
90 let oslaví Vlastimil Dyntar
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody

90 let oslaví Josef Němec
91 let oslaví

Jarmila Vilímková

100 let oslaví Bohuslava Císařová

Sňatek uzavřeli
Kateřina Izáková a Tomáš Michera
Karel Kubíček a Romana Vlčková
Hodně lásky a vzájemného porozumění!
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Jubilejní svatby
50 let – zlatá svatba

Jarmila a Štěpán Salajovi
Marie a Jaroslav Nováčkovi
Karla a Václav Vanických
Marie a Karel Martincovi

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli
Marie Balousová
Anna Hernychová
Alena Čiháková

* 1938
* 1936
* 1948

Jaroslava Faltysová
Helena Nunvářová
Miloš Benák

* 1933
* 1944
* 1938

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vzpomínka na paní Annu Hernychovou
Naše milá bývalá kolegyně paní Anna Hernychová nastoupila na naši základní uměleckou školu,
tehdy ještě tzv „Lidušku“, jako učitelka klavíru
v roce 1968 pod ředitelským vedením pana Josefa
Dobeše. Spolu s kolegyněmi Ladislavou Vanickou
a Boženou Foglovou se staly prvními vyučujícími
hry na klavír. Vedle klavírních hodin měla i několik
hodin hudební teorie. Vyučovala nejen v Kostelci
nad Orlicí, ale později také i na pobočce ve Vamberku. Na naší škole působila až do roku 2011, tedy
neuvěřitelných 43 let.
Ke svým žákům přistupovala s důsledností učitele, vždy s láskou a pochopením. Byla člověkem, který dokázal říci upřímná
a vlídná slova, měla velké a laskavé srdce, ve kterém nebylo místo pro zášť.
Radovala se z každého našeho úspěchu a nešetřila slovy chvály. Ochotně
pomáhala při organizaci školních koncertů a korepetovala děti svých kolegů.
Milovala svoji rodinu a svá vnoučata. Sledovala jejich krásné úspěchy v uměleckém životě a ráda se o ně s námi ve skromnosti dělila. Byla velká bojovnice
a i v pozdním věku si dokázala hravě poradit s moderní technikou. Do svého
vysokého věku také hrála na varhany v místním kostele svatého Jiří. Hudba
byla její láskou.
Paní Anna Hernychová se do kostelecké ZUŠky velice ráda vracela. Byla pravidelnou návštěvnicí našich koncertů i vystoupení a my jsme ji vždy velice
rádi viděli. Přestože ji už zdravotní problémy nedovolily za námi přijít, stále
se zajímala o dění v naší škole. Povzbuzovala nás po telefonu, nebo při osobních návštěvách u ní doma.
Děkujeme za obětavou a poctivou práci, kterou pro naši školu vykonala,
za její laskavost a přátelství i za její hlubokou lásku k hudbě, kterou předávala dál všem generacím. Budou nám moc chybět její upřímná slova díků
a uznání, která nás všechny velice povzbuzovala a dodávala sílu pro další
práci. Děkujeme za všechno a vzpomínáme s láskou...

Od mládí kreslil a maloval, zprvu karikatury svých
spolužáků a učitelů, publikoval kresby v místním
tisku, navrhoval plakáty, zabýval se typograﬁí.
Na hodiny malířství zajížděl do Častolovic k Antonínu Hudečkovi, o umění se dozvídal více na reálce
v kreslířské třídě profesorů Kay a Lexy. S přáteli
malířem Stanislavem Odvárkem a básníkem Františkem Bártou se začítali do nejnovějších čísel časopisu Revue Devětsilu, byli silně ovlivněni tehdejší
levicovou avantgardou, poetismem a surrealismem.
Po absolvování vojenské služby se usadil v Praze.
Spolupracoval s Divadlem mladých Jiřího Kupky a s E.F. Burianem, v jehož divadle měl v roce 1937 svou první výstavu surrealistických kreseb a koláží. Pro
Tvorbu a Haló-noviny kreslil protiválečné karikatury. Do Kostelce se vracel
k rodičům, s Josefem Michalcem tiskl a rozvážel protifašistické letáky. Roku
1938 se oženil s Naděždou Vítků a v roce 1943 se jim narodil syn Herbert. Spřátelil se s malířem Františkem Tichým, který ho zasvětil do graﬁckých technik.
Po válce jezdil do Kostelce častěji, maloval okolí města a podorlickou krajinu.
Stal se redaktorem Národního osvobození, byl zaměstnán ve výtvarném oddělení ministerstva kultury, kde se podílel na koncepci a zřizování krajských
a oblastních galerií. V roce 1956 se mu v novém manželství s Irenou Kraovou narodila dcera Jarmila.
Počátkem 60. let se vrátil v tvorbě ke svým surrealistickým počátkům. Zabýval se dílem Karla Hynka Máchy, namaloval na toto téma dva rozsáhlé obrazové cykly. Debutoval sám v roce 1930 jako básník, jeho obrazy jsou vždy
plny imaginace a poezie. Pokud mu to politické poměry dovolovaly, podílel
se na kulturní a organizační práci. V Praze založil v roce 1964 prestižní Galerii
Vincence Kramáře, kterou vedl až do doby normalizace. Poté se celá 70. a 80.
léta plně věnoval své vlastní malířské tvorbě.
Zemřel po krátké nemoci 19. července 1989 v Praze, nedožil se už připravovaných výstav ke svým nadcházejícím osmdesátinám. Letos od 24. července
do 13. září pořádá jubilejní výstavu Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou
a dcera Jarmila Štogrová vydala jeho
první soubornou monograﬁi, příznačně nazvanou "František Doležal: Poesie a život". Dluh tomuto neprávem
pozapomenutému malíři je tím alespoň
částečně splacen. K tomu může přispět
i tato vzpomínka na malíře, jehož výstavu
mohli návštěvníci vidět naposledy ve východních Čechách v rámci Kosteleckého
salonu v roce 2011 v Novém zámku.
Jarmila Štogrová-Doležalová

Kolektiv Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí 28. 5. 2020

Kostelecký rodák František Doležal
Malíř a graﬁk František Doležal se narodil 28. července 1910 v Kostelci nad Orlicí do rodiny zámeckého kastelána Rudolfa Doležala a jeho ženy Anny,
rozené Brunové. Během dospívání ho ovlivnil zámecký lékař, literát a sběratel výtvarného umění
dr. František Albert a překladatel sovětské literatury prof. Josef Píč. V letech 1921-1928 absolvoval reálné gymnázium v Kostelci nad Orlicí. Po maturitě
nemohl ze sociálních důvodů pokračovat ve studiích a byl zaměstnán na Zemském ﬁnančním ředitelství v Holicích.
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1986, foto Miloslav Jelínek
1929 po maturitě

1947, foto Jaroslav Kulhánek
1945 se synem Herbertem
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Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování
MUDr. Tomáši Klejmovi, zdravotní sestře paní Nepovímové a složkám HZS, Policii a ZZS za okamžitou pomoc při resuscitaci pana Zdeňka Hermana.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme
a na Tebe budeme stále vzpomínat.

Děkujeme i všem příbuzným, přátelům a známým
za slova útěchy, květinové dary i projevy soustrasti.

V červnu by oslavil 50 let náš drahý a milovaný manžel,
tatínek a bratr
pan Radomír Martinec.

Zarmoucená rodina

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
manželka Jana, dcery Radka a Miroslava a bratr Karel s rodinou

Dne 28. května jsme doprovodili na poslední cestě naši drahou maminku,
paní Annu Hernychovou.
Všem přátelům a známým patří náš dík za účast na pohřbu, květinové dary
a slova útěchy.
Dcera a syn s rodinami

Děkujeme všem, kdo se 16. června přišli rozloučit s naší maminkou
Jaroslavou Faltysovou
a budou na ni v dobrém vzpomínat.
Rodina Faltysova a Myšákova

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

Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.
Čas plyne a roky ubíhají,
však na Tebe krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale obraz zůstává v nás.
Každičká vzpomínka smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.

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

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

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

www.charon-eu.cz

Dne 11. července uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Pavel Šindelek.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka a dcera s rodinou

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

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
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.
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Program SK Rabštejn
05.07., neděle – 08:30
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
04.09., pátek – 19:00

TANEČNÍ PRO MLÁDE
PODZIM 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež.První lekce – zahájení. Taneční mistři (Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z Taneční školy Bonstep Hradec Králové.
Lekce jsou veřejnosti přístupné - sál.
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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 8.4.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti

12.07., neděle – 17:00

19.09., 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 27.3.2020 a ze 16.5.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti

12.07., neděle – 19:30 MODELÁŘ
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se
odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech, ve volném
čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Drony
ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo
modelek. Hrají: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová, Zuzana Fialová, Richard Stanke a další. Thriller ČR 2020

20.09., neděle – 15:00 BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE
Sál. Vstupné: 50 Kč
Přesunuto z 29.3.2020 a ze 17.5.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti

16.07., čtvrtek –10:00

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 – 390 Kč v předprodeji.
Přesunuto z 21.3.2020 a z 27.6.2020 – 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 6.6.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti
12.12., sobota –19:00
VĚNEČEK TANEČNÍCH
večer plný hudby a tance, slavnostní uvedení nových frekventantů do společenského života, hraje vynikající hudební skupina EGO RETRO MUSIC HOŘICE.
19.12., sobota – 19:30
VÁNOČNÍ KONCERT: 4 TENOŘI
Muzikálové árie, hity Karla Svobody a světové vánoční evergreeny zpívají
dva držitelé ceny Thálie, pop-divadelní legenda a sólista Národního divadla
v Praze. Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo za doprovodu špičkových hudebníků a Unique Quartet. Sál.

Kino Rabštejn
PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA SLEDUJTE www.skrabstejn.cz
10.07., pátek – 19:30
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel
Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou
sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Navrhne jí,
že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Hrají: Ivana
Chýlková, Jiří Langmajer, Iva Janžurová, Pavel Nový a další. Komedie ČR
2020. Vstupné 100 Kč.
11.07., sobota – 19:30 JUDY
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již
od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají vysokou
daň. Hrají: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock a další. Životopisný hudební film VB 2019
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PRO DĚTI: MEDVÍDCI BOONIE
– CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné
– OBĚD! Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět domů, než bude
pozdě? Animovaný film Čína 2019. Vstupné 60 Kč.

DOPOLEDNÍ BIOGRAF:
KAREL SVOBODA – ŠŤASTNÁ LÉTA
Filmový dokument o českém hudebním géniovi - Karlu Svobodovi natočil jeho syn Petr Klein Svoboda. Známého autora oblíbených písní poznáme blíže než kdy před tím. Uvidíme oficiální archivy, ale i ty, které
zůstávaly dodnes veřejnosti skryté. Hrají: Michal David, Karel Gott, Karel
Šíp, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Matěj Ruppert a další. Životopisný film ČR 2020. Vstupné 60 Kč.
17.07., pátek –19:30
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených
Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich
blízcí i úplní cizinci. Hrají: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Zuzana Norisová, Jakub Prachař a další. Romantický/komedie ČR 2019
18.07., sobota – 19:30
AFRIKOU NA PIONÝRU
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých
motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým
trabantům Dana Přibáně. Hrají: Marek Slobodník, Martin Kochaník, Marek Duranský, Milan Hurár, Ondrej Hurár Road movie SR 2019
19.07., neděle – 17:00
PRO DĚTI: JEŽEK SONIC
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil
za opravdového kamaráda. Rodinný animovaný film USA/Jap. 2020
19.07., neděle – 19:30
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Hrají:
Tereza Těžká, Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá, Karolína Zachová, Vít
Klusák a další. Dokumentární film ČR 2020
08.08., sobota – 19:30 K2 VLASTNÍ CESTOU
Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest
a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“
představuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Sportovní/
dokumentární film ČR 2020
09.08., neděle – 17:00 PRO DĚTI: LASSIE SE VRACÍ
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka
po celém okolí. Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí přestěhovat
do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Lassie musí z domu pryč. Přestože je stovky kilometrů daleko, Lassie žene touha a nic ji nemůže zastavit.
Pro všechny má jasný vzkaz: Vracím se domů. Rodinný ﬁlm Německo 2020
09.08., neděle –19:30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková),
které se právě obrátil život vzhůru nohama. Tuhle pachuť zažene seznáZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2020

mením s výstředním umělcem Viktorem. Hrají: Petra Hřebíčková, Tatiana
Dyková, Eliška Balzerová, … Komedie/Drama ČR/SR 2020
13.08., čtvrtek – 10:00 DOPOLENDNÍ BIOGRAF: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených
Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich
blízcí i úplní cizinci. Hrají: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Jiří Bartoška,
Zuzana Norisová, Jakub Prachař a další. Romantický/komedie ČR 2019.
14.08., pátek – 19:30
3BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se
stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily
a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas
vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek,
Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo Deák, Lumíra Přichystalová,
Radim Novák a další. Komedie ČR 2020
15.08., sobota – 19:30
MEKY
Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil ﬁlmařům? Býval dlouhovlasým
rockerem i britským elegánem, ještě před plnoletostí hrával jako námezdní
muzikant v cizině,… Hrají: Miro Žbirka a další. Hudební ﬁlm ČR/SR 2020
16.08., neděle – 17:00
PRO DĚTI: ZAKLETÉ PÍRKO
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným
mladíkem, pírko jí vezmou. Hrají: Anastasia Chocholatá, Sara Sandeva, Lukáš
Pavlásek, Dana Syslová, Jitka Smutná,… Pohádka ČR 2019

16.08., neděle –19:30
NEVIDITELNÝ
Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že chodí s psychopatem, bylo
už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří, a když se od expartnerova
právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobodně nadechnout… Nebo ne? Hrají:
Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid, Aldis Hodge a další.
SCI-FI horor USA 2020

Letní kino – zahrada za Rabštejnem
24.07., pátek – 21:00
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se
svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Navrhne jí, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku.
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Iva Janžurová, Pavel Nový a další.
Komedie ČR 2020.
01.08., sobota – 21:00 3BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se
stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily
a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas
vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek,
Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo Deák, Lumíra Přichystalová,
Radim Novák a další. Komedie ČR 2020
Změna programu vyhrazena.
Letní kino Rabštejn promítá za každého počasí
- při nepřízni počasí se přesuneme na sál.

DDM Kamarád
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz

DDM KAMARÁD,
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí

TÁBOROVÉ LÉTO 2020
06.07.–10.07. (5 dní) SPORTOVNÍ TÁBOR
PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU
příměstský tábor
06.–10.07. (5 dní)

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2. – 4. TŘÍDU
příměstský tábor

13.07.–17.07. (5 dní)

TANEČNÍ TÁBOR I.
příměstský tábor

13. 7. – 17. 7. (5 dní)

TANEČNÍ TÁBOR II.
příměstský tábor

20.– 24.07. (5 dní)

CESTA KOLEM SVĚTA TÁBOR
PRO 1. – 4. TŘÍDU ZŠ
příměstský tábor

10.08.–14.08. (5 dní)

BAREVNĚ VÝTVARNÝ TÁBOR
PRO 3. – 7. TŘÍDU ZŠ
příměstský

27.–31.07. (5 dní)

CESTOMÁNIE, TURISTICKO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR
příměstský tábor

26.07.–15.08. (20 dní) STANOVÝ TÁBOR JUDO
pobytový tábor
03.08. – 07.08. (5 dní) SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR
OD 5. DO 9. TŘÍDY
příměstský tábor
03.08.–07.08. (5 dní) CESTA KOLEM SVĚTA
TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
příměstský tábor
10.08.–14.08. (5 dní) NERF TÁBOR
příměstský tábor
17.08.–21.08. (5 dní) SUMMER DANCE TÁBOR
příměstský tábor
17.–21.08.(5 dní)

SOFTBALLOVÝ TÁBOR
příměstský tábor

24.–28.08. (5 dní)

JUMANJI:
VÍTEJTE V DŽUNGLI!
příměstský tábor

Podrobnější informace k táborům dostanete v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz
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nové lekce budou probíhat v příjemných venkovních prostorách. Pro více
informací volejte na číslo: 774 814 771, Jana Bartošová.

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

ORLA V HNÍZDĚ (ČCHI-KUNG)
Zdravotní cvičení, které uvádí vaše tělo do rovnováhy - si v KC opět společně
zacvičíme v polovině září. Přeji Vám radostné a odpočinkové léto, Jana Fajfrová (777 309 803, jfajfrova@centrum.cz).

11.07., sobota – 08:00 KOLEM ŠPINKY DO NÁCHODU
Sraz účastníků: 08:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 8:15 do Olešnice přes Václavice a Starkoč. Borohrádek 08:53. Pěší trasa:
Olešnice, Špinka, Buková hora, Kramolna, Náchod. Délka pěší trasy: 11,5 km,
převýšení 138 m. Návrat: vlakem z Náchodu. Vedoucí akce: Ivana Lorencová.
25.07., sobota – 07:56
ROZHLEDNA NA VELKÉ DEŠTNÉ.
Sraz účastníků: na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí, odjezd autobusem v 07:56 do Deštné v Orlických horách, Šerlich, Masarykova ch.
(Borohrádek autobus odjezd 07:50, přistoupí v RK u nádraží). Pěší trasa: parkoviště, Velká Deštná, sestup po jižním svahu Velké a Malé Deštné do Zákoutí, Deštné v Orlických horách. Délka pěší trasy: 10 km, převýšení 115 m.
Návrat: autobusem. Vedoucí akce: Jitka Kružíková.
08.08., sobota – 08:45 PŘES DVA HRADY
Sraz účastníků: 08:30 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město,
odjezd 08:45 do Litic nad Orlicí. Borohrádek 07:19. Pěší trasa: Litice hrad
prohlídka, údolí Divoké Orlice, Brná, hrad Potštejn prohlídka, Vochtánka,
Lipová alej, nádraží Potštejn. Délka pěší trasy: 12 km, převýšení 258 m. Návrat: vlakem z Potštejna. Vedoucí akce: Jitka Kružíková.
O výletě 22.08. nebylo rozhodnuto, bude se o něm jednat na schůzi 30.07.
Zpráva a pozvánka bude ve vývěsce a členům zaslána po internetu.

Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Budova KC je bezbariérová.
Pracovní doba recepce:
Pondělí 12:00–16:00
Úterý
12:00–17:00
Středa
12:00–17:00
Čtvrtek 12:00–16:00
Pátek

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

po předchozí telefonické domluvě.

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
Prázdniny na Sklenářce:
03.–12.07.
JÓGA-VÉDÁNTA ÁŠRAM intensive
20.–26.07.
FESTIVAL SOBĚSTA(TE)ČNOSTI - 3. ročník
27.07.–02.08.
LETNÍ JÓGA-VÉDÁNTA ÁŠRAM
Průběžně

POBYT VE TMĚ či v MEDITAČNÍM ÚSTRANÍ.

Informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.

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.

Připravujeme v roce 2020
04.07., sobota

PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM
(přeloženo na 06.09.2020)

05.09., sobota

SWINGOVÝ FESTIVAL
– ZRUŠENO

05.09., sobota

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

06.09., neděle

PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM
(přeloženo ze 04.07.2020)

12.09., sobota

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU
– ZRUŠENO

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

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU,
MALOVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
Kreslení je pro začátečníky i pokročilé. Další informace nebo nahlášení účasti
na tel. 601 372 630, nebo na e-mailu: ivavejnarova@seznam.cz, „Rozvíjíme
pravou mozkovou hemisféru, abychom se zlepšovali ve všech oblastech našeho života.“ Během prázdnin může být provoz nepravidelný, informujte se!
Každý čtvrtek od 18:00 YOGA S JANOU
Pravidelné lekce jsou určeny pro ty, kteří chtějí do cvičení investovat trochu
fyzické námahy a notnou dávku pozornosti. Důraz je kladen na dech a ukotvení v ásanách. Věřím, že nám letní období dovolí cvičit i venku a prázdni20

29.09., úterý – 19:30

GUARNERI TRIO PRAGUE:
KONCERT K 250. VYROČÍ
L. VAN BEETHOVENA
(přeloženo ze 07.04. 2020)
účinkuji: Čeněk Pavlik – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavÍr
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23.10., pátek – 19:30

VILÉM VEVERKA
A KATEŘINA ENGLICHOVÁ:
15 LET SPOLU
(přeloženo z 21.05.2020)
účinkuji: Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka – hoboj
10.11. úterý – 19:30

MATYÁŠ NOVÁK
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
POCTA J. S. BACHOVI
účinkuji: Matyáš Novák - klavír, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
12.–20.12

VÁNOCE NA ZÁMKU:
ZÁMECKÁ EXPOZICE
ŽIVOT V BIEDERMEIERU
SE SPECIÁLNÍ VÝZDOBOU

22.12, 23.12.

EDMUND PASCHA: VÁNOČNÍ MŠE F DUR

Různé

– VÁNOCE S CARMINOU
účinkují: Carmina – Rychnovsky dětsky sbor a sólisté,
komorní smyčcový orchestr, cimbál
31.12., čtvrtek

JANA ŠREJMA KAČIRKOVÁ
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
SILVESTR
účinkují: Jana Šrejma Kačírková – soprán,
Barocco sempre giovane – komorní ansámbl

Více informací:

www.zamekkostelecno.cz
a www.kinskyartmedia.cz.

Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz;
ve vybraných informačních centrech a v obvyklých předprodejích po celé
České republice včetně RTIC Kostelec nad Orlicí.

M Ě STO KO ST E L EC NAD O RL IC Í

H L E DÁ KRO N I KÁ ŘE
18.07., sobota 18:00–01:00 Rocková akce LEGENDFEST no. 3
Koná se v areálu fotbalového hřiště ve Slatině nad Zdobnicí. Na pódiu
se sejdou opět tři kapely, které spojuje přátelství a více jak třicetileté
působení. Na každou připadne dvouhodinový blok toho nejlepšího z jejího repertoáru. PROGRAM : (Pořadí kapel bude upřesněno). Rhythm and
bluesový FORK, „skrytá tvář“ rychnovské skupiny Oboroh (vznik 1991).
Jižanským rockem odkojená ZLATÁ SVATBA z kosteleckého.
18.–19.09.

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ FESTIVAL F. I. TŮMY

18.09., pátek – 19:00

KONCERT FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
chrám sv. Jiří

19.09., sobota

KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ

vystoupí: Michal z Kouzelné školky,
Pokáč, Děda Mládek Illegal Band,
K2, Divá Baara, Hodiny.
Doprovodný program: řemeslný jarmark, Kinder food festival,
Dětský den, bubenické workshopy a další.
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Kdo má o tuto pozici zájem, bližší informace k zajímavé činnosti
kronikáře města podá Ing. Lenka Faltysová, organizačně-správní
odbor MÚ Kostelec nad Orlicí.
tel. 724 277 857, e-mail: lfaltysova@muko.cz

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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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Zpráva o základním vzdělávání
od 13.03.2020
Těší mne, že jste čtenářem (čtenářkou) tohoto textu a že Vás tedy toto téma
zajímá. Velmi rád se s Vámi podělím o to, jak probíhaly poslední čtyři měsíce na naší základní škole.
Od počátku tohoto mimořádného období jsme každý den v médiích slyšeli
o hrdinství, statečnosti, odvaze a nasazení lékařů, zdravotních sester, záchranářů, policistů atd. O této pravdě nemůže být sporu. Velmi sporadicky zazněly zmínky o učitelích, kteří byli v této době neprávem opomíjeni.
Veřejnost si tak přínosu pedagogů neměla ani důvod všimnout. Možná si
někteří rodiče žáků i přes své nemalé osobní starosti uvědomili, co může
být v pozadí toho, jak s jejich dětmi učitelé pracují. Školský zákon hovoří
o tom, že se žáci vzdělávají ve škole. Školy jsou tak technicky, organizačně,
personálně i metodicky na tuto skutečnost připraveny. Nikdo nepočítal
s tím, že se všechno ze dne na den zastaví a musí se jít úplně jinou cestou.
Škola velmi brzy nabídla jednotný komunikační systém, který mířil přímo
na žáky. To, co bylo plánované v oblasti informačních technologií na mnohem delší období, museli učitelé zvládnout téměř okamžitě. Seznámit
se individuálně se sowarem a používat jej v rámci výuky na dálku, kdy
není jiná možnost než právě tyto technologie. Přísná hygienická opatření neumožňovala společné školení. Žáci i učitelé byli doma bez možnosti
vzájemného osobního kontaktu, který jim nahrazovaly počítače, tablety,
mobilní telefony. Učitelé jsou velmi zodpovědní lidé. Nepřistoupili na lákavou možnost zjednodušené práce, kterou jim situace nabídla, i když
si byli vědomi, že je čeká nepředstavitelně náročné období. Pro své žáky
začali připravovat nové aktivity. Strávili desítky hodin nad tím, aby umožnili žákům kvalitní výuku v těchto mimořádných podmínkách. Od emailů
a předávání úkolů přes rodiče postupně přecházeli k chatům přímo s žáky,
ke sdílení dokumentů a videí, k zadávání kvízů, k telekonferencím atd.
K tomu je třeba připočíst i čas věnovaný přípravám na každou aktivitu, kdy
nejde využít zkušenosti z předchozích období. Za pochodu se vše nově
učili. Místo jedné třídy jako celku najednou odpovídali každému žákovi
individuálně. Není výjimkou, že během dne odeslali i stovku odpovědí,
každou jinou. Když bylo vyhlášeno, že žáci mohou do tříd, tak učitelům
přibyla další pracovní směna. Na prvním stupni každé dopoledne s jednou
skupinou žáků, odpoledne s druhou skupinou vzdálená výuka na počítačích. Na druhém stupni příprava k přijímacím zkouškám na střední školy
z matematiky a českého jazyka, cizí jazyky, přírodovědné předměty. Pro
nejvytíženější učitele to znamenalo pracovat každý den od rána do pozdního večera. Ano, ne všichni byli vytíženi, tak jak je popsáno výše. Vzhledem k časovým dispozicím rodin, jejich rozdílnému technickému zázemí
a různým schopnostem v oblasti IT, bylo cílem zadávat úkoly velmi obezřetně, zajímavě, nepřekročit meze snesitelnosti nároků na obětavé rodiče
i na žáky. Některé výchovy jsme z těchto důvodů potlačili. Nešlo zajistit
rovný přístup ke všem a všemu, nešlo hledat spravedlnost.
I když rodiče nemají povinnost vzdělávat své děti, tak se nemohli vyhnout
opatřením vlády a také museli přijmout nastalou situaci. Děti měli doma,
museli zvládat v mimořádných poměrech domácnost, ale i své pracovní
povinnosti. Do toho škola, se svými požadavky na zajištění času pro žáky
u výpočetní techniky. Často bylo potřebné, aby se rodiče podíleli na jejich přípravě a plnění úkolů, což je stálo také hodně času i úsilí. Je jasné,
že podmínky byly v každé rodině různé a většinou zdaleka ne optimální
co do počtu IT zařízení, ale až na výjimky se podařilo konektivitu zajistit,
což je perfektní. Společně se nám poměrně rychle podařilo nastavit vzájemnou komunikaci a fungující „rozvrhy“ ve většině tříd a předmětů. Díky
odpovědným rodičům se právě uběhlá doba nestala pro žáky ztraceným
časem, ale prostorem pro opakování, procvičování, novou látku. Bez jejich
pozitivního a obětavého přístupu bychom zdaleka nedokázali využít čas
tak, jak se ve vzájemné spolupráci podařilo. Patří jim obrovské poděkování.
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Také však víme, že se ve velmi malé míře našli i takoví rodiče, jejichž děti se
školou nekomunikovaly vůbec a prodloužily si tak na půl roku prázdniny.
Byla to jejich volba, nikdo je nebude soudit. Pouze budoucnost ukáže, zda
je tato jejich zvolená cesta správná.
Pro žáky je výuka vzdáleným způsobem přirozená. Připomíná komunikaci
přes sociální sítě, navíc je žák v domácím prostředí a s učitelem hovoří
otevřeněji, mnohdy dochází k nečekanému, zvláštnímu splynutí. Učitelé
tak poznávali své žáky i z jiných stránek, které by jinak zůstaly uzavřeny.
Žáky velmi bavily chaty, telekonference, doprovodná videa i vyplňování
kvízů. Bavilo je, že s rodiči společně tvořili a o výsledky své práce i o své
názory se pak podělili se svými učiteli. Vzniklo mnoho krásných, srdečných příběhů, obrázků, videí, pokusů. Často nevědomky své učitele zahřáli, potěšili a dodali jim energii a chuť do další práce, která takto má
smysl. Takovým žákům rovněž patří velké poděkování za to, jak z domácího prostředí, často dobrovolně, pracovali. Byli však i tací, které nezaujala
žádná vzdělávací aktivita. Je to škoda pro jejich vlastní vývoj, ale tak to
bylo, je a bude. Mnohé žáky jistě potěšilo, že se mohli alespoň v poslední
den školního roku ve třídách všichni společně sejít a převzít z rukou třídního učitele vysvědčení s hodnocením za právě končící pololetí.
Možná tato doba přispěla k tomu, že se bude na školu a na její učitele
pohlížet jinak. Jako na organizaci, která má skutečný zájem o vzdělání
dětí, která zaměstnává obětavé a pracovité lidi, kteří jsou na svou práci
hrdi a jsou ochotni věnovat svým žákům mnohem víc času, než jim ukládají povinnosti. Zasloužili by si to. Bylo by skvělé udržet na vyšší úrovni
i vzájemnou spolupráci mezi školou a rodinou. Všude existují i slabá místa. Uvědomujeme si je, neděláme si iluze o dokonalosti všeho, co je se
školou spojené. Neustále však pracujeme na vnitřním rozvoji, na vzdělávacím obsahu, na metodách práce, na eliminaci chyb atd. Toto období
nám poskytlo velký potenciál v oblasti využití informačních technologií
ve výuce do budoucnosti. Provedeme analýzu a určitě využijeme to, co
učitelé i žáci považovali za přínosné, a to již od dalšího školního roku,
který se rychle blíží.
Čekají nás radosti z úspěchů, smutky a zklamání z neúspěchů, čekají nás
výhry i prohry. Přijdou dobré zprávy, stížnosti i spory, třeba přijdou i poděkování jako odměna za dobrou práci. Největším přáním však je, abychom
to všechno, co život přináší, mohli sdílet ve zdraví, ve světě, kde si můžeme
užívat všech nabytých svobod.
Mgr. Jiří Němec, ředitel školy

„Hurá zpátky do školy“
25.05. jsme, sice v menším počtu, zato s větší radostí, naskočili zpátky
do školy. Za přísnějších hygienických opatření, která děti zvládly na jedničku, opakujeme to, co se děti s pomocí svých rodičů naučily doma. Naše třída
se učí ve třech blocích, kde si opakujeme češtinu, matematiku, angličtinu.
Tyto hodiny si zpestřujeme výtvarkou, něco hezkého si vyrobíme, namalujeme a ke všemu si zazpíváme. V prvouce opakujeme lidské tělo, hravou metodou jsme probrali lidské smysly, děti poznávaly potraviny po čichu, předměty
hádaly podle hmatu, zahráli jsme s „kimovku“ a spoustu dalšího.
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Učení v přírodě
Po návratu do školy jsme neseděli jen v lavicích, ale pokud to počasí dovolilo,
užívali jsme si učení v přírodě. Jednoho červnového dne jsme se vypravili na
průzkum louky. Sbírali jsme luční rostliny, abychom si ve třídě založili herbář.
Povídali jsme si o jejich léčivých schopnostech. Ochutnali jsme sirup z květů
černého bezu, který nás příjemně osvěžil, a zkoušeli jsme přírodní experimenty v terénu. Podařilo se nám síťkou zachytit několik motýlů a pozorovat zblízka
stavbu jejich těla a připomenout si vývojové fáze, kterými prochází. Pod lupou
jsme pozorovali také další hmyz, který jsme objevili. Ve třídě jsme pak vytvořili
krásnou luční koláž, abychom si zachovali na tento den vzpomínku.
Žáci 2.B se svou učitelkou
Lucie Ryšková

Velkou legraci jsme si užili při obkreslování těla svého kamaráda na balicí
papír, kde si i mimo jiné děti procvičily části lidského těla. Zatím nám počasí
moc nepřeje, ale chystáme se učit i venku v prostorách školní zahrady nebo
družiny. I nadále probíhá on-line výuka přes Teams. Je prima, že jsme se vrátili do školních lavic a že si to s dětmi užíváme. Přeji Vám všem krásné léto,
hodně zdraví, optimismu a sil do příštího školního roku.
Mgr. Jana Havlová a děti 3.B

Geometrie v parku
Jak je velký ar? Kolik metrů čtverečních se vejde do obdélníku, jehož strany
tvoříme my? To a ještě více otázek jsme si společnými silami zodpověděli při
úterní výuce v zámeckém parku. Při postřehové hře jsme protáhli naše těla
a vyzkoušeli náš důvtip při zodpovězení všetečných otázek, které byly poscho-

vávané, kde se dalo. Jelikož nás na řešení kvízů bylo více, správné odpovědi
na sebe nenechaly dlouho čekat. Krásně prožité dopoledne jsme zakončili příslibem, že jsme tu určitě nebyli naposledy.
Za děti z 5.B Lucie Felcmanová

Geometrie v parku

AS ISTE NTKA JE DNATE LŮ
HL EDÁME NOVOU KOLEGYNI NEB O KOL EG U
Jste komunikativní a máte organizační schopnosti?
Chcete pracovat v Kostelci nad Orlicí? Pokud ano, možná hledáme právě Vás.
Požadujeme: aktivní znalost AJ (+ NJ výhodou), výbornou znalost programů
MS Excel a MS Word, SŠ vzdělání, spolehlivost, loajalitu, ŘP skupiny B,
týmového ducha.
Nabízíme: zázemí silné a stabilní firmy, zajímavé finanční ohodnocení,
vánoční prázdniny, rozmanitou práci v příjemném kolektivu.
Nástup dle dohody.
Bližší informace na www.klinkercentrum.cz,
životopisy posílejte na judova@klinkercentrum.cz
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Školní družina Erbenova
Den dětí v ŠD Erbenova
V roce 1954 OSN vyhlásila Světový den dětí, jehož účelem je podpora dětí,
poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístup ke vzdělání.
Na oslavu tohoto dne jsme si pro děti ze školní družiny již tradičně připravili několik soutěží. Děti měly za úkol chytit zebru do obojku, naházet
vajíčkem co nejvíce bodů, dostat magnetické autíčko na druhou stranu
desky, navléknout korálky pro vílu Amálku, najít poslepu píšťalku, závodit
na lyžích, nosit míčky na lžíci nebo vyhrát školku s míčem. Posledním úkolem bylo najít si sladkou odměnu. Všem dětem se odpoledne plné soutěží
a úkolů moc líbilo a jejich rozesmáté obličeje byly pro nás, vychovatelky,
tou nejkrásnější odměnou.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Padrián, R. Balousová (p. uč. I. Havlínová), E. Kožúšková (p. uč. J. Polnická) a 2 postupy v duu – J. Duchoňová, V. Ontlová (p. uč. I. Havlínová),
A. Havlínová, T. Padrián (p. uč. I. Havlínová, J. Polnická). V lednu 2020
klavírní oddělení uspořádalo pro naše klavíristy projektový den v rámci šablon II s paní profesorkou J. Turkovou z Konzervatoře Pardubice,
v únoru se vydaly tanečnice na celovečerní představení do Národního
divadla v Praze.
Náš kalendář pro 2. polovinu školního roku 2019/2020 byl plný akcí –
krajská kola soutěží žáků ZUŠ ČR, projekt ZUŠ OPEN 2020, vystoupení
na společném projektu ZUŠ ČR v katedrále svatého Víta v Praze na provedení mše J. Pavlici „Missa Brevis“, Den otevřených dveří v ZUŠ, pohádka
pro děti z okolních mateřských škol, koncerty pro žáky základních škol,
baletní představení Giselle, koncerty žáků ZUŠ, koncert rodin a mnoho
dalších. Bohužel přišel 12. březen 2020 a uzavření škol z důvodu Covid-19
a vše bylo rázem jinde. Zákaz konání akcí, zákaz vstupu do škol, učitelé a žáci začali hledat nový způsob práce na dálku prostřednictvím ICT
techniky, mobilů aj. Bylo to nelehké období pro nás všechny, ale jistě
ukázalo nové možnosti a mnohdy jsme si všichni byli k sobě blíž.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žáků i jejich rodičům za vzájemnou spolupráci v době uzavření škol i za pomoc s výukou, zejména
u těch maličkých. Děkuji i našim učitelům, kteří nahrávali videa a vedli
výuku on-line.
Děkuji Vám všem. Věřím, že i nadále zůstanete našimi příznivci, jako
tomu bylo doposud. Jménem naší školy Vám přeji snad již klidnější letní
dny a v záři se těšíme s Vámi na shledanou.
Mgr. Jana Polnická, ředitelka ZUŠ F. I. Tůmy
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
01.09.2020, úterý, 09:00-11:00 a 13:00–16:00
KOSTELEC NAD ORLICÍ
02.09.2020, středa, 14:00–16:00
ČASTOLOVICE ZŠ Častolovice

ZUŠ F. I. Tůmy
Malé ohlédnutí za školním rokem
2019/2020 v kostelecké ZUŠ
Ani jsme se nenadáli a konec školního roku
2019/2020 je tu. Krásně začal a pak najednou STOP!
Jako každý rok byl plán celého školního roku opět velice pestrý. Již v říjnu 2019 jsme uskutečnili zájezd se žáky hudebního oboru do Rudolfina v Praze. Děti mohly vyslechnout v úžasném provedení pražských
filharmoniků Smetanovu „Mou vlast“ a poté si prohlédnout Národní
divadlo a dozvědět se nové poznatky o jeho historii. V listopadu 2019
žákyně tanečního oboru navštívily ukázkovou výuku na Taneční konzervatoři v Praze, kde studuje naše bývalá žákyně Simona Krejčíková.
Dne 26.11.2019 jsme uspořádali v sále ZUŠ první koncert těch nejmenších žáčků naší školy a nazvali jsme jej „Koncert špuntíků“. 30. 11. 2019
patřil baletnímu představení tanečního oboru s názvem „O statečné
Aničce“. Do 2. Charitativního koncertu B. Basikové, který pořádalo naše
město na počátku adventu, se zapojili zpěváčci pěveckého sboru ZUŠ
pod vedením paní učitelky Dagmar Potštejnské. Spolu v duu s paní B.
Basikovou si zazpívala naše paní učitelka sólového zpěvu Klára Čižinská.
V prosinci jsme se vypravili s 45 výtvarníky do divadla Drak a do výtvarné galerie v Hradci Králové. V prosinci 2019 jsme uvítali dvě studentky
z vysoké školy JAMU Brno na klavírním recitálu v rámci cyklu „Hudební
podvečery v ZUŠ“, děti si zde vyzkoušely roli moderátora. Naše flétnistky v prosinci 2019 vystoupily s flétnovým souborem ČR Magistri na oslavách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Proběhla řada
koncertů žáků ZUŠ, pěveckých sborů a také školního orchestru „Bande
musicale“ se sólisty. V lednu 2020 začaly školní přehlídky ve hře na klavír, smyčce, kytaru a následně okresní kola soutěží žáků ZUŠ ČR. Děti
získaly krásná umístění a velký počet postupů do krajských kol. V kytarách 2 postupy – J. Jetenský, B. Nedvídková (p. uč. Vavřínková), housle
– M. Čechová (p. uč. Kožúšková), violoncello – A. Přibylová (B. Holá, H.
Sedláková), klavíry sólo – A. Knošková (p. uč. T. Pešková), V. Ontlová, T.
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03.09.2020, čtvrtek, 14:00–16:00
VAMBERK učebna ZUŠ

Výtvarka v karanténě
– tvořit se dá vždy a všude
I výuka ve výtvarném oboru na zuš se přizpůsobovala nastalé a pro všechny
nové situaci. Bylo jasné, že je potřeba brát ohled na náročnost situace v mnohých rodinách, na omezené materiálové vybavení, ale i technologické možnosti. Výtvarná zadání, která děti dostávaly domů, se snažila toto zohlednit.
Přesto se k nám vracelo, různými elektronickými cestami, velké množství nafocených zdařilých prací. Žáci např. kreslili krajinu z doby Leonarda da Vinci,
malovali duhu, fantazijní krajinu, prostorově vytvářeli přírodní bytosti, hráli
si s čárou, navrhovali etiketu pro domácí nápoj a kreslili i návrhy malebných
obchůdků a stylových oděvů. Fotili jaro, zvířata a zajímavé struktury a povr-
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Naše škola
v době koronavirové
Nastal čas prázdnin, doba, kdy bilancujeme uplynulý školní rok. Ten, který 31. srpna skončí, nám
všem ve své druhé polovině přinesl nepříjemné
překvapení – 10. března došlo k rozhodnutí o uzavření škol jako reakce
na šířící se koronavirovou epidemii.
Počáteční nejistotu vystřídala snaha co nejrychleji něco dělat, zajistit alespoň tu nejzákladnější výuku. Během dvou týdnů se nám podařilo uvést
do života práci v aplikaci Učebna od Googlu. Bylo třeba, abychom se sami
naučili spoustu nových věcí, ale podařilo se. Začala on-line výuka.
Zdaleka však nešlo jen o vyučování na dálku. Ke škole patří drobnochov –
říkáme tak malému hospodářství, kde chováme ovce, králíky, husy, slepice,
krůty a kachny. O tahle zvířata bylo třeba dále pečovat bez pomoci našich
žáků. Navíc tu je botanická zahrada doplněná cvičnými políčky, vinohradem a skleníkem. Pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Ivy
Mňukové jsme zvládli i tuto výzvu.
Škola obhospodařuje 17 ha pozemků. Agrotechnické lhůty se na nějaký koronavirus neptají… Učitelé praxe, Ing. Jaroslav Hladík, Ing. Zdeněk Kováříček a Roman Švorc, sami obstarali všechny potřebné jarní práce. Za to jim
náleží velké poděkování.
Už 8. dubna začala pro veřejnost v nových podmínkách vařit školní jídelna,
což kostelecká veřejnost jen uvítala.

chy, vytvářeli foto hádanky z domova, ale též například sledovali doporučený
umělecký dokument. Několik ukázek přinášíme. Rádi bychom touto cestou
poděkovali nejenom našim žákům, ale i těm rodičům, kteří s námi trpělivě
celou dobu spolupracovali.
Za výtvarný obor Tomáš Martinec

Každou školu tvoří vedle učitelů především žáci. Ti naši se v drtivé většině
zapojili nejen do výuky na dálku, ale také do nejrůznějších brigád. Stáňa
Martincová z 3. A o tom napsala: „Ze začátku jsem byla jen doma. Pomáhala jsem hlídat malého synovce a tříměsíční neteř. Dělala jsem úkoly do školy
a chodila na on-line hodiny. Od začátku května jsem začala chodit na brigádu
do OEZu Králíky, na tři směny. A ve zbývajícím čase jsem buď hlídala, nebo
dělala věci do školy.“
Udělali jsme si průzkum mezi žáky ohledně jejich možností zapojit se
do distanční výuky. Průzkum měl posloužit hlavně jako podpůrný podklad
pro objektivní hodnocení na konci klasiﬁkačního období. Součástí dotazníku byla také otázka: Čemu se věnujete v době nepřítomnosti ve škole?
Kromě velmi časté odpovědi „… pomáhám v rodině, pomáhám s výukou
mladšího sourozence, starám se o člena rodiny, který je v rizikové skupině“
jsme získali představu o tom, jak se naši žáci zapojili do práce mimo školu.
Většinou se jednalo o brigády v oblasti zemědělství či lesnictví, v případě
„chlaďařů“ šlo o pracovní činnost v jejich oboru. Zajímavé je, že řada žáků
pracuje v rodinných ﬁrmách. Činnost našich studentů byla vskutku pestrá
– uveďme alespoň některé příklady:
1. A – obor Agropodnikání:
Matyáš: „S otcem-zemědělcem jezdím na pole.“ Radka – brigáda na stavbě
a v pekárně. Simona: „Starám se o koně, nebo pomáhám v psím útulku.“
Jakub: „V zahradnictví tady v Kostelci dělám vše okolo zahrad.“ Petra: „Pracuji v Bille u pečiva a budu i péct.“
2. F – obor Zemědělec-farmář:
Filip – sekání travního porostu pro obec, těžba dřeva a pomocné práce
v lese. Václav – kravín, dojírna. Adéla: „Věnuji se dobrovolnické činnosti
v útulku pro zvířata.“ Karolína: „Mám brigádu v Javornici v odchovně prasat.“ Antonín: „Máme doma nemalou farmu, takže se vážně nenudím, obzvlášť ne teď z jara.“ Lenka: „Mám brigádu v domově pro seniory.“
3. A – obor Agropodnikání:
Michal: „Mám brigádu v zemědělství – přeskladňování kuřic v drůbežárně
Semechnice a od 11. 5. ošetřování prasnic a selat – porodna prasnic Chlístov.“
Eliška (Elis): „Pracuji v ZD Rosice, v živočišné výrobě.“ Zdeněk – chmelová
brigáda. Tereza: „Věnuji se zemědělství doma, malému teleti a jehňatům.“
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Jakub: „Pomáhám na rodinné farmě.“ Marek: „Chodím pracovat do slepičárny v Semechnicích, na Obecní úřad Černíkovice a do obchodu s krmením
pro zvířata v Týništi.“ Veronika: „Dojíždím na brigádu do truhlárny a v květnu
a během června budu pracovat ve vinařství v Šatově u Znojma.“
Třeťáci, kteří se specializují na kynologii a chov zvířat, si navíc vzali domů
pět školních psů, o které „na střídačku“ pečují. A jednoduché to tedy neměli.
Studentka Veronika Fousková nám začátkem června napsala: „V jednu chvíli
nám začala chodit obrovská hromada zápisků a úkolů ze školy. Opravdu jsem nevěděla, co dělat dříve. Mám cvičit školní fenku, která roste a má problémy s klouby? Nebo mám pracovat doma, protože na vesnici je práce vždycky dost, ještě
když naše rodina má hospodářství? A pak ty úkoly… Všechno se nějak zvládlo,
i když nemůžu říct, že bych všechny úkoly plnila. No a to „nejlepší“? Školní fenka,
kterou jsem u sebe měla dva měsíce, mi pomohla k holím, díky kterým jsem mohla
chodit. Přesně na Velikonoční pondělí jsem si udělala výron kotníku…“
1. R – obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje:
Pavel: „Pomáhám na stavbě.“ Daniel: „Mám brigádu ve stavebninách.“ Jan:
„Jezdím s otcem po montážích tepelných čerpadel.“ Michal: „Mám brigádu v oblasti chlazení – zapojování světel a vypínačů.“ Štěpán: „Ve skladě
Nohel Garden vyskladňuji zboží.“ Samuel: „Mám brigádu v oblasti elektro,
pracuji se svým tátou.“
3. M – obor Mechanik elektrotechnik:
Luboš: „Pracuji na klimatizacích v Primaklima Pardubice.“ Adam: „Chodím na brigádu do RampaSPORTU v Týništi nad Orlicí a roznáším dopisy
z Obecního úřadu České Meziříčí.“ Jan: „Jsem prodavačem v instalatérské
prodejně.“
3. R – obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje:
Jiří: „Věnuji se dobrovolnické činnosti – nakupování potravin rizikové skupině naší obce (jako člen sboru dobrovolných hasičů).“
Poslední měsíc, během kterého by za normálních okolností žáci chodili
do školy, stál opravdu za to. Bylo třeba zorganizovat závěrečné zkoušky
u obou učňovských oborů, maturitní zkoušky u oboru Agropodnikání,
a navíc do toho přišly přijímací zkoušky na střední školy. Když připočteme spoustu provozních omezení, vyjde nám, že jsme se opravdu nenudili.
S kolegyněmi a kolegy jsme se shodli na tom, že letošní jaro jsme ani pořádně nestačili zaznamenat – tak rychle uteklo…
O tom, co vše se ve škole během té hektické doby odehrálo, informují facebookové stránky školy – odkazy na ně a spoustu dalších zajímavostí
najdete na školním webu www.szeskostelec.cz.
PaedDr. Ladislav Miček,
učitel SZeŠ a SOU CHKT

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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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

Naše první letošní jezdecké závody
6. června jsme měli možnost vyrazit na naše první letošní závody, a to do
Čisté u Litomyšle. S oběma koňmi, Innes a Martym, jsme se zúčastnili dvou
disciplín. Parkuru 40 cm na limitovaný čas a parkuru s překážkami do 70 cm.
Nevedli jsme si vůbec špatně a domů jsme si odvezli tři mašle, jednu dokonce za krásné druhé místo. Závody jsme si moc užili a těšíme se na další.
Vanesa, Anička

Jarní orientační běh
V době koronaviru, kdy musely být přerušeny společné tréninky, jsme zvolili individuální přístup k trénování. Každý týden byla pro naše účastníky
orientačního běhu připravena v lese trať k procvičení běhu a mapování.
Orienťáci si mohli kdykoliv během týdne individuálně v rámci rodiny trať
proběhnout. Poděkovat chceme Milanu a Martinovi a Milonovi ml. Krejčím, kteří se také zapojili do kreslení tratí a roznášení lampionů, a připravili
tak několik krásných individuálních tréninků. Zpestřením byly 2 soutěže
– poznat z fotograﬁe místo umístění orientační kontroly, 1. místo Markéta
Smisitelová, 2. místo Iva Rybínová a 3. místo Petr Vít. Dalším zpestřením
bylo vyhlášení soutěže: „Vyfoť se se zadanou kontrolou“. Nejrychleji zaslané fotograﬁe byly opět oceněny, 1. místo Simona Netopilová, 2. místo Iva
Rybínová, 3. místo Petr Vít.
Vyvrcholením po skončení karantény a obnovení hromadného trénování
byla příprava společného tréninku s měřením mezičasů, ke kterému jsme
poprvé využili sadu moderních SI kontrol, se kterými se běžně setkáváme
na závodech. Toto je další materiální novinka, která nám pomůže zkvalitnit
a zpestřit naši sportovní přípravu. Jaro jsme si tedy i přes komplikace s nákazou mohli sportovně užít. Nyní se již těšíme na letní vícedenní závody
a podzimní část sezony.
Petra a Viktor Hladký, trenéři

Biatlonové závody na kroužku střelby
Krásného slunečného odpoledne jsme si užívali s kroužkem střelby. Tentokrát jsme závodili v biatlonu bez lyží. V mladší kategorii si nejlépe vedl Dalibor Černý, v té starší pak zvítězil zkušený matador Michal Rapčák. Body ze
soutěže byly přičteny do celoroční střelecké ligy, která bude vyhlášena již
příští týden - na posledním kroužku letošního školního roku.
Výsledky stupně vítězů
Mladší kategorie: 1. Dalibor Černý
2. Ondra Zima
3. Vojta Hloušek
Starší kategori:
1. Michal Rapčák
2. Marika Suchomelová
3. Tomáš Frydrych
Dostálek Jan A.

Vítězka OB soutěže Simona Netopilová
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Workshop jógy smíchu a žonglování

Sraz vítězů soutěže „Tělocvična u mě doma“

Dne 2. 6. proběhl v DDM workshop jógy smíchu a žonglování. I za nepřízně počasí dorazili malí i velcí. Setkání jsme si moc užili, jak potvrdili sami
účastníci: “Kdyby fungovala elektrárna na smích, tak bychom osvítili celý
Kostelec!” „Hodně se mi to líbilo, bylo to legrační!”, “Moc jsem si to užila,
bylo to uvolňující.“
Bc. Magdaléna Kynčlová

Poslední květnový čtvrtek se sešli všichni, kdo se zapojili do foto/video soutěže
„Tělocvična u mě doma“. Tuto soutěž jsme vyhlásili, abychom udržovali naše
mladé sportovce ve formě a namotivovali je k pohybu v době nucené covidové
pauzy. Rozhodování bylo velice těžké, sešla se výborná gymnastická a posilovací videa, ale i vtipná, které doslova ukázala, jak se dá obývací pokoj doma
změnit v tělocvičnu. Děkujeme všem, co se zúčastnili, a blahopřejeme vítězům.
Mladší kategorie: 1. Markéta Absolonová /akrobatická jízda na koni/
2. Filip Fiala /domácí překážková dráha/
3. Lukáš Vondrák /gymnasticko-posilovací sestava/
Starší kategorie: 1. Denisa Klapalová /gymnastická sestava/
2. Nikola Fialová /domácí překážková dráha/
3. Dan Zářecký /vtipné foto/
Dostálek Jan A.

Literární soutěž ocenila své vítěze
V dubnu a květnu probíhala literární soutěž na téma "Všude dobře, doma
nejlépe". Do soutěže se zapojilo pět účastníků a všechna literární dílka byla
oceněna. Výherci dostali diplom a knížku, se kterou se rozhodně doma nudit
nebudou. Ještě jednou moc děkujeme všem přispěvatelům!
Bc. Magdaléna Kynčlová

Střelecká liga DDM zná vítěze!
Poslední trénink střeleckého kroužku byl ve znamení vyhlášení nejlepších
střelců sezony. Ta začala v říjnu a s vynucenou covidovou dvouměsíční
pauzou končí právě teď v květnu. Nejvíce bodů za celou sezonu shromáždil v mladší kategorii Dalibor Černý a ve starší kategorii si zlatou medaili
vystřílela Marika Suchomelová. Všichni, kteří se zúčastnili letošní střelby, si
zaslouží uznání za velké zlepšení a někteří i pochvalu za skvělou docházku.
Výsledky střelecké ligy DDM
Mladší kategorie: 1. Dalibor Černý 281 b.
2. Vojtěch Karkoš 244 b.
3. Ondřej Zima 105 b.
4. Patrik Sejkora 98 b.
5. Vojtěch Hloušek 88 b.
6. Daniel Moravec 43 b.
Starší kategorie:

1. Marika Suchomelová 542 b.
2. Michal Rapčák 444 b.
3. Vítek Syrový 411 b.
4. Tomáš Frydrych 303 b.
5. Jan Baše 138 b.
6. Jan Suchomel 131 b.
7. Adam Nývlt 69 b.
8. Aneta Louová 30 b.

Dostálek Jan A.

Vyhodnocení „Soutěže v parkouru"
Všechna videa i fotograﬁe byly velmi zajímavé a nakonec jsme jako vítěze
jednotlivých kategorií ohodnotili:
Nejvtipnější parkourové video - Janě Samkové za skvělé akrobatické prvky
od stojek a mostů až po přemety, které zakončila velmi vtipným přemetem
stranou á la gaučové lehárko.
Nejlepší akrobat - Danovi Zářeckému za opravdu stylovou fotku ve skoku.
Nejoriginálnější využití zahrady - Matějovi Hladkému za super využití
houpačky k přeskočení potoka.
Všem účastníkům děkujeme za účast a budeme se těšit na vaši přízeň i v říjnu.
Mgr. Tomáš Hurdálek
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Workshop v lakrosu
Ani déšť hráče lakrosu nezastaví! I přes nepřízeň počasí jsme se přizpůsobili a přesunuli se po chvíli z venkovního hřiště do vnitřních prostor DDM.
Kdo se zúčastnil, byl touto hrou doslova uchvácen a po vzájemné domluvě
jsme se shodli, že si toto sportovní odpoledne hned za týden zopakujeme.
S otevřením zájmového kroužku lakrosu od října to tedy vypadá nadějně.
Workshop totiž dopadl na jedničku!
Dostálek Jan A.

Kostelecký okrašlovací spolek
Brigáda KOS
01.06. jsme vyrazili na první brigádu na naší Zelenou křižovatku. Počasí
nám přálo nejen na práci, ale i na společné posezení u Vodárny. Děkujeme všem zúčastněným za udržování krásného prostranství.
Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS

Zahradní slavnost mažoretek Safira
V pátek 12.06. se sešly naposled před prázdninami všechny členky oddílu
mažoretek Saﬁra. A že jich není opravdu málo. Pro všech 55 členek jsme
připravili odpoledne plné tance, soutěží a nechybělo ani opékání vuřtů.
Kamarádky všech věkových kategorií, děti, kadetky i juniorky se na běžném tréninku nevidí, a tak se každá skupina těšila na zhlédnutí choreograﬁe těch druhých. Popřáli jsme si krásné prázdniny a hned po prázdninách
začneme opět pilně trénovat na podzimní soutěže.
Pro všechna nová děvčata ve věku od 5 do 14 let, která by se k nám chtěla připojit, budou tréninky probíhat v novém školním roce každé pondělí a středu
od 16:00 do 18:00 v tělocvičně DDM Havlíčkova ul. (rozdělení do věkových
kategorii se uskuteční na první říjnové schůzce).
Za oddíl Saﬁra LM

Kadeřnictví

Studio SUN a solárium
Veronika Šabatová
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974
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.
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Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
-

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

Komenského 649,
Kostelec nad Orlicí
www.hanaalnaami.webnode.cz
+420 736 184 640
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Den dětí
Naši milí příznivci
Letos nám Den dětí na koupališti nevyšel z několika důvodů. Jedním z nich
byl počet lidí povolených vládou na shromažďování. Loni nás bylo kolem
pětiset. Neuměli jsme si představit, jak vás budeme u brány na koupaliště
přepočítávat a zbytek pošleme domů. Dalším důvodem byly děti. Dvoumetrový odstup bychom u soutěží nezvládli dodržet. Bylo by to jako udržet
odstup rybiček v akváriu. Třetím důvodem byli naši sponzoři. Přijít za nimi

hned poté, co otevřeli svoje živnosti nám bylo docela trapné.
Dětský den je tradičně jedna z našich největších akcí a opravdu nám chybí.
Protože doufáme, že chybí i vám, zveme Vás v sobotu 09.09. od 10:00 do
16:00 na Jiráskově náměstí, kde budou pro děti připraveny rozmanité soutěže jako součást Kosteleckého posvícení.
Užijte si prázdniny a těšíme se na Vás!
Bečičková Dana, Miklová Blanka – KOS

Salesiánské hnutí mládeže
Jak se stát rytířem či dvorní dámou?
SHM Klub Kostelec nad Orlicí, z.s. organizuje pro děti 2.–6. třídy základní
školy celoroční činnost ve středověkém duchu. Nové členy budeme nabírat
opět od září 2020. Každý týden v pátek se scházíme na klubovně v Tutlekách v budově bývalé školy. Začínáme v 15:30, přičemž účastníci mohou
dorazit již od 15:00 hodin v návaznosti na autobusové spoje. Schůzka končí v 17:45 opět v návaznosti na odjezdy autobusů. V rámci činnosti se mají
členové možnost přiučit dovednostem ručních prací všeho druhu a dozvědět se i mnoho užitečných a zajímavých informací z oblastí historie
a přírody. Program je koncipován tak, aby rozvíjel u dětí samostatnost,
zodpovědnost i schopnost spolupráce. Po získání určitých schopností je
nadstavbou k pravidelným schůzkám i výuka historického šermu. V průběhu roku jsou organizované jednodenní i víkendové výpravy a středověké
turnaje. Celoroční činnost vrcholí letním táborem – tažením.
Láká tě možnost, zažít středověk na vlastní kůži? Tak neváhej a přijď se
mezi nás podívat.
Více na http://www.slechticishm.cz/
František Hájek

Putovní festival Proti proudu pro dobrou věc
V sobotu 06.06. ke příležitosti Dne dětí se konala první část Putovního festivalu Proti proudu. Sobotní odpoledne v areálu Bistra Vodárna bylo zaměřené
na zábavu našich nejmenších ku příležitosti Dni dětí. Návštěvníci si užili několik stanovišť jako byl stánek s deskovými hrami, workshop na výrobu lapačů
snů, malování na obličej, šminkárna, navlékání korálků, střelba ze vzduchovky,
slack line, jízda na koloběžce a opičí dráha. K občerstvení se podávaly mexické
speciality, sladké a slané palačinky. Pořadatelé, spolek Eastwicked Promotion,
by touto krátkou zmínkou chtěli poděkovat všem, kdo na akci pomáhali, všem
partnerům, sponzorům, Lukášovi Šrámkovi, Novému zámku Kostelec a ﬁrmě
Morávek Trans. Obrovské díky pak patří Městu Kostelec nad Orlicí za ﬁnanční příspěvek z grantového programu, díky kterému se podařilo pokrýt téměř
všechny aktivity pro děti a pořadatelé tak mohli věnovat vstupné z akce Matýskovi Červinkovi, rodilému kostelečákovi, který trpí dětskou obrnou. Na dalším putovním stanovišti se s vámi všemi těšíme již 24.07.2020. Sledujte náš
facebook a www.eastwicked.cz
za Eastwicked Promotion předsedkyně spolku, Ing. Petra Smrčková
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MS Mírov
I jedno zachráněné stojí za to!
Ve spolupráci se společností ZOPOS Přestavlky členové Mysliveckého
spolku Mírov Kostelec nad Orlicí procházejí traviny před tím, než na ně
vjedou zemědělské stroje. Předcházejí tím škodám především na mladé,
ale i dospělé srnčí zvěři, kdy za rok uhynou pod koly rychlé a těžké techniky
desetitisíce kusů zvěře. Právě konec května a začátek června je kritickým
obdobím, kdy se rodí nejvíce mláďat, a právě ta jsou nejvíce zranitelná.
Děkuji všem členům MS Mírov, kteří se podílejí na záchraně ohrožené
zvěře a společnosti ZOPOS Přestavlky za včasné informace o plánovaných aktivitách na zemědělských kulturách.
Dovoluji si zde ještě poprosit majitele psů, aby v tomto období při procházkách se svými čtyřnohými přáteli byli ještě více ohleduplní a používali vodítka a měli své psy pod kontrolou.
Děkuji
Jindřich Hamm, předseda MS Mírov Kostelec nad Orlicí

SPCCH
Vzpomínka
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
S bolestí v srdci oznamujeme všem,
že z našich řad odešla dlouholetá členka SPCCH
paní Boženka Novotná,
prosím věnujte jí tichou vzpomínku.
Za ZO SPCCH Blanka Matějusová, předsedkyně

Plán práce ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí
na druhé pololetí 2020
11.06., čtvrtek
Členská schůze
Přednášková místnost v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí.
15.07., středa
Výlet do Ostré u Lysé nad Labem
Botanická zahrada spojený s prohlídkou Lázeňského města Poděbrady.
13.08., čtvrtek –14:00
Posezení s harmonikáři
Posezení se koná v KC – přednáškový sál.
12.09., sobota
Vystoupení skupiny Elektroband
Akce se koná v Čermné nad Orlicí, doprava autobusem bude zajištěna.
Vstupné 50 Kč.
16.09., středa

MS Mírov pomáhá našim lesům
Na jaře letošního roku, i přes složitou situaci, členové mysliveckého spolku
Mírov Kostelec nad Orlicí vyrazili do lesů kolem našeho města, aby posbírali
veškerý odpad nebo alespoň jeho větší část, ne vše objevíme. Tento úklid
provádíme již pátý rok a budeme v něm i nadále pokračovat. Každý ze členů má na starosti určenou část lesa, kde se stará o zvěř a její přikrmování v
zimním období. A právě do těchto lokalit se každý z nás vydal, vybaven igelitovými pytli. Nejvíce nepořádku je vždy kolem silnic, jak směrem na Zdelov,
tak na Čermnou, ale mnozí nelení a odvezou odpad i dále do lesa, i když
do kontejnerů nebo do sběrného dvora to je určitě blíž. A tak po sebrání
všeho možného, pneumatik, koberců, PET lahví, skla, pračky, kanystrů od
oleje a mnohého dalšího jsme vše navezli na zahradu našeho mysliveckého
zařízení Na Skále. Ve spolupráci s městským úřadem nám zajistila odvoz
téměř všeho sebraného ﬁrma Marius-Pedersen. Říkám téměř, protože pneumatiky nám zbyly a budeme je muset zlikvidovat na vlastní náklady. Děkuji
všem členům našeho mysliveckého spolku Mírov Kostelec nad Orlicí za jejich obětavou práci jak v oblasti myslivosti, tak v ochraně přírody a životního
prostředí a mohu slíbit, že v očistě našich lesů budeme i nadále pokračovat,
a doufám, že odpadků bude méně, až jednou nenajdeme nic, co do lesa nepatří. Věřte, že příroda bez odpadků je daleko krásnější!

Výlet do Polska do Minieurolandu

03.10., sobota
Vystoupení skupiny Veselá trojka
Akce se koná v Čermné nad Orlicí. Doprava autobusem bude zajištěna.
Vstupné 50 Kč.
21.10., úterý – 14:00
výroční členská schůze ZO SPCCH
Schůze se koná na sále SK Rabštejn. Po skončení schůze následuje zábavné
odpoledne s hudbou paní Frimlové.
25.11., středa
Tradiční vánoční jarmark
Jarmark se koná v sále SK Rabštejn.
04.–06.12.
Výlet do Lysé nad Labem na Mikulášské trhy
Konkrétní den a čas odjezdu bude upřesněn.
10.12., čtvrtek – 14:00
Posezení s harmonikáři
Přednáškový sál v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí.
Během podzimu jsou přislíbeny vstupenky na klubový pořad s Naďou Konvalinkovou a Oldřichem Navrátilem – SK Rabštejn.
Dále počítejte i s podzimním náhradním termínem pro cimbálovou skupinu Hradišťan – SK Rabštejn.
Oba termíny budou včas oznámeny.

Jindřich Hamm, předseda MS Mírov Kostelec nad Orlicí
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Český zahrádkářský svaz
Informace od nás
Milí přátelé,
pomalu se probouzíme jako ze zlého snu.
Jsem šťastná, že naše město díky všem opatřením a disciplíně občanů situaci přežilo vcelku bez velké ztráty
na zdraví a životech a že se opět mohu s Vámi všemi volně setkávat ve městě, prodejnách a přírodě. Mnozí z Vás se na mě obrací
s dotazy o plánovaných akcích. Pochopitelně následkem vzniklé situace
byly i naše aktivity značně zredukovány, nicméně 23.07. budeme zajišťovat posezení pro Klub Pohoda s tradičním grilováním. Následně 21.08.
plánujeme uskutečnit výroční členskou schůzi ČZS v Kostelci nad Orlicí,
kterou spojíme s posezením a grilováním. Upřesnění bude zajištěno ob-

vyklou cestou pozvánkami a informací ve vývěsní skřínce. V podzimních
měsících bychom rádi uskutečnili nějaký příjemný zájezd, ale to se bude
odvíjet od momentální epidemiologické situace.
V současné době byla v klubovně provedena montáž plastiky, kterou
nám před časem darovalo město, začíná se s opravami a úpravami moštárenského provozu.
Chci věřit, že letošního roku se k nám příroda nezachová macešsky
a úroda ovoce nám pomůže poněkud narovnat finanční schodek, který
vznikl loňskou neúrodou.
Přeji Vám všem krásné slunečné dny, ať se Vám daří vytvářet krásu
ve svých domovech a venku pro potěchu očí, hodně zdraví a optimismu
a budu se spolu s ostatními členy výboru těšit na blízké setkání.
Za zahrádkáře Dana Musilová

SPORT
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

FK Kostelec nad Orlicí

Sokolský víceboj žen

Z fotbalového klubu

Letošní jaro poznamenané koronavirem a tím pádem
omezením všech aktivit (hlavně sportovních) přinutilo po skončení karantény ženy kosteleckého Sokola
začít zase něco dělat. Vzhledem k tomu, že se nemohly uskutečnit Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje naplánované na 11.06., kterých se každoročně naši sportovci – členové Sokola
- účastnili, navrhli jsme uspořádat svoje sokolské trochu upravené soutěže
ve víceboji. Nápad se uchytil a všechny ženy, které chodí pravidelně protahovat tělo do tělocvičny, se tentokrát zúčastnily vyhlášeného čtyřboje. Datum zůstalo stejné (11.06.) a v sále sokolovny se začalo soutěžit. Účastnice
rozdělené do dvou kategorií (do 70 let a od 71 let) se po předcházejícím
tréninku pustily s vervou do hodu na basketbalový koš, hodu granátem
na cíl, střelbou na ﬂorbalovou branku a hodu kroužkem na cíl.
Čtyřboj byl doplněn jízdou zručnosti na koloběžce pořádané na venkovním hřišti vedle sokolovny.
Na všechny účastnice čekaly po skončení soutěže diplomy, pro vítězky medaile a hodnotné ceny jak ve čtyřboji, tak v koloběžce. Ceny dodal Rodinný
pivovar Bernard prostřednictvím Renaty Rohlenové a za společnost SG Adfors přinesla dárky pro vítěze Boženka Sejkorová.
Poděkování patří všem sestrám sokolkám, které se podílely na přípravě
a zdárném průběhu soutěže. Vážíme si také pomoci Josefa Rohleny-hlavního rozhodčího, Jany Rőslerové a Jany Mengemannové.

Jarní část sezony nám bohužel překazila koronavirová krize. Toto období
jsme snad již deﬁnitivně překonali a spolu s uvolňováním, týkajících se
sportování, jsme okamžitě obnovili tréninkovou činnost ve všech kategoriích od předpřípravky až po dospělé (celkem 7 kategorií). Nadšení a touha
opět vyběhnout na trávník byla tak velká, že nám dokonce přilákala další
nové členy v kategorii nejmenších, což jsou chvíle, které nám dělají velkou
radost. Největší radost nám dělá pohled na městský stadion každý všední
den v odpoledních hodinách, kdy se na fotbalovém hřišti pohybuje okolo
40 dětí, což je úžasné. V mladší přípravce jsme okamžitě uspořádali turnaj, kterého se zúčastnilo 8 mužstev (70 dětí) a všichni trenéři byli nadšení z organizace a uspořádání tohoto turnaje, na což jsme hrdí. Jelikož
je pro nás mládež vše, uspořádali jsme turnaj i pro nejmenší, kterého se
zúčastnilo 6 týmů (40 dětí), a opět panovala spokojenost trenérů i rodičů
všech zúčastněných. Pravidelně hrají svá přátelská utkání všechna mužstva
v mládeži. Jelikož jsme jediné mužstvo v nejvyšší krajské soutěži mužů,
kteří hrají tuto soutěž s odchovanci a hráči z nejbližšího okolí, tak musíme
dělat maximum pro výchovu našich hráčů. V létě byl naplánován pětidenní
turnaj v Maďarském městě Siofok na břehu Balatonu. Tento zážitek pro
naše hráče v kategorii starší přípravky nám zhatil již všem známý virus.
Toto ale nezastaví náš elán a nadšení při práci s mládeží. Na přelomu června a července jsme uspořádali příměstský tábor na pět dní, kde hráči každý
den trénovali a zároveň navštěvovali různá zajímavá místa jako např. hrady,
minizoo a další. Následně jsme na začátku července uspořádali již po několikáté týdenní soustředění pro všechna mládežnická mužstva v areálu
Dolní Čermná. Na konci srpna plánujeme velký turnaj mladších přípravek
se zajímavými týmy jako je například FC Olympia Hradec Králové a další.

Všem zúčastněným se akce moc líbila a děvčata z oddílu žen I našeho
Sokola se už těší na další společná setkání.
Za pořadatele soutěže J.H.

V kategorii mužů jsme začali trénovat dvakrát týdně a odehráli jsme
dvě přátelská utkání. Tréninková účast je velmi dobrá, kdy se pravidelně
scházíme ve dvaceti hráčích. Do mužstva mužů se zapojilo několik našich odchovanců z dorostu, což je velký příslib do budoucna. Zároveň se
s námi zapojili noví hráči na zkoušku z okolních mužstev. Letní přípravu
zahájíme 13.07., a to tréninky třikrát týdně. V plánu jsou dvě přátelská
utkání s Ústí nad Orlicí B a Litomyšlí a následně odehrajeme krajský pohár. Během vynucené pauzy se rozhodl ukončit spolupráci s oddílem trenér B mužstva Milan Bořek. Novým trenérem B mužstva se stal Antonín
Řehák mladší. Všichni věříme, že podzimní část nic nepřekazí, a budeme
se na vaši podporu těšit při utkáních naší mládeže i utkání mužů v krajském a okresním přeboru.
Děkuji,
David Holman, manažer klubu FK Kostelec nad Orlicí
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Mažoretky Marlen

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
Poděkování
Klackaři děkují městu Kostelec nad Orlicí za vybudování zastřešení před objektem stávajících kabin. Zastřešení nahradilo letitý stan, který díky svému stavu již neplnil svou funkci, a velice nám
usnadní pořádání sportovních akcí v případě nepřízně počasí.
Děkujeme městu Kostelec nad Orlicí za dlouhodobou spolupráci a podporu!
Pavel Barvínek, předseda SK Klackaři

Softballový oddíl

Kostelec nad Orlicí

HLEDÁ HOLKY I KLUKY VE VĚKU 4–13 LET

POJĎ HRÁT SOFTBALL
MŮŽETE BÝT VELCÍ I MALÍ,
HUBENÍ I MÉNĚ HUBENÍ,
POMALÍ I RYCHLÍ,
VŽDY PRO VÁS NAJDEME MÍSTO!
POMŮŽEME VÁM ROZVINOUT:
OBRATNOST, SÍLU, RYCHLOST,
FLEXIBILITU, KOORDINACI,
SCHOPNOST PRÁCE V KOLEKTIVU
A DALŠÍ POZITIVNÍ VLASTNOSTI

TRÉNUJEME
NEUSTÁLE!
PŘIDEJ SE K NÁM!

KONTAKT:
TELEFON: 777 822 188
E-MAIL: pbarvinek@seznam.cz
WEB: www.klackari.cz
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Soutěžní sezona
Díky karanténním opatřením zavedeným na počátku března došlo k velké změně v celé sezoně 2020. Na 2 měsíce jsme museli přerušit tréninkovou činnost, nemohli jsme uspořádat tradiční pouť ani naplánované
turnaje. Česká softballová asociace rozhodla o přesunu všech soutěží.
Sezona mládežnických soutěží začne v srpnu 2020 a odehraje se v plném rozsahu. Do soutěží máme nasazena 3 družstva. U11 budou hrát
tradiční Coachballovou ligu, U13 ligu Žáků a U16 jsou přihlášeni do Superligy kadetů, což je nová soutěž vyhlášená pro tento rok.
Přejeme tedy všem hráčům i trenérům, ať sezona proběhne ve zdraví a nejlépe plná sladkých vítězství.
Pavel Barvínek, předseda SK Klackaři

Na náměstích rychnovského okresu se bude
hrát PlayStation turnaj pod širým nebem
První esport turnaj pod širým nebem se blíží. IndiGO FIFA20 Cup je první
akcí svého dru-hu na Rychnovsku, v Královéhradeckém kraji, ale svým rozsahem dost možná výjimečná i v celé republice. Pět kvaliﬁkačních turnajů v pěti městech rychnovského okresu. V každém z nich změří své síly 70
amatérských hráčů na herní konzoli PlayStation 4 ve fot-balové hře FIFA20.
Generálním partnerem celé akce je IndiGO group s.r.o., která se zabý-vá prodejem a správou informačních technologií.

Ticketportal: hps://www.ticketportal.cz/event/INDIGO-FIFA20-CUP
Do 15.06. stojí startovné 299 Kč, do 25.06. 349 Kč a později 399 Kč. Jeden
hráč si může koupit startovné na více kvalifikačních turnajů a zvýšit tak
svoji šanci na účast ve finále. E-ticketem na své jméno se prokáže u registrace před zahájením každého turnaje. Hráči mladší 18 let musí navíc
předložit i podepsaný souhlas zákonného zástupce s účastí v turnaji.
Hraje se o velmi atraktivní ceny od společnosti IndiGO group s.r.o. 1. cenou
je nadupaný herní počítač ASUS v hodnotě 35 tisíc korun, 2. cenou herní
notebook ASUS a 3. cenou herní konzole PS4 Pro.
Tvářemi turnaje jsou dva historicky nejúspěšnější fotbalisté z Rychnovska
- Jaroslav Plašil, rodák z Lična, bývalý reprezentant (103 reprezentačních
startů) a bývalý kapitán Girondins Bordeaux. Druhým je Tomáš Petrášek.
Současný kapitán polského týmu Rakow Czestochowa, který se za 3 roky
ve svém týmu pyšní nevídanými statistikami. Ve 106 zápasech dokázal
z pozice obránce nastřílet 29 gólů, má nejvyšší počet vyhraných hlavičkových soubojů v polské nejvyšší soutěži a pro zapálené hráče her může
být zajímavé, že ve FIFA20 patří do TOP10 v hodnocení síly.
Generálním partnerem turnaje je IndiGO group s.r.o. Hlavními partnery jsou
Seca Boro-hrádek, stavební společnost Stating, TD služby, Fotbalová asociace. Partnery jsou spo-lečnosti ASUS, Epson, Jedlinský Interiéry, Kamat, Kofola,
Pivovar Rampušák, Tiskárna AG Typ. Mediálním partnerem je Facebooková
stránka Žijeme Rychnovem. Organizáto-rem je společnost D2 Media.
IndiGO FIFA20 Cup se koná s významnou podporou Města Dobruška, Města
Kostelec nad Orlicí, Města Týniště nad Orlicí, Město Borohrádek a společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou.
Veškeré informace k turnaji, včetně kompletních pravidel najdete na
www.indigoﬁfacup.cz
Honza Dušek

Termíny kvaliﬁkačních turnajů IndiGO FIFA20 Cup:
11.07.
Dobruška, Náměstí F. L. Věka
18.07.
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí
25.07.
Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí
01.08.
Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí
08.08.
Borohrádek, Náměstí
Hrát se bude v pěti arénách. Jedna z nich vznikne na velkoplošné LED obrazovce
s roz-měrem 6x3m, další na velkoformátových monitorech s úhlopříčkou 189cm
a 160cm. „Zpravidla se tyto turnaje pořádají online, kdy každý hráč sedí ve svém obýváku a hraje přes internet se soupeři, které dost možná nikdy neviděl a nikdy neuvidí.
My to chceme změnit, chceme, aby se lidé sešli na náměstích měst. Ke sportu patří
emoce a ty jsou nej-lepší naživo,“ říká hlavní organizátor Honza Dušek.
Součástí celodenního programu bude i doprovodný program. Na náměstích
vyrostou Rampušák pivní zóna pro dospělé, chill-out zóna pro mladé, kde
budou mít k dispozici bezplatné připojení na wi-ﬁ. Uprostřed herního areálu
bude hudební stage. K tomu atrak-tivní fotbalové soutěže nebo náborová akce
pro mladé rozhodčí, kterou připravuje Fotba-lová asociace České republiky.
Kvaliﬁkační turnaje se budou hrát v 10 skupinách vždy po 7 hráčích. Do play-oﬀ každé kvaliﬁkace postoupí 32 nejlepších hráčů, kteří se mezi sebou
utkají o 6 prvních míst do velkého ﬁnále, které se uskuteční 15.08. v Dobrušce. Do ﬁnále tedy během pěti týdnů postoupí 30 hráčů, zbylá dvě místa
do ﬁnálového pavouka obsadí organizátoři „divokými kartami“.
„PlayStation je velký hit. Spousta hráčů má po karanténě natrénováno, a tak
věřím, že při-jdou své dovednosti předvést a změřit své síly s ostatními. Nechceme
profesionální espor-tové hráče. Chceme, aby si přišli zahrát amatéři, kluci, kteří
hrají FIFU doma s kamarády často na hodně vysoké úrovni,“ říká Honza Dušek.
Startovné na jednotlivé kvaliﬁkační turnaje lze zakoupit prostřednictvím sítě

Nejezděte na dovolenou do Chorvatska
a poznejte krásy Grundy a kostelecka.
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Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid
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