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KOSTELECKÝ
MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL
F. I. TŮMY
18. 9. 2020

XVII. HUDEBNÍ FESTIVAL F. I. TŮMY
ˇ
Kostelec nad Orlicí, dEkanský
kostel sv. JiRí
ˇ
19:00 Filharmonie Hradec Králové,
Chuhei Iwasaki – dirigent,

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonie č. 35 D dur K 385
– „Haffnerova“
Antonín Dvořák – Symfonie č. 9 e moll op. 95 B 178
– „Z Nového světa“

19. 9. 2020

18. KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ
ˇ
(Palackého námEstí
Kostelec nad Orlicí)
10:00
10:05
10
11:00
11
11:15
11
12:30
12
113:30
115:00
116:30
18:00
20:00
21:00

Mažoretky Marlen, Rytmy sběrného dvora
Michal z Kouzelné školky | zábava pro děti
Mažoretky Saﬁra
Rytmy sběrného dvora | interaktivní hudebnické dílny
Pokáč | folk-pop
Včelí medvídci | DPS Kvítek
Děda Mládek Illegal Band | country-rock
K2 | pop-rock
Věc Makropulos | crossover-rap
Diva Baara | pop-jazz-elektroswing
Hodiny | pop-rock

CELODENNÍ PROGRAM
DOPROVODNÉ AKCE
ˇ
(Jiráskovo námEstí)

19. 9.

10:00–17:00

Dětský den |

Kostelecký okrašlovací spolek
a PRO JUNIOR

ˇ
(Palackého námEstí
Kostelec nad Orlicí)
Jarmark | řemeslný jarmark
2. Kids food fest | dětský gastrofestival
Bubenické worshopy | Rytmy sběrného dvora Davida Andrše
Worskhop žonglování | diabolo, kuželky, poi, ﬂowerstick, levistick, slackline
| Ascarya žonglérská skupina HK

Charitativní jarmark pro Amálku | veškerý výtěžek z prodeje výrobků
bude věnován Amálce z Lípy nad Orlicí, která trpí vzácným mitochondriálním
onemocněním

Dětské dílničky | Mateřské centrum Cvrček
Dětské atrakce | houpačky, kolotoč a další

Upozorňujeme návštěvníky, že z této akce bude pořizován audiovizuální záznam.

| Změna programu vyhrazena.

www.kostelecno.cz

Děkujeme za finanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům akce, jsou to:
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
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Vážení a milí čtenáři,
jsme na začátku školního roku 2020/2021. Při této příležitosti svůj zářijový příspěvek již tradičně věnuji právě školákům,
studentům a pedagogům. Letošní atmosféra na startu deseti
měsíců ve školních lavicích bude však jiná. Některé děti a studenti se do svých škol vrátí téměř po šesti měsících. V naší zemi
od 11. března tohoto roku platil zákaz osobní přítomnosti žáků
a studentů na vzdělávání a studiu na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních, a to
za účelem zabránit šíření nemoci covid-19. Žáci 9. tříd základních škol se poté mohli do svých lavic vrátit 11.05., a to z důvodu
příprav na přijímací řízení na střední školy, žáci 1. stupně pak dne
25.05. Ve většině však výuka dále probíhala distanční formou.
Taková výuka jistě vyžaduje zcela jinou dávku trpělivosti a tolerance. V čase stavu nouze jsme žili v intenzivním virtuálním
spojení. Přetížené sítě velmi často padaly, a tak docházelo k častému přerušení výuky v on-line hodinách. Udržet pozornost
žáka (zejména v případě těch nejmladších) v on-line prostoru,
je nepochybně ještě náročnější než v případě klasického vyučování. A tak se na druhé straně z nejrůznějších zábavných důvodů
jistě velmi často pedagogům nikdo neozýval.
Školní povinnosti v čase pandemie rozhodně víc jak kdykoli dříve zaměstnávaly i rodiče, a to vedle jejich profesí a řady
dalších povinností. Další zkouška porozumění však všechny
čeká s prvními týdny, možná i měsíci nového školního roku.
Lze předpokládat, že ve znalostech dětí budou velké rozdíly.
Někdo poctivě pracoval, jiný méně. A svou roli hraje i intelektuální a sociální prostředí každé z domácností. Ne každý rodič

mohl pro své děti zajistit pro on-line výuku potřebné vybavení. Na základě
této zkušenosti vláda schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy
a základní školy dostanou do poloviny října 1,2 miliardy korun na nákup
počítačů a licencí pro výuku na dálku. Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky 19.08. mj. schválila distanční výuku v karanténě. V noci
na úterý 18.08. české školy obdržely nové manuály k provozu během koronavirové pandemie. Manuál například upřesňuje volný pohyb po budovách škol, vymezuje pravidla pro provoz školních jídelen apod. Zajistit
výuku a provoz školských zařízení dle aktuálních nařízení a doporučení
bude velmi komplikované a náročné, s ohledem na kapacitní možnosti
budov mnohdy těžko řešitelné. Ministerstvo školství počítá s tím, že i pro
řadu žáků nebude návrat do škol jednoduchý. Učitelé by proto neměli začít
známkováním a tlakem na jejich výkon. V tuto chvíli není ani zcela jasné,
zda letos naše prvňáčky v jejich velký den rodiče budou moci do budov
škol doprovodit. Konečné rozhodnutí bude pravděpodobně v kompetenci
jednotlivých škol.
Ministerstvo zdravotnictví (na základě doporučení epidemiologů)
od září opět zavádí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách. Cílem je především ochrana zranitelných skupin obyvatel. Jak všichni víme,
epidemiologická nařízení a určené výjimky, kterým se musí naše společnost přizpůsobit, se mění každým dnem.
A tak vás, vážení spoluobčané, milí pedagogové, žáci, studenti, rodiče
i prarodiče, prosím o trpělivost, loajalitu a vzájemné pochopení. Buďme si
nadále nápomocni, a to i v důležité oblasti vzdělávání naší mladé generace.
S díky
František Kinský, starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•
•
•

ze dne 29.6.2020
schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. 04/20/V/MS se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 140 00 Praha
4 Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
smlouvu o bezúplatném převodu inženýrské
sítě s panem Miroslavem Marešem, bytem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Husova 147.
příkazní smlouvu č. nSipo 05-14/2020 se státním
podnikem Česká pošta, s.p., se sídlem 225 99
Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983.
smlouvu o dílo na akci Výměna výplní otvorů
č.p. 38 a č.p.37, Kostelec nad Orlicí se společností RI OKNA a.s., se sídlem 696 81 Bzenec,
Úkolky 1055, IČ: 60724862.
odpisový plán pro rok 2020 zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kostelec nad
Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 18.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 19.
Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění

•

•

•

•

s účinností od 01.07.2020.
nový ceník poskytovaných služeb pro veřejnost městem Kostelec nad Orlicí s účinností
od 01.08.2020 dle předlohy.
smlouvu na dodání uměleckého pořadu s obecně prospěšnou společností FILHARMONIE Hradec Králové, o.p.s., se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Eliščino nábřeží 777/5, IČ: 27504247.
smlouvu o poskytování reklamních služeb při
konání XVII. Hudebního festivalu F. I. Tůmy a 18.
Kosteleckého posvícení se společností AQUA
SERVIS, a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
darovací smlouvu za účelem ﬁnancování
kulturní akce Novoroční ohňostroj v Kostelci
nad Orlicí v roce 2021 s panem Josefem Kopeckým, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
K Tabulkám 1431, IČ: 12946206.

•

•

•
•

•

souhlasí
s realizací výběru pořadí žadatelů o pronájem
částí pozemku parc. č. 2464/2 v obci a kat. ú.
Kostelec nad Orlicí, dílů označených 8. - 11.
v lokalitě Na Morávce, formou losování pořadí a výběru dílu nájemcem.
s navýšením nájemného v Bytovém družstvu Jungmannova ulice Kostelec nad Orlicí
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•
•

o 20% s účinností od 01.08.2020.
se zveřejněním Druhé výzvy roku 2020 ve výši
45.500 Kč na předkládání žádostí o poskytnutí ﬁnančních darů od společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. dle darovací
smlouvy společnosti Federal-Mogul Friction
Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.

ze dne 13.7.2020
schvaluje
převod prostředků ve výši 135.165 Kč z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic zřízené příspěvkové
organizace Základní umělecká škola F. I. Tůmy,
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 71230432.
čerpání fondu investic ve výši 255.000 Kč
na nákup klavírního křídla zřízené příspěvkové
organizace Základní umělecká škola 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. 20.
smlouvu o nájmu a poskytování služeb, číslo
smlouvy 12517317 se společností Konica Mi3

•

•

•

•

•

nolta Business Solutions Czech, spol. s r.o, se
sídlem 628 00 Brno, Žarošická 13, IČ: 00176150.
nové nastavení hlášení městského rozhlasu.
S účinností od 01.08.2020 je hlášení vyhrazeno pouze pro informování občanů o mimořádných a krizových situacích, informace
o odstávce vody, el. a plynu, zprávy lékařů,
informace z města či městského úřadu, základní informace ze školských zařízení.

•

souhlasí
se zrušením komise k projednávání přestupků
na MÚ Kostelec nad Orlicí starostou města
ke dni 31.7.2020.

•

ze dne 27.07.2020
schvaluje
obousměrné řešení pozemní komunikace
v rámci PD Rekonstrukce náměstíčka Na Skále,
Kostelec nad Orlicí dle předložené situace vypracované společností DI PROJEKT s.r.o., se sídlem
533 51 Pardubice, Chelčického 686, IČ: 01873687.
zadávací dokumentaci včetně všech příloh
pro podlimitní zakázku na stavební práce
s názvem: 13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec
nad Orlicí a schvaluje vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 21.

•

•

•

•

darovací smlouvu za účelem ﬁnancování novoročního ohňostroje v roce 2021 se společností Federal-Mogul Friction Products a.s., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská
233, IČ: 45534144.
darovací smlouvou za účelem ﬁnancování
kulturní akce - Multižánrového hudebního
festivalu F. I. Tůmy se společností STATING
s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
smlouvu č. 7/2020 o zajištění uměleckých
vystoupení pro pořadatele akce na vystoupení dívčí rockové skupiny K2 v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu
F. I. Tůmy dne 19.09.2020 s Kristýnou Dušákovou, se sídlem 198 00 Praha 9, U Hostavického potoka 727/13, IC: 09299009.
smlouvu o vystoupení umělce Diva Baara v rámci
Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy dne 19.09.2020 s paní Barborou Vaculíkovou, bytem 170 00 Praha 7, U Studánky 29.
smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení
hudební skupiny HODINY v rámci Kosteleckého
multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy
dne 19.09.2020 se společností SHOWTIMECOMPANY s.r.o., se sídlem 109 00 Praha 15, Horní Měcholupy, Padovská 585/8, IČ: 06806830.
smlouvu na umělecké vystoupení souboru Pokáč
v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního
festivalu F. I. Tůmy dne 19.09.2020 se společností

•

•

•

•

•

•

RedHead Music s.r.o., se sídlem 170 00 Praha 7 Holešovice, Tusarova 791/31, IČ: 02489881.
smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou
koncertu s názvem Děda Mládek Illegal Band
v rámci Kosteleckého multižánrového hudebního festivalu F. I. Tůmy dne 19.09.2020 se společností Agentura Petřinová s.r.o., se sídlem 252 62
Statenice, Pod Zámkem 225, IC: 28978226.
smlouvu o spolupráci při realizaci koncertu
Dasha a Pajky Pajk v rámci 3. Charitativního koncertu dne 29.11.2020 se společností
nova-Art s.r.o., se sídlem 251 68 Kamenice,
Ringhoﬀerova 975, IČ: 27443370.
podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném
jarmarku v rámci 15. Vánoční uličky - adventního jarmarku dne 29.11.2020.
pravidla pro volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České
republiky v roce 2020 v Kostelci nad Orlicí.
smlouvu o daru s Obcí Potštejn, se sídlem
517 43 Potštejn, Lázeňská 93, IČ: 00275271.
souhlasí
s nabídkou na objednání knihy leteckých fotograﬁí Rychnovsko z nebe, varianta 70 knih,
se společností CBS Nakladatelství s.r.o., se
sídlem 760 01 Zlín, Vodní 1972, IČ: 24804584.
Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
•

•
•
•

•

•

•

•

4

ze dne 15. června 2020
schvaluje
Závěrečný účet města Kostelec nad Orlicí
za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením města bez výhrad.
účetní závěrku města Kostelec nad Orlicí
za rok 2019.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 17.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí číslo ID
8/2020 ve výši 40.000 Kč se spolkem Fotbalový
klub Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí číslo ID
31/2020 ve výši 100.000 Kč s panem Marianem Šípošem, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Rudé armády 1104, IČ: 48986321.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast
podpory: Sport celoroční pravidelná činnost
číslo SC 3/2020 ve výši 200.000 Kč se spolkem Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stadion
543, IČ: 46460829.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast
podpory: Sport celoroční pravidelná činnost
číslo SC 7/2020 výši 40.000 Kč se spolkem
Fbk Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Koryta 16, IČ: 27000133.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí, oblast
podpory: Sport celoroční pravidelná činnost

•

•

•

•

•

•

•

číslo SC 8/2020 ve výši 95.000 Kč se spolkem
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Masarykova 1399,
IČ: 26640490.
zařazení území města Kostelec nad Orlicí
do územní působnosti MAS NAD ORLICÍ,
o.p.s. na programové období 2021 2027.
souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 2464/1 v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí společnosti RENOVAK
Kostelec nad Orlicí s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Na Morávce 1057, IČ: 49814401.
s prodejem bytů v půdních vestavbách v ulici Rudé armády čp. 1043, 1044, 1045, 1059,
1060 a 1061, Kostelec nad Orlicí.
s vypsáním architektonické soutěže o návrh SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
nesouhlasí
s odkoupením pozemků parc. č. 3924/83,
3924/84, 3924/85, 3938/1, 3945, 3947/5 a 4035
v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
s odkoupením pozemku parc. č. 2625/8 vodní plocha, o výměře 968 m2 v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí od paní xxxx.
se směnou pozemků parc. č. 2575 - trvalý
travní porost o výměře cca 1.035 m2 z celkové výměry 2.330 m2 a parc. č. 2566/14 - vodní plocha koryto vodního toku o výměře 191
m2, oba v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí
ve vlastnictví pana xxxx za pozemek parc.
č. 2574 - trvalý travní porost o výměře 1.221

•

•

•

•

m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí
ve vlastnictví města Kostelec nad Orlicí.
s prodejem pozemku parc. č. 2705/25
orná půda o výměře 4.107 m2 v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí manželům xxxx.
- s prodejem části pozemku parc. č. 2705/40
orná půda o výměře cca 1.200 m2 v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí panu xxxx.
- s prodejem oddělené části (dílu č. I.) pozemku parc. č. 2464/2 a pozemku parc. č.
1269 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
nesouhlasí
paní Mgr. Jarmilu Kánskou z pozice kronikářky města Kostelce nad Orlicí ke dni
15.06.2020.
Ivana Hrabinová

Starosta města
Kostelec nad Orlicí
zve občany města na

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční

v sále SK Rabštejn
v pondělí 14.09.2020
od 16:00 hodin.
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Volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky 2020
V Kostelci nad Orlicí budou v roce 2020 probíhat dvoje volby, a to do zastupitelstev krajů (dále krajské volby) a do Senátu Parlamentu České republiky (dále senátní volby). Krajské a senátní volby se uskuteční ve dnech
2. a 3. října 2020 a případné druhé kolo senátních voleb, ve dnech 09.
a 10.10.2020. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v případě, že v prvním kole nezíská žádný z kandidátů prvního kola nadpoloviční většinu hlasů. Vlastní hlasování proběhne v první den voleb, tj. v pátek vždy v době
od 14:00 do 22:00 hodin a v druhý den voleb, tj. v sobotu vždy v době
od 08:00 do 14:00 hodin.
Volby se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, v případě krajských voleb, podle zásad poměrného
zastoupení, v případě senátních voleb, podle zásad většinového systému.
Voličem pro tyto volby je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu, v případě
krajských voleb v obci, která náleží do územního obvodu kraje a v případě
senátních voleb ve volebním obvodu, kde jsou tyto volby vyhlášeny. Ve druhém kole senátních voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Volič může hlasovat,
pouze pokud je zapsán v seznamu voličů, tj. ve stálém nebo zvláštním seznamu voličů (volič může být zapsán pouze v jednom z nich) a nenastanou-li
u něho překážky ve výkonu volebního práva, kterými jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva a v případě krajských voleb i zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
a výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
O době a místě konání voleb v obci informuje starosta obce zveřejněním
způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce a oznámením na území každého volebního okrsku, tj. vyvěšením na veřejných plakátových plochách,
nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 17.09.2020.
Vlastní hlasování probíhá ve volebních místnostech jednotlivých volebních
okrsků, které jsou pro volby stanoveny starostou města. V Kostelci nad Orlicí
je, podobně jako v minulých volbách, stanoveno pro tyto volby celkem 7
volebních okrsků a to:
volební okrsek č. 1
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulicích Erbenova, Fűgnerova, Komenského, Luční, Masarykova, Na Spojce, Nerudova, Proškova, Růžičkova, Sadová, Seifertova, Severní, Solnická, Tůmova s volební místností
v učebně VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
POZOR V PŘÍPADĚ VOLEBNÍHO OKRSKU č. 1 JE ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI PROTI ROKU 2019
volební okrsek č. 2
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulicích Dukelských hrdinů,
I. J. Pešiny, Jiráskovo náměstí, Jungmannova, Jůnova, Kaněrova, Ke Stadionu, Michalcova, Na Lávkách, Palackého náměstí, Pivoňkova, Procházkova,
Příkopy, Schűtzova, Stadion, Štefánikova, Tylova, Ve Štědré, Zoubkova s volební místností na sále Sdruženého klubu Rabštejn, Palackého náměstí 36
volební okrsek č. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Fr. Zoubka, Hálkova, K Tabulkám, Kodytkova, Pelclova, Rudé armády, Tyršova, U Tutlek,
Zahradní s volební místností v klubovně Sdruženého klubu Rabštejn, Palackého náměstí 36
volební okrsek č. 4
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Čermákova,
Gallova, Grunda, Jelínkova, Ke Koupališti, Mandlovní mlýn, Mánesova, Morávkova, Podhorná, Ptáčkova, Rybářská, Smetanova, Staročeská chaloupka, U Kapličky, U Váhy, V Lukách, Za Nádražím, č.e. 157 s volební místností
v klubovně Klubu seniorů Pohoda, Jiráskovo náměstí 69
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volební okrsek č. 5
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Barákova, Havlíčkova, Husova, Jirchářská, Krupkova, Na Morávce, Pod Branou, Purkyňova, Riegrova, Trávnická, Třebízského, Za Drahou, Žižkova, Žofínská s volební
místností na sále městské knihovny, Krupkova 1154
volební okrsek č. 6
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Arnoštova, Drtinova, Frošova, Chaloupkova, Kamenečná, Kotyzova, Mírov, Na Barťáku,
Na Pekajně, Na Plácku, Na Spravedlnosti, Na Vrbině, Na Vyšehradě, Nad Řekou, Nová, Polní, Průšova, Sklenářka, Stradinská, Školní s volební místnosti
v učebně ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Drtinova 662
volební okrsek č. 7
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městských částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry s volební místnosti v klubovně hasičské
zbrojnice v Kostelecké Lhotě
Hlasovací lístky pro krajské i první kolo senátních voleb budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, tj. do 29.09.2020, případně budou k dispozici ve všech volebních
místnostech. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb se
voličům nedoručují a budou k dispozici přímo ve všech volebních místnostech v den konání voleb.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu,
který seznam voličů vede, do okamžiku uzavření seznamu voličů (2 dny před
konáním voleb, tj. do 30.09.2020) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb (do 25.09.2020), a to v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím jeho datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování
volebním okrsku spadajícím, v případě krajských voleb do územního obvodu
kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v případě senátních voleb, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a je-li zároveň v tomto územním
obvodu volič přihlášen k trvalému pobytu. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Každý volič může v rámci krajských a senátních voleb hlasovat vždy pouze
jednou s tím, že hlasuje osobně a jeho zastoupení není přípustné.
Ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství, nebude občanovi hlasování umožněno.
Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise úřední obálky opatřené úředním razítkem a případně i sady hlasovacích lístků pro jednotlivé
volby (pokud si hlasovací lístky nepřinese s sebou). Úřední obálky pro krajské
a senátní volby jsou samostatné a liší se od sebe barvou i velikostí. Podobně
jsou pro jednotlivé volby odlišeny i hlasovací lístky.
Následně volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. Pouze s voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit i do volební schránky. Na hlasovacím lístku
pro krajské volby může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud budou zakroužkovány více jak 4 kandidáti,
k preferenčním hlasům se nebude přihlížet. Na hlasovacím lístku pro senátní volby se žádné úpravy neprovádí. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
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nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do příslušné úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků.

podávat osobně během úředních hodin na MěÚ Kostelec nad Orlicí, budova
A, kancelář A-005 (matrika) u Ing. Duchoňové nebo Ing. Slámové, nebo na tel.
778 493 604, 773 763 321, případně zasílat na e-mail: jduchonova@muko.cz.
nebo eslamova@muko.cz. Po zahájení hlasování je třeba v této věci kontaktovat přímo příslušnou volební komisi (telefonní spojení na jednotlivé volební
komise bude k dispozici na webu města).

V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do příslušných úředních
obálek po jednom hlasovacím lístku, do úřední obálky pro krajské volby, hlasovací lístek pro krajské volby a do úřední obálky pro senátní volby, hlasovací
lístek pro senátní volby. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálky s hlasovacími lístky před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Informace uvedené v tomto článku jsou pouze rámcové a odpovídají stavu
legislativy platnému k 31.07.2020. Vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru, je možné, že může, v čase do termínu voleb dojít v případě krajských
i senátních voleb k celé řadě změn, včetně změn v současnosti platné legislativy. Proto doporučujeme sledovat aktuální dění v této oblasti. Případné
novinky se budeme v rámci svých možností snažit uveřejňovat i na webových stránkách města na internetových odkazech:
https://www.kostelecno.cz/volby-do-zastupitelstev-kraju-2020/ds-1303/
p1=18602 nebo hps://www.kostelecno.cz/volby-do-senatu-parlamentu-cr-2020/ds-1302/p1=18603.
nebo by měly být k dispozici na příslušných webových stránkám ministerstva vnitra na internetové odkazu:
hps://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku pro, který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, a to však pouze v rámci svého volebního okrsku. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze v době před zahájením hlasování

Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
vedoucí organizačně-správního odboru

Pravidla pro volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů
a Senátu parlamentu České republiky 2020 v Kostelci nad Orlicí
Rada města Kostelec nad Orlicí, v souladu s principem rovnosti kandidujících volebních subjektů, schválila na svém jednání dne 27.07.2020 pravidla
pro volební kampaň v Kostelci nad Orlicí pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 02.
a 03.10.2020 a případné 2. kolo senátních voleb ve dnech 09. a 10.10.2020.
Tato pravidla stanovují pro určité oblasti podmínky volební kampaně. Stručný výtah z těchto pravidel je uveden níže.
1.
Shromáždění k představení kandidátů a volebních programů
Každé politické straně, politickému hnutí nebo jejich koalici se zaregistrovanou kandidátní listinou pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje v roce 2020 a každé politické straně, politickému hnutí nebo jejich
koalici a nezávislému kandidátovi se zaregistrovanou přihláškou kandidáta
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020 (dále kandidující subjekt) bude v souvislosti s volební kampaní pro tyto volby bezplatně
poskytnuta část plochy Palackého náměstí či jiného veřejného prostranství
na pozemku ve vlastnictví města Kostelec nad Orlicí pro uspořádání předvolebního shromáždění k představení kandidátů a volebních programů.
Podmínkou pro poskytnutí prostranství je podání Oznámení o konání shromáždění v souladu se zákonem č. 84 / 1990 Sb. zákon o právu shromažďovacím (shromažďovací zákon), ve znění pozdějších předpisů. Volební kampaň
nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě, musí být realizována v souladu
s platnou legislativou, obecně závaznými předpisy, vyhláškami a pravidly.
Svolavatel shromáždění si zajistí na své náklady vytyčení prostoru potřebného ke konání shromáždění. Dále je svolavatel předvolebního shromáždění
povinen zajistit si na vlastní náklady pořadatelskou službu, vybavení prostoru (např. stánek, lavičky, ozvučení apod.), případné připojení k sítím a úklid
daného prostranství po skončení akce.

zákonů, neposkytuje pro účely volební kampaně pro volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky 2020 komunikační média obce, tj. Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice a městský rozhlas ani webové stránky města.
Přesné znění schválených pravidel je k dispozici na: hps://www.kostelecno.
cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_dokumenty=18996 nebo hps://www.
kostelecno.cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_dokumenty=18995.
Ing. Jaroslav Kovařiček, CSc.
vedouci organizačně-spravniho odboru

2.
Výlep volebních plakátů
Město Kostelec nad Orlicí pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu Parlamentu České republiky 2020 nevyhrazuje pro účely
volební kampaně plochy pro bezplatný výlep volebních plakátů. K výlepu
volebních plakátů v rámci volební kampaně mohou kandidující subjekty
za úplatu využít veřejné výlepové plochy, které jsou spravovány SK Rabštejn,
a to na základě domluvy se SK Rabštejn (bližší informace na www.skrabstejn.cz, na telefonu: 774 697 209 či e-mailu: pokladna@skrabstejn.cz).
3.
Komunikační média města Kostelec nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí v souladu s § 56a odst. 6) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a § 16 odst. 4) zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých
6
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2020 | Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
05.09. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515 , Opočno, 777 667 353

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

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

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

12.09. MDDr. Učňová Petra
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 494 622 114

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

13.09. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494622114

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

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

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

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

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

Oznámení:

ČESKÁ POŠTA s. p. oznamuje, že od 01.09.2020 je otevírací doba

Vážení občané města Kostelce nad Orlicí a okolí!
01.09.2020 bude zahájen provoz nové
AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ AB-MED S.R.O.
v poliklinice Masarykova 729 v Kostelci nad Orlicí.
telefon:
mail:
www:
Ordinační doba:

704 605 477
abmedsro@seznam.cz
www.ab-med.cz

pondělí, středa, pátek
úterý, čtvrtek

pobočky Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 900 následující:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

10:00–12:00
08:00–12:00
10:00–12:00
08:00–12:00
08:00–12:00
08:00–12:00

|
|
|
|
|

13:00–18:00
13:00–16:00
13:00–18:00
13:00–16:00
13:00–16:00

07:00 – 12:00
13.00 – 18:00

Budeme zajišťovat léčebně preventivní péči v oboru všeobecné praktické
lékařství, komplexní diagnostickou a léčebnou péči se zajištěním návaznosti na odborná lékařská pracoviště, preventivní i pracovní prohlídky, odběry
biologického materiálu, posudkovou činnost. Dále ve spolupráci s chirurgickým oddělením nemocnice v Rychnově nad Kněžnou i možnost osobního
přístupu a konzultace při řešení neakutních chirurgických stavů.
Dále bych touto formou předem rád poděkoval za Vaši důvěru svěřit se do
naší péče a také za podporu vedení města Kostelce nad Orlicí i majitelů Masarykovy polikliniky, bez níž by zahájení činnosti nebylo možné.
MUDr. Alan Bělohlávek

Společnost CIVAS s.r.o.,
se sídlem v Kostelci nad Orlicí, Hálkova 262,

PŘIJME ŘIDIČE
(nejlépe důchodce z okolí Kostelce nad Orlicí)

s profesním a řidičským průkazem sk. C.
Zájemci o práci mohou volat na tel. č. 731 616 725,
kde se dozví více podrobností.

Bezplatná právní poradna
Odbor sociálních věcí Kostelec nad Orlicí Vám nabízí možnost bezplatné
právní konzultace pro osoby 50+, a to v oblastech dluhů, exekuce, bydlení
a zaměstnanosti. Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením. To znamená v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce.
Schůzku si můžete domluvit osobně
na tel. č. 776 703 170 / v pracovních dnech od 09:00 do 17:00.

Hledám PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
pro práci na modelových kolejištích o ploše 30 - 100 m2.
tel.: 732 171 538
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020
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KLUB SENIORŮ POHODA
Návštěva M studia fitness
V úterý 23.06. prožily členky klubu velmi pěkné odpoledne v prostorách M studia fitness v Zoubkově ulici
v Kostelci nad Orlicí. Šárka Slezáková-Marešová, jako
certifikovaný instruktor studia, nám nejdříve představila svoji koloběžku a seznámila nás s možnostmi využití tohoto do-

pravního a sportovního prostředku pro věkovou skupinu seniorů. Po
teoretickém úvodu jsme si mohly jízdu na koloběžce vyzkoušet a moc
se nám to líbilo. Prohlédly jsme si celé studio a vyzkoušely i další fitness vybavení. Od září některé členky využijí služby studia ke zvýšení
své fyzické zdatnosti.

Letní grilování u zahrádkářů
Přátelské posezení s grilováním v prostorách kostelecké organizace zahrádkářů proběhlo ve čtvrtek 23.07. Grilovaná kuřecí stehna a uzené
maso z udírny byly jako vždy vynikající. Děkujeme kosteleckým zahrádkářům za jejich péči a pohostinnost. Příští léto bychom si rádi tuto vydařenou akci opět zopakovali.

Pozvánka na besedu s Kosťou Korovinem
Členy klubu i širokou veřejnost zveme na
BESEDU S KOSŤOU KOROVINEM
JAPONSKO OD SEVERU K JIHU.
Sejdeme se v pátek 25.09. od 16:00
ve víceúčelovém sále Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí (Příkopy).
Těšíme se na vaši účast.
Členky výboru a vedoucí klubu

Od 01.09.2020 nabízíme komplexní služby

NOVĚ OTEVŘENÉ AMBULANCE
V OBORU PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

dámské | pánské | dětské

AB-MED s.r.o., Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

Frošova 1249, Kostelec nad Orlici

Ordinační doba:
pondělí, středa, pátek
07:00 – 12:00
úterý, čtvrtek
13:00 – 18:00
telefon:
704 605 477
mail: abmedsro@seznam.cz
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KADEŘNICTVÍ

/

web: www.ab-med.cz

(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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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky požární
ochrany
04.08. Nouzové otevření dveří bytu
Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána do domu s pečovatelskou službou, kde podle
oznamovatele během noci upadla nájemnice bytu a nemohla vstát. Byt
jsme odemkli generálním klíčem, který nám poskytli zaměstnanci. Paní
jsme poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme seniorku předali do jejich péče. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a zaměstnanci
pečovatelské služby.

do péče zdravotnické záchranné službě KHK. I přes veškerou snahu
všech zasahujících na místě svým zraněním podlehla. Následně jsme
ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou provedli protipožární opatření na havarovaných vozidlech a zasypali uniklé
provozní kapaliny sorbentem. Poté se naše jednotka vrátila zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, LZS HK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

03.08. Odstranění spadlého stromu z komunikace
Borovnice - Rájec
Jednotka byla povolána k odstranění stromu z komunikace. Po našem
příjezdu k události byla komunikace částečně neprůjezdná. Menší strom
jsme rozřezali pomocí motorové řetězové pily a odstranili. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou.
03.08. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel,
kdy jedno z nich narazilo do stromu. Průzkumem bylo zjištěno, že řidič
osobního vozidla, které narazilo do stromu, utrpěl lehčí zranění. Byla
mu poskytnuta předlékařská pomoc, posádka druhého vozidla byla bez
zranění. Zajistili jsme jedno havarované vozidlo proti vzniku požáru
odpojením akumulátoru. Dále jsme zajistili prostor dopravní nehody
výstražnými kuželi a řídili provoz na komunikaci do příjezdu obecní policie. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou provedli odtažení vozidla
od stromu a následně mimo komunikaci za pomoci navijáků z obou TA.
Následně jsme uklidili komunikaci od trosek z havarovaného vozidla
a po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR, Městskou policií Kostelec nad
Orlicí.
30.07. Dopravní nehoda motocyklu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu. Po našem příjezdu k události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě žáka autoškoly na motocyklu. Zraněné osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme zraněného předali
do jejich péče a dále spolupracovali na jeho ošetření. Po dobu vyšetřování nehody Policií ČR jsme ve spolupráci s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, řídili provoz na komunikaci. Poté jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
23.07. Odstranění nakloněného stromu nad komunikací Zdelov
Jednotka provedla odstranění nebezpečně nakloněného a nalomeného
stromu nad komunikací za pomoci motorové řetězové pily. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu.
23.07. Dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla Kostelecká
Lhota
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního a nákladního vozidla. Při našem příjezdu k události již na místě zasahovala Policie ČR a posádky zdravotnické záchranné služby KHK, které měly v péči
dvě zraněné osoby z havarovaných dopravních prostředků. V osobním
vozidle se nacházela jedna zaklíněná osoba, kterou jsme ihned po příjezdu začali vyprošťovat pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Pomocí nůžek a rozpěrného válce byla osoba vyproštěna a předána
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

22.07. Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v bytovém domě,
kde měla seniorka léky. Po našem příjezdu k události jsme dveře od bytu
za asistence Policie ČR a Městské policie Kostelec nad Orlicí otevřeli
speciálním nářadím. Byt byl předán uživatelce a jednotka se vrátila zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
19.07. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a dodávky Kostelec
nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a jedné dodávky. Po našem příjezdu k události byl zjištěn střet celkem tří
vozidel bez zranění osob, která před křižovatkou nedobrzdila a srazila
se. Dodávku jsme zajistili proti požáru a řídili silniční provoz. Po zadokumentování nehody Policií ČR osobní vozidla odjela na přilehlé parkoviště a dodávka byla odtažena na krajnici pro odtahovou službu. Na závěr
byla vozovka uklizena od trosek z havarovaných vozidel. Poté jsme se
vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
15.07. Vyproštění nohy dítěte z kanálové mříže Lhoty u Potštejna –
Homole
Jednotka byla povolána k zaklíněné noze dítěte v kanálové mříži. Po našem příjezdu k události byla u dítěte maminka. Za pomoci vyprošťovacího zařízení (rozpínáku) jsme zaklíněnou nohu vyprostili z kanálové
mříže. Dítě jsme zkontrolovali, zda nemá zjevná zranění, a předali jsme
mu plyšovou hračku. Matce bylo doporučeno, aby se svým dítětem zajela do nemocnice na vyšetření pohmožděné nohy z preventivních důvodů. Poškozenou kanálovou mříž jsme ohraničili páskou a informovaná
byla starostka obce Borovnice. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
15.07. Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v ubytovně, kde
senior neotvíral. Po našem příjezdu k události byla na místě hlídka Policie ČR. Z vedlejšího bytu jsme vnikli do uzavřeného bytu přes balkon
a dveře odemkli. Na místě jsme nalezli osobu bez známek života. Místo
události bylo předáno Policií ČR. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
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14.07. Požár v dílně rodinného domu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru dílny u rodinného domu. Po našem příjezdu k události a provedeném průzkumu jsme vnikli z rodinného domu
do dílny vyražením dveří a požár likvidovali vysokotlakým proudem
vody v dýchací technice a s použitím termokamery. Elektrická energie
byla v domě s garáží vypnuta. Dále byla nad vraty dílny vyražena plastová výplň z důvodu odvodu kouře zplodin hoření a nasazena přetlaková ventilace. Z dílny byly vyneseny tlakové lahve a zasažené vybavení.
Speciálním nářadím se podařilo otevřít vrata z dílny. Po likvidaci požáru
bylo ještě za pomoci termokamery požářiště zkontrolováno. Na žádost
velitele zásahu jsme se ve večerních hodinách na místo vrátili s technikou CAS 20 4000/240 – S2R a místo zkontrolovali termokamerou. Nebyla objevena žádná ohniska požáru. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkami PO z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Častolovice, vyšetřovatelem požáru a Policií ČR.
11.07. Odstranění spadlého stromu z komunikace Tutleky.
Jednotka provedla odstranění spadlého stromu za pomoci motorové řetězové pily, strom částečně zasahoval do vozovky.
10.07.2020 Odstranění nakloněného stromu Zdelov
Jednotka byla povolána k nakloněnému vzrostlému stromu, který údajně hrozil pádem na budovu. Po vyhodnocení situace a povolání velitele
družstva z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou na místo zásahu bylo
rozhodnuto, že akutní nebezpečí pádu stromu nehrozí, a naše jednotka
se vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a JSDH Zdelov.
10.07. Odstranění stromu Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla odklizení ulomeného malého stromku, který částečně zasahoval do komunikace.

nad Kněžnou odstranění vzrostlého stromu, který se rozlomil a spadl
na místní komunikaci. Strom byl rozřezán za pomoci motorové řetězové pily a odtažen za pomocí navijáku z CAS jednotky z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
07.07. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k náhlé zástavě krevního oběhu u seniora na Palackého náměstí. Po našem příjezdu k události jsme si převzali provádění resuscitace. Dále jsme osobu napojili na přístroj AED a ve spolupráci
se strážníkem Městské policie Kostelec nad Orlicí jsme pokračovali
v kompresích hrudníku doplněných umělými vdechy pomocí ambuvaku
až do příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby KHK. Po obnově
krevního oběhu u postiženého jsme pomohli s jeho naložením a transportem do sanitního vozidla. Poté se jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií
ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
05.07. Dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla Záměl
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. Při našem příjezdu již zasahovala jednotka Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnická záchranná služba KHK. Na místě se
nacházely tři zraněné osoby, u kterých jsme pomohli s předlékařským
ošetřením. Následně jsme zabezpečili havarovaná vozidla proti vzniku
požáru a po dobu zásahu jsme řídili provoz na komunikaci. Nepřímými
účastníky nehody se stala i posádka okolo jedoucího vozidla, ve kterém
cestovala řidička a dvě děti. Členové jednotky dětem věnovali plyšové
hračky a po dobu nezbytně nutnou se je snažili zabavit a zmírnit jejich
stres ze vzniklé události. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme
pomohli s naložením osobního vozidla na odtah a provedli úklid komunikace. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policí ČR.

10.07. Odstranění popadaných stromů Tutleky
Jednotka byla povolána k odstranění nalomeného stromu, který bránil
průjezdu na komunikaci. Strom jsme rozřezali za pomoci motorové řetězové pily a komunikaci zprůjezdnili. Dále jednotka přejela k dalšímu
stromu v obci Tutleky, který spadl na dráty elektrického vedení. Do příjezdu pracovníků energetické pohotovosti jsme místo události zajistili
proti vstupu nepovolaných osob a po odpojení elektrické energie byl
strom rozřezán a odklizen mimo komunikaci. Poté jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Spolupráce s pohotovostní energetickou službou.

29.06. Úklid komunikace po přívalových deštích Dubí
Jednotka byla povolána k odstranění naplaveného bahna na komunikaci
po vydatném dešti. Bahno jsme odstranili pomocí lopat a komunikaci
opláchli vysokotlakým proudem vody. Po dobu zásahu jsme řídili kyvadlově provoz na komunikaci. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce se starostou obce Tutleky.

10.07. Odstranění popadaných stromů z komunikace Kostelec nad Orlicí směr Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána k zprůjezdnění komunikace, na kterou po bouři
popadalo větší množství stromů. Odklizeno bylo celkem pět popadaných stromů na komunikaci za pomoci motorové řetězové pily z Kostelce nad Orlicí směrem do Čermné nad Orlicí. Na základnu se jednotka
vracela přes Kostelecké Horky a Přestavlky z důvodu kontroly průjezdnosti dalších silničních úseků.
10.07. Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov
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26.06. Monitoring potoku Štědrý Tutleky
Jednotka provedla monitoring potoku Štědrý, kde se měl nacházet keř,
který bránil průtoku vody. Hladina potoku byla v normě a keř se nacházel mimo koryto. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a Policií ČR.
24.06. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel bez
zranění osob. Po našem příjezdu a provedeném průzkumu jsme zajistili jedno havarované vozidlo proti požáru. Dále jsme zasypali uniklé
provozní kapaliny sorbentem a řídili provoz na pozemní komunikaci.
Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme odtlačili vozidlo mimo komunikaci a provedli úklid vozovky od sorpčního materiálu a trosek z havarovaných vozidel. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a PČR.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

22.06. Dopravní nehoda motocyklu a dodávky - Rybná nad Zdobnicí
směr Žamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě motocyklu a dodávky. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala zdravotnická záchranná
služba KHK, jednotky z Požárních stanic Žamberk a Rychnov nad Kněžnou. V péči zdravotnické záchranné služby KHK byl řidič motocyklu,
který i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním na místě podlehl. Dále zdravotnická záchranná služba KHK ošetřila na místě lehce
zraněného řidiče dodávky. Místo nehody jsme s ostatními jednotkami
PO zabezpečili a po dohodě s velitelem zásahu se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkami Požárních stanic Žamberk a Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
21.06. Úklid po bleskové povodni Tutleky
Jednotka byla povolána na žádost starosty obce Tutleky k vyčištění propusti pod vozovkou. Zde mohlo dojít ke zvednutí hladiny vody v potoce
Štědrý a její rozlití do oblasti rodinných domů. Dále ještě jednotka provedla odčerpání vody ze dvou zatopených sklepů v rodinných domech pomocí
elektrického kalového čerpadla. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.

18.06. Blesková povodeň Tutleky
Jednotka byla povolána k rozvodňujícímu se potoku po přívalových deštích. Při našem příjezdu do obce byl již potok vylitý mimo své koryto
a hladina stále stoupala. Postupně bylo zaplaveno cca 25 rodinných domů
a přilehlých zahrad. Jednotka prováděla monitoring situace v obydlených
domech, evakuaci vozidel ze zaplavujících se míst nebo zprůchodnění
propustí pro zlepšení odtoku vody. Jedna osoba byla evakuována ze zatopené místnosti do vyšších pater rodinného domu a po dohodě s rodinou byla předána do jejich péče. Po postupném poklesu vody jsme začali
pomocí vysokotlakého čističe a vysavače ve spolupráci s dalšími zasahujícími jednotkami čistit obytné prostory zasažených rodinných domů.
Souběžně s touto činností probíhalo i čištění propustí od nánosů dřevěných klád a dalších překážek, které bránily odtoku vody. Z preventivních
důvodů byly k zasaženým domům připraveny pytle s pískem pro případ
dalšího vzestupu hladiny potoka. Po dohodě s velitelem zásahu o dalším
postupu se jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice, JSDH
Doudleby nad Orlicí, JSDH Malšova Lhota, JSDH Malšovice, JSDH Plácky,
Policí ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí a starostou obce Tutleky.

21.06. Čerpání vody ze sklepa rodinného domu - Kostelec nad Orlicí
Jednotka provedla odčerpání vody ze zatopeného sklepa v rodinném
domě po vydatných deštích pomocí elektrického kalového čerpadla.
Po odčerpání spodní vody ze sklepa dále docházelo k jejímu přitékání.
Majitel nemovitosti byl poučen a zajistil si čerpadlo pro případné další
čerpání vody ze sklepa. Místo události bylo poté předáno majiteli domu.
20.06. Dopravní nehoda osobního vozidla – Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla,
které se nacházelo mimo komunikaci v poli na boku. Při našem příjezdu na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba KHK, která měla
v péči jednu zraněnou osobu a jednotka Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou. Po dobu zásahu jsme řídili provoz. Po zadokumentování nehody Policí ČR jsme pomohli s převrácením vozidla na kola a provedli
protipožární opatření. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK a Policií ČR.
20.06. Úklid po bleskové povodni Tutleky
Jednotka na žádost starosty obce provedla čištění okolí domu od nánosů bahna po bleskové povodni. Poté se jednotka vrátila zpět na svou
základnu.

18.06. Zaplavená komunikace Dubí
Jednotka byla povolána při vydatném dešti k zaplavené komunikaci kalnou dešťovou vodou z polí. Po našem příjezdu na místo události jsme
prováděli monitoring vodního toku a komunikaci zcela uzavřeli. Po příjezdu hlídky Policie ČR jsme jim místo předali a komunikaci ještě zapáskovali. Na místo byla povolána SÚS k zajištění dopravního značení. Poté
jsme se vraceli zpět do obce Tutleky.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Tomáš Sršeň

19.06. Úklid po bleskové povodni Tutleky
Jednotka vyjela do obce Tutleky k pomoci s likvidací následků po bleskové povodni z předešlého dne. Po koordinaci sil a prostředků na místě
jednotka odčerpávala vodu ze zatopených sklepů a lagun, čistila zasažené neobytné prostory od nánosů bahna a vody, evakuovala poškozený nábytek a další předměty nebo čistila okolí domů a cesty od nánosů
bahna. Po vyčištění domů byly instalovány vysoušeče do místností
rodinných domů. Po více jak deseti hodinách se jednotka vrátila zpět
na základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Častolovice, JSDH Doudleby nad Orlicí, JSDH Deštné
v Orlických horách a starostou obce Tutleky.
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11

Září v SDH Kostelecká Lhota

SLOŽKY MĚSTA

POZVÁNKA NA OSLAVY 26.09. V 10:00
SDH Kostelecká Lhota při příležitosti 125. výročí od založení sboru pořádá tradiční Podzimní soutěž, při které bude slavnostně požehnán sv.
Florián, který bude zdobit průčelí hasičské zbrojnice. Soška je vyřezána
z lipového dřeva, autor Pavel Řehák z Doudleb nad Orlicí.

Městská policie

Akce se bude konat na hřišti v Kostelecké Lhotě.
MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přijďte nás podpořit.
Jitka Martincová

POZVÁNÍ DO REGIONU

Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny:
pondělí
15:00–16:00
středa
15:00–16:00

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

Provozní doba:
8:00–17:00

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

Íčko informuje...
Po– Pá

Městská knihovna

So,Ne

c

Vladimír Komárek

zavřeno
Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení

Pro aktivní rozloučení s létem přinášíme několik tipů co s volným časem, ať
už budete mít nad hlavou slunce nebo střechu.
Říká se jí Miss klarinet, nebo také česká klarinetová královna. Řeč je o Ludmile Peterkové, která se 03.09. představí koncertem v prostorách Nového
zámku.
Na akce v Hradci Králové zde neupozorňujeme často, ale Nábřeží řemeslníků za to stojí. Tylovo nábřeží se 12.09. promění ve velkou tvůrčí dílnu,
kde předvedou svoje umění jak řemeslníci z celé republiky i ze zahraničí,
tak studenti odborných řemeslnických škol. Čestným partnerem letošního
ročníku je Archeopark Všestary, takže se můžete těšit na přehlídku řemesel
skutečně od pravěku po současnost. Chybět nebudou živá zvířata, muzikanti a soutěže o ceny.
13.09. se otevřou trhy na zámku v Doudlebách nad Orlicí.
18.–19.09. bude patřit Multižánrovému festivalu F. I. Tůmy a následně
Kosteleckému posvícení v našem městě. Kdo by chtěl 18. 09. večer poněkud hudebně přitvrdit, může navštívit koupaliště s hardcorem nabitým
Majálesem.
Rádi bychom upozornili na unikátní možnost prohlédnout si expozici
zbraní z depozitářů zámku Opočno. Jedná se o jinak nepřístupné exponáty a možnost prohlédnout si je bude již jen 28. 09. a 28. 10. Pro případnou
návštěvu je nutná rezervace.
28.–29.08. se v okolí zámku v Rychnově nad Kněžnou můžete těšit na
tradiční Rychnovský jarmark s hudebníky, řemesly, pohádkami, ohňovou show, šermíři a koňmi a mnohým dalším. V areálu Kolowratského
zámku v sobotu 29.08. proběhne výstava historických vozidel.
Přejeme mnoho příjemných zážitků
Vaše íčko.
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Po
St
Čt

08:00–17:30
07:00–17:30
08:00–17:00

dětské oddělení
Po
St
Pá

12:00–17:30
12:00–17:30
12:00 –16:00

POZVÁNKA NA VÝSTAVU CESTOVATELKY PETRY WENZELOVÉ
Zveme vás na výstavu barevných fotograﬁí cestovatelky Petry Wenzelové,
která již byla inzerována na jaře, ale bohužel jste ji nemohli kvůli uzavření
knihovny zhlédnout. Od pondělí 14.09. až do pátku 30.10. si ji můžete prohlédnout ve výpůjční době knihovny. Na měsíc říjen chystáme i slíbenou
besedu s promítáním fotograﬁí.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VU3V U NÁS V KNIHOVNĚ
– KONZULTAČNÍM STŘEDISKU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
Harmonogram přednášek na zimní semestr 2020
29. 09.
úterý – 09:00
13. 10.
úterý – 09:00
27. 10.
úterý – 09:00
10. 11.
úterý – 09:00
24. 11.
úterý – 09:00
08. 12.
úterý – 09:00

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Předávání knih projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka proběhlo
v úterý 16.06. a mimo budovu školy v altánku u školy ZŠ Skála Gutha-JarkovZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

ského. V rouškám jsme si společně četli ukázky z knížky Katka a klokan ze
šuplíku. Vysvětlili jsme si některá slova, kterým by mohly děti neporozumět, jako např. slovo kárat, šuplík a další. Během prázdnin děti namalují
malého klokánka Švestkulína, kterého hned v září přinesou do knihovny,
neboť ji navštíví společně se svojí paní učitelkou Mgr. Hanou Dosedlovou. Výkresy pak společně vyzdobíme dětské oddělení knihovny a seznámíme se s pravidly půjčování knih. K tvorbě nás všechny inspiroval
nejen krásný výchovný text, ale i roztomilé, barevné a pozitivní ilustrace.

PĚŠKY NA POUŤ
Kam: kostel BOLESTNÉ PANNY MARIE NA HOMOLI
Kdy: v neděli 20.09.
Odkud: od kostela sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí
Čas: 09:15
Pořad bohoslužeb: 08:00, 10:00, 14:00

SK

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 s max. počtem účastníků bohoslužeb 500 osob
Každý druhý čtvrtek, 19:15
Srdečně zveme na veřejné venkovní večerní čtení na farním dvoře pod ořechem. Koná se každý druhý čtvrtek od 19:15. Čteme ze zajímavé současné
české i zahraniční duchovní literatury.
Je možné s duchovním správcem farnosti domluvit v kostele sv. Jiří křest
a církevní sňatek se zachováním opatření dle Usnesení vlády a dle pokynů
diecézního biskupa.

NEUNIKLO NÁM

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

BOHOSLUŽBA
BOHOSLUŽBA

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem, telefon: 606 930 630.
Kurátorka: Ludmila Izáková, telefon: 732 310 852.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
Bohoslužby se konají každou neděli od 11:00 hodin
Každou první neděli Bohoslužba s Večeří Páně
Každou třetí neděle Bohoslužba s nedělní školou
Bližší informace ve vývěsce u sboru.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

13

Dne 01.07. proběhlo slavnostní otevření nově vzniklých komunitních domácností chráněného bydlení v Kostelci nad Orlicí, a to v ulicích Jelínkova
a Rybářská.
Zařízení budou sloužit klientům ÚSP Kvasiny.
Foto: Š. Slezáková

PŘEHLED AKTIVIT MAP Kostelecko
srpen, září 2020
V době, kdy píšeme tento článek, jsou ještě prázdniny v plném proudu. My už ale pilně pracujeme na přípravách akcí pro naše ředitele,
pedagogy, asistenty, vychovatele, děti, rodiče i ostatní veřejnost. Věříme, že situace z letošního jara se již nebude opakovat, a už se těšíme
na setkání s Vámi.
Všem školákům, zvláště pak prvňáčkům, přejeme klidný školní rok a učitelům radost z jejich povolání.
Váš tým MAP Kostelecko Anna Plocková a Jan Kučera

PŘEHLED AKTIVIT MAP Kostelecko – srpen, září 2020
NÁZEV AKTIVITY

DATUM

MÍSTO
KONÁNÍ

Formativní hodnocení – JOB Týniště nad Orlicí

28. 8.
2020

bude
upřesněno

Určeno učitelům ZUŠ. Na semináři se účastníci seznámí s nenásilným a respektujícím
přístupem k dětem v ZUŠ, který vede k většímu porozumění mezi žákem a učitelem, navození
bezpečného prostředí, v němž se žák dovede uvolnit, je samostatnější a podává lepší výsledky.

31. 8.
2020

ZUŠ F. I. Tůmy
Kostelec nad
Orlicí

Triády pro MŠ – Mgr. Lenka Ludvíčková

14. 9.
2020

MŠ
Mánesova,
Kostelec n. O.

24. 9.
2020

Kostelecké
Horky 57
(budova
bývalé školy)

29. 9.
2020

Sbor Jednoty
bratrské,
Choceň

30. 9.
2020

Kostelecké
Horky 57
(budova
bývalé školy)

Úvodní setkání třídenního kurzu formativního hodnocení. 2. skupina. Určeno pedagogům ZŠ.

Jak motivovat, jak přimět žáky ke cvičení? – Mgr. Milan Duspiva

Určeno učitelům MŠ. Náhradní termín. Již obsazeno účastníky přihlášenými na jaře.

Agresivní děti – Mgr. Milan Jirout, Mgr. Iva Nováková
Určeno pedagogům MŠ a ZŠ. Seminář Vám pomůže získat celistvý náhled na vznik a příčiny
nevhodného chování dětí. Lektoři poskytnou návody na správnou diagnostiku problému,
vysvětlí k čemu je agrese dobrá, co poskytuje a proč ji jako strategii využíváme.

Lidskost není docela ztracena – doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Určeno veřejnosti. Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena, tak zní výchozí
předpoklad v Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Přednáška bude poradou nad Poradou
– interaktivní formou provede Komenského dílem – o čem kniha je, proč vznikla, co jsou to
věci lidské, co je s nimi v nepořádku, a především otázka nejdůležitější – je možné je nějak
napravit, polepšit?

Práce s knihou a čtenářská gramotnost – Klára Smolíková
Seminář je určen pedagogům a knihovníkům. Poskytne spoustu cenných rad a strategií,
jak děti školního věku seznámit s knihami a vzbudit v nich zájem o čtení.

Veškeré nabízené akce jsou zdarma. Přihlásit se můžete prostřednictvím pozvánek na webu
map.nadorlici.cz/kostelecko nebo na níže uvedených kontaktech:
Jan Kučera, e-mail: jan.kucera@nadorlici.cz, mob: 603 211 072,
Anna Plocková, e-mail: anna.plockova@nadorlici.cz, mob: 603 211 163

Název projektu: Místní akční plán pro region Kostelecko II. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713

Běh na podporu olympijských myšlenek
se uskuteční tentokrát v září
T-Mobile Olympijský běh - největší běžecká akce, která se měla
konat v polovině června také v našem městě, se nově uskuteční
ve středu 16.09.
Všechny závody, rozmístěné kromě Kostelce nad Orlicí také na více než
osmdesáti místech po celém Česku, budou mít jeden společný cíl – jako
jeden tým odstartovat najednou v 18:00, a to přímo z éteru Českého
rozhlasu Radiožurnálu.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe,
část ze startovného je věnována na podporu charitativní činnosti České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč.
T-Mobile Olympijský běh se koná každý rok v rámci oslav Olympijského dne.
14
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Olympijské myšlenky prostřednictvím běhu ožívají již přes třicet let
a může u toho být každý, kdo má běžecké boty a chuť vyrazit na připravenou trasu.
Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz, kde
získáte i podrobné informace k závodům.
Sledujte FB událost kosteleckého závodu, kam postupně přidáváme
nové informace.
Těšíme se na Vaši účast.
Organizační tým.

VOODOO KARNEVAL 2020
Karneval, který má ve městě Kostelec nad Orlicí tradici více než 20 let, se
v loňském roce oblékl do nového kabátu a pod názvem „Voodoo Karneval“
v sobotu 11.07. oslavil 2. narozeniny na místním koupališti.
Přestože většina festivalů a dalších kulturních akcí byla v celé republice
s ohledem na aktuální situaci spojenou s Covid-19 zrušena nebo přesunuta,
rozhodli jsme se za přísných hygienických opatření a limitovanému počtu
návštěvníků akci uspořádat.
Headliner karnevalu, DJ A. Skillz z Velké Británie, se bohužel kvůli nepříznivému vývoji v zemi a komplikovanému dopravnímu spojení do České republiky
nakonec nemohl akce účastnit. Jeho vystoupení, během kterého zdatně rozhýbává davy po celém světě, nám uniklo jen o vlásek.

Velké zklamání z jeho neúčasti však vystřídala radost, když se nám podařilo
získat mistry lokální Djské scény – DJs N´Zyma a Akvamena, kteří pro tuto
akci vymysleli jedninečný B2B set. Každý se svým gramofonem střídavě rozproudil krev všech přítomných, a to z Jägermeister Tatry, která slouží jako
stage na mnoha předních českých festivalech.
Na venkovním pódiu vystoupily kapely Tygroo, Neosound, Mr. Loco i cenami Anděl ověnčení The Atavists.
Vnitřní pódium patřilo DJs Ver-cha, Jayah, Kohl&Ben, Miňor, Jazza a Robot.
Karneval však není jenom hudba, ale především masky – a ten letošní trumﬂ
ročník předchozí.
Viděli jste někdy na společném prostoru apoštoly z Poslední večeře, sardinky
v konzervě, sushi, ohníček, pouťovou střelnici s věštkyní a Jana Tleskače?
Pokud ne, budeme moc rádi, když se k nám příští rok přidáte a zažijete to
na vlastní kůži!
Děkujeme všem sponzorům
– bez vás bychom letošní ročník uspořádali velmi těžko!
Město Kostelec nad Orlicí, Jägermeister, Cirk La Putyka, Penzion Podhorní
mlýn, Joker Cider, Pivovar Clock, Tiskárna AG Typ, Happy Socks, KLIMACOOL, Jedlinský interiéry a Work4Out.
Organizátoři Voodoo Karnevalu

Víte, že
se druhý kvaliﬁkační turnaj IndiGO FIFA20 Cup
konal v Kostelci nad Orlicí?
Třetí sobotu v červenci se v Kostelci nad Orlicí uskutečnil 1. esport turnaj
pod širým nebem v Královéhradeckém kraji. 5 herních arén, hudební stage,
Rampušák pivní zóna, chill-out zóna s free wiﬁ. Celodenní porce napínavých zápasů na PS4 ve hře FIFA20.
Pojďme si shrnout statistiky kostelecké kvaliﬁkace
•
57 hráčů
•
221 zápasů
•
798 gólů
Děkujeme všem, kteří byli u toho. Tady jsou postupující do velkého ﬁnále
15.8. v Dobrušce:
1. Dominik10
4. Mentos06
Náhradníci
2. Papu
5. Hajas
7. Děcák
3. Pizza
6. Čihy
8. Skiňa
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Léto je na Rabštejně tradičně ve znaku oprav a úprav interiéru budovy. Co
se nám letos podařilo? Rabštejnští návštěvníci se mohou těšit na nové
náladové osvětlení v Divadelní kavárně, průchodu a foyer. Mnozí z Vás si
možná všimli nově osvícené výlohy a velkoplošné obrazovky, která do náměstí promítá program kulturního domu Rabštejn.
Letní kino má za sebou již 7. ročník! Letos jsme promítali české ﬁlmy. Počasí
nám přálo a užili jsme si krásné ﬁlmové večery pod širým nebem. Děkujeme všem věrným návštěvníkům! Zelená oáza v centru města na zahradě
za Rabštejnem tak v létě opět ožila promítáním.
„Dopolední biograf“ se zvýhodněnou výší vstupného v září pokračuje
(v letošním roce byl poprvé zařazen do programu i o letních prázdninách).
Tentokrát se můžete těšit na hudebně – životopisný ﬁlm – Judy (o fenomenální zpěvačce a úspěšné herečce). Promítat se bude ve čtvrtek 17.09.
v 10:00 dopoledne. „Dopolední biograf“ se budeme snažit pravidelně usazovat do programu na třetí čtvrtek v měsíci. Jste srdečně zváni!

Divadlo Pro tebe cokoliv
Po dvojím přesunutí termínu (z důvodu vyhlášeného nouzového stavu)
se těšíme na 01.10., kdy u nás na Rabštejně vystoupí Divadlo Kalich Praha
s komedií Pro tebe cokoliv.
Zárukou rezonující podívané pod režisérskou taktovkou Petra Kracíka je
nejenom vtipně koncipovaný, odlehčený scénář s věčně aktuálním tématem partnerských i rodičovských vztahů, ale hlavně excelentní výkony Jany
Paulové, Pavla Zedníčka či Davida Suchařípy.
Zápletka se točí kolem dcery Jany Paulové a Pavla Zedníčka, kterou hraje
Simona Lewandovská. Ta své hedonistické rodiče nutí, aby se na jeden večer změnili ve vegany a asketické ochránce planety. Tímto chováním celé
rodiny se chce přiblížit ke své vytoužené humanitární misi v Africe.
Postava dravé, zkorumpované právničky Jacqueline Du Vivier a jejího pasivního, podporujícího, někdy až submisivního manžela Gerarda, nesmírně
autenticky a živě rozehrávají témata na první pohled obyčejná, právě tím
blízká nejednomu z diváků. To vše je umocněno nemalou dávkou humoru,
ironie a chvílemi až sarkasmu. Téma lidských vztahů, strachu, pokrytectví
a odhalování skořápky, navenek drsné, no vevnitř emotivní, to vše slibuje
tato neotřelá francouzská komedie.

Hrají:
Jacqueline Du Vivier
Gerard Du Vivier
Christiane Du Vivier
Pierre-Alexandre Du Vivier
Paul Fischer
Maire Fischer
Romain Fischer

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

Komedii PRO TEBE COKOLIV hrajeme na Rabštejně ve čtvrtek 01.10.
od 19:00. Představení je součástí divadelního abonmá 2019/20!

Taneční pro mládež 2020
Po konci srpna přišel čas návratu do středoškolských lavic a s ním začíná
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Zápis frekventantů proběhl
již na jaře a ti se nyní mohou těšit na první lekci tanečních, která proběhne
v pátek 04.09. od 19:00.
V červnu se frekventanti sešli na nulté lekci. Zde se seznámili s tanečními
mistry Danielem Zhoufem a jeho taneční partnerkou Simonou Vaníčkovou
z taneční školy Bonstep Hradec Králové. Dle plánovaného průběhu kurzu se
budeme scházet na Rabštejně v pátky a soboty podvečer dle konkrétního
rozpisu lekcí. Oba taneční mistři jsou stále aktivními tanečníky a jejich volný
čas vyplňují taneční tréninky a mnoho soutěží.
S velkou radostí Vám také nyní mohu oznámit, že náš taneční mistr Daniel Zhouf si před prázdninami „vytančil“ nejvyšší třídu v latinskoamerických
tancích! Gratulujeme!
Během podzimu bude naše frekventanty čekat dvanáct tanečních lekcí
a na závěr samozřejmě slavnostní Věneček s vynikající skupinou EGO Retro
Music z Hořic a DJ Tomem. Ale o tom až později. Nepředbíhejme.
Všechny lekce jsou veřejně přístupné.
I tento rok bude navazovat pokračovací kurz pro taneční páry, které již základními tanečními pro mládež prošli. Pokračovací kurz bude určen jak pro
letošní frekventanty, tak pro všechny ostatní zájemce. Je velmi oblíbený. Více
informací v dalších vydáních zpravodaje.

Revue – travesti show - rozhovor
Jana Paulová představuje svoji postavu takto:
„V soudních síních není zvyklá prohrávat – ať to stojí, co to stojí. Patří mezi
lidi, kteří ve své profesi musí projevit značnou autoritu a pak jim doma delší
dobu trvá, než se přepnou do lidské polohy. Lásku k manželovi a svým dětem
tedy projevuje kolikrát hodně osobitě, ale uvnitř je stejná jako každá dobrá
máma, pro své blízké by se rozkrájela.“
Vnitřní přerod, iniciován cílenou hrou na hippie rodinu, je vlastní i postavě
Pavla Zedníčka, alias Gerarda, který přes svou naoko pasivní roli výrazně
zasahuje do děje a ve ﬁnále překvapuje svou odvahou změnit staré a nefunkční. Tato postava mu sedne naprosto dokonale a jeho bravurní výkon
ještě více umocňuje celkovou atmosféru děje.
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Oblíbená „travesti show“ přijíždí do našeho města s novým zábavným pořadem nazvaným Nemocnice na pokraji zkázy. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček,
s výpravou více než 70-ti kostýmů a divadelní scénou.
O rozhovor jsem požádala headlinera skupiny Lukáše Čepeláka (alias Dolores):
Dokázal byste ve stručnosti popsat historii Vašeho uskupení?
Naše současná sestava je spojení původně dvou nejúspěšnějších českých travesti
skupin – Techtle Mechtle a Kočky. Já i kolegové se věnujeme travesti show už
více jak 10 let.
Pro spolupráci jsem tedy vybral opravdové profesionály ve svém oboru. V aktuální
sestavě vystupujeme už zhruba 3 roky. Připravujeme vždy 2 nové pořady do roka
(jarní a podzimní). Letos navíc chystáme i velkou vánoční show, kterou uvidí diZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

váci jen v 6 městech po celé České republice. Naši diváci jsou většinou pravidelní
návštěvníci našich show, kteří se stejně jako my vracejí za námi dvakrát do roka,
protože u našich vystoupení zapomenou na všední starosti a odreagují se.
Jaké byly Vaše začátky „v branži“?
V roce 2008 jsem zorganizoval první vystoupení v kulturním domě. Travesti show
tenkrát bylo známé spíše z hospod a restaurací. My jsme ale chtěli, abychom jej
dostali do divadel a kulturních domů. To se nám podařilo. Naše vystoupení jsou
zcela odlišná od vystoupení v restauraci nebo hospodě. Nesnažíme se jen parodovat zpěvačky, ale také hrajeme vlastní scénky, pro které připravuji scénář, tvoříme
vlastní taneční choreograﬁe pro společná vystoupení, na každé představení máme
novou tematickou jevištní scénu a během večera vystřídáme okolo 70-ti kostýmů,
což nás dnes řadí mezi nejvýpravnější zájezdová představení.

Na co se mohou diváci těšit v rámci připravované show, která bude u nás
v Kostelci v září?
Diváci se mohou těšit na příběh zdravotních sester z jedné nemocnice.
Do scének, které jsou provázány písničkami a tanečními vystoupení, jsme
dali snad všechny vtipné situace, které si většina lidí v nemocnici prožila
na vlastní kůži. Věřím tomu, že se diváci pobaví a že Kostelec bude další z našich pravidelných zastávek, kam se budeme rádi vracet.
Za příjemné povídání děkuji Lukáši Čepelákovi, které proběhlo v červenci.
Rozhovor vedla Ing. Marta Klimešová
Travesti show „Nemocnice na pokraji zkázy“ vystoupí na Rabštejně ve středu 09.09. od 19:00. Vstupenky a rezervace z původního termínu 08.04. zůstávají v platnosti.

Zajímavosti ze světa filmu

Jaký je Váš největší hudební (profesionální) úspěch?
V minulosti někteří naši členové vystupovali se skupinou Boney M, v „Českolovensko má talent“ a nebo naše představení v pražském muzikálovém divadle
Broadway.
Úspěch, kterého si ale vážíme nejvíce, je ten, že některá naše představení jsou
ve městech vyprodána i půl roku dopředu. Běžně se stává, že v den našeho představení se vyprodá celý sál na další náš pořad za půl roku. To nás moc těší a vážíme si toho.

PRVNÍ ZÁBĚRY Z FILMU KAREL
V produkci BontonFilm vzniká nový celovečerní dokumentární ﬁlm o Karlu
Goovi s názvem KAREL. Má již konečnou podobu a jeho tvůrci zveřejňují
vůbec první záběry z něj. Symbolicky v den, kdy se Karel Go narodil.
„Je to náš dar k narozeninám, dar, který sice nemůžeme předat osobně, který
nás ale naplňuje radostí,“ říká režisérka ﬁlmu Olga Malířová Špátová.
Snímek přinese neobvykle osobní až intimní pohled na život Karla Goa,
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Do českých kin vstoupí 15. října 2020.
Film vznikal v průběhu celého jednoho roku, režisérka a kameramanka
Olga Malířová Špátová strávila s Karlem Gottem během natáčení hodně času. Zachytila ho v zákulisí koncertů, při setkání s fanoušky doma
i v Hamburgu, s rodinou v pražském domě nebo na chalupě, na vsi, kde
trávil dětství, a na dalších místech, která sehrála v jeho životě důležitou
roli. Díky upřímné otevřenosti Karla Gotta čeká diváky film neobyčejně
autentický a jedinečný.

Kdo Vám pomáhá s velice výpravnými kostýmy?
Máme několik švadlen, se kterými spolupracujeme. Návrhy kostýmů si děláme sami.
Pokud v našem pořadu parodujeme konkrétní zpěvačky, většinou se jedná
o přesnou repliku kostýmu dané zpěvačky či herečky. Všechny kostýmy si samozřejmě hradíme sami, bez jakýchkoliv dotací, tedy náklad našich show je
opravdu veliký. Běžně se stane, že zhotovení jednoho kostýmu na míru vyjde
i na 20.000Kč, pokud započteme nadměrné boty, látky, ušití i paruku.
Kdo sestavuje dramaturgii jednotlivých Vašich představení?
Já obvykle sestavuji kompletní dramaturgii pořadu. Choreograﬁe jsou pak
vždy na mých kolezích. Od ostatních skupin nás odlišuje především to, že
naše pořady mají dané téma – tedy kromě parodie zpěvaček máme v pořadech i prvky činohry. Pořad „Nemocnice na pokraji zkázy“ je celý provázaný
příběhem a scénkami z nemocničního prostředí.

Film KAREL uvidíte v kině Rabštejn v říjnu 2020.

Film Havel v kině Rabštejn
A odkud přichází nápady a inspirace pro jednotlivá zvolená témata Vašich
večerních pořadů?
Všeobecně se řídíme tím, že chceme, aby témata našich představení byla divákům blízká. Aby to bylo blízké něčemu, co sami znají, sami zažili, a nebo je
štve. Některá témata jsou i trochu kontroverzní. I proto vzniklo téma Nemocnice
na pokraji zkázy. To jsme však vymysleli ještě v době, kdy nebyl žádný koronavirus. Tenkrát jsme ani netušili, jak aktuální téma může být.
Jak se Vám daří zvládat současnou situaci poznamenanou COVID-19?
Hodně jsme odpočívali. Někteří z nás mají i ještě další civilní zaměstnání. Chystali jsme premiéru nového pořadu a těšili se do práce. Spoustu představení jsme
museli posunout na podzim, tedy od 1. září hrajeme 4–5 představení každý týden až do konce února 2021, kdy nás čeká další premiéra. Mezi tím se ještě naši
příznivci mohou těšit na prosincový VÁNOČNÍ SPECIÁL.
Máte v tomto období např. denní pravidelný režim, který Vás udržuje v kondici?
Občas se snažíme cvičit nebo lehce sportovat. V kondici nás udržují vždy spíše
zkoušky a pak samotná představení.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

Jedním z nejúspěšnějších filmů těchto dnů je životopisný film věnovaný
jedné z nejvýraznějších osobností naší novodobé historie. V režii Slávka
Horáka (který stojí za krásným filmem Domácí péče) budeme sledovat
osobnost Václava Havla od 60. let, kdy působil coby divadelní dramatik
po rok 1989.
V titulní roli Václava Havla exceluje aktuální držitel ceny Thálie Viktor Dvořák. „Četl jsem, díval jsem se na záznamy, ptal jsem se lidí, kteří Václava
Havla zažili. Taky jsem doma před natáčením ráčkoval,“ říká Dvořák k náročné přípravě.
V dalších rolích uvidíte Aňu Geislerovou, Martina Hofmanna a Jiřího Bartošku.
Aňa Geislerové o své roli Olgy Havlové řekla: „Byla to pro mě výjimečná
role, je to jiné, když hrajete skutečného člověka, navíc člověka, kterého
si vážíte. Olga je žena, ke které cítím obrovskou úctu, a pak najednou
stojím v županu s cigárkem v ruce. Bylo to zvláštní a měla jsem z toho
trochu husí kůži.“
Film Havel uvidíte v kině Rabštejn ve středu 23.09. v 19:00.
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Hiphop pro nejmenší – ET dance

Divadlo žije! – sezona 2020/21

Děti čtěte: Jsme skvělá parta! Chceš patřit mezi nás? Pak přijď v září na zápis.
Čekají tě pravidelné tréninky nabité tancem a energickou hudbou. Vrcholem
jsou různá vystoupení a choreograﬁe!
Rodiče čtěte: Chcete, aby si vaše dítka procvičila rytmus? Pro děti ve věku
od 5-9 let je na Rabštejně připravena výuka moderního tance! Odpoledne
plná tance povede lektorka Eliška, která tančila ve street dance crew T-Bass
v Hradci Králové.
Taneční skupina ET Dance Rabštejn se těší na své nové nadšené členy!
Během roku uvidíte své ratolesti na několika vystoupeních. Tréninky budou
v salonku a na sále na Rabštejně s DJ Tomem. Zápis dětí na výuku Hip hop
pro nejmenší proběhne ve středu 09.09. a ve středu 23.09. v Divadelní kavárně Rabštejn, a to vždy od 13:00 do 15:00 (vchod z Palackého náměstí).

Divadelní sezona je připravena.
Její koncept zůstává stejný v takové míře, kterou nám dovolila
současná situace. Na podzim
letošního roku se setkáme s divadly, která ještě patří do abonentní řady 2019/20. Jedná se
o přesuny vzniklé na základě
vládních nařízení. Divadlo Kalich i Divadlo Palace Praha nám
vyšly maximálně vstříc při usazování do programu:
Říjen 2020 – divadelní představení Pro tebe cokoliv – Divadlo Kalich Praha (viz samostatný článek)
Listopad 2020 – divadelní představení Rodina je základ státu – Divadlo Palace Praha (s Miroslavem Etzlerem v hlavní roli)
Navazující divadelní sezona 2020/21 bude zahájena v lednu 2021. Protože je sezóna posunutá, bude obsahovat pouze čtyři divadla (od ledna do června 2021).
Abychom byli věrni tradici, tak opět zahájíme představením Divadla Háta
Praha. Pro jeden z příštích zpravodajů mi Olga „Háta“ Želenská přislíbila rozhovor (tak se těšte!) Přijedou k nám s úplně novou komedií původem z Francie s názvem „Svatba bez obřadu“.
Následovat bude divadlo s Jiřím Langmajerem, který na rabštejnských prknech vystoupí poprvé. Přijedou s divadelní hrou „Jo, není to jednoduché“.
Hlavní roli hraje se svou manželkou Adélou Gondíkovou.
Další informace přineseme v příštím vydání zpravodaje. Už teď Vám mohu
prozradit, že se máme na co společně těšit.

Pohybové aktivity na Rabštejně
Rádi se pohybujete? A rádi cvičíte? Pak jsou následující řádky určeny právě
Vám.
Hlavním cílem Rabštejna je poskytnout našim návštěvníkům možnost odreagování od každodenních starostí, a to nejen kulturním programem, ale
i dalšími cestami, např. tancem či cvičením.
V letošním roce budete moci na Rabštejně využít těchto pohybových aktivit:
PILATES – cvičení na zlepšení ﬂexibility těla, zpevnění nejen středu těla a optické zeštíhlení postavy. Cvičení vede Natálie Pavlasová.
ET Dance pro nejmenší – hip-hop a moderní tance pro nejmenší (děti ve věku
5–9 let). Vede Eliška Klimešová.
Jóga – klasické cvičení jógy. Vede jogín Honza Dlabal.
Taneční kurzy (základní pro mládež, pokračovací pro taneční páry), Tančírny.

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

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

Například z pořadů Terra Musica či EXPOhlenice. S vynikajícím komorním
ansámblem Barocco sempre giovane, s nímž spolupracuje již řadu let, provede kompozice pro klarinet a smyčce.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–17:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Aktuální informace najdete na webových stránkách či na facebooku.

Koncerty v Novém zámku zahájí klarinetistka
Ludmila Peterková a Barocco sempre giovane
Zahajovací koncert abonentní řady v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí se
uskuteční 03.09. v 19:30. V případě příznivého počasí bude proveden ve venkovních prostorách hospodářské budovy Nového zámku. Krásnou klasicistní
hudbu J. V. Stamice a W. A. Mozarta si můžete vychutnat ve spojení s géniem
loci zámku Kinských: v podání jedné z nejlepších klarinetistek současnosti
Ludmily Peterkové a vynikajícího smyčcového ansámblu Barocco sempre giovane. Koncert slovem provede majitel zámku František Kinský. (V případě
nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Zrcadlovém sále).
Ludmila Peterková patří bezesporu k předním sólistům nejen doma, ale
i v zahraničí. Lidé ji znají nejen z koncertních sálů, ale i z televizní obrazovky.
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„Půjde o Kvintet A dur Wolfganga Amadea Mozarta a Koncert B dur Jana Václava Stamice. Obě tyto skladby mám moc ráda. Stamic napsal svůj jediný koncert
pro klarinet v době přechodu od baroka ke klasicismu. Ta věcička má barokní lehkost a kouzlo, dá se i přizdobit, což se později už nedělalo,“ prozradila umělkyně.
V Mozartově Kvintetu A dur se podle ní zase krásně prolínají jednotlivé hlasy.
„Ve druhé větě se na vás snášejí z nebes andělé. Obě skladby jsou jako pohlazení,
ačkoli jsou každá jiná,“ dodává klarinetistka.
V Mozartově Kvintetu A dur zahraje Ludmila Peterková na basetový klarinet.
„V Mozartově době probíhal bouřlivý vývoj dechových nástrojů. K výrobě se zkoušely různé materiály, doplňovaly se klapky, hledalo se ideální ladění nebo zvuk
do salónu i do velkého sálu. Ve Vídni v té době působil šikovný nástrojař Theodor
Lotz a ten spolu s klarinetistou Antonem Stadlerem vymýšlel nové možnosti. Cílem
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

byl klarinet, který dosáhne čtyř oktáv jako třeba ﬂétna. Přidali ke klarinetu klapky,
aby mohl o tercii níž, později šel i chromatický sestup. Postavili takto basetový roh
v ladění F nebo G. Roh se mu říká proto, že je tento nástroj v půlce zalomený do pravého úhlu,“ připomněla hudebnice a vysvětlila důvod, proč se rozhodla použít
v této Mozartově skladbě tento nástroj.
„Rukopis tohoto Mozartova klarinetového kvintetu se ztratil. Není tedy jisté,
pro jaký klarinet byl koncert míněn. Jsou zde však místa, která si vyloženě říkají o hraní na basetový klarinet, proto ho používám, užívám si spodní hluboké
rejstříky. V zámku Kinských vystoupím poprvé a moc se na to těším, dodala
Ludmila Peterková.
Koncert začíná v 19:30. Vstupenky je možné zakoupit na www.ticketportal.
cz. a ve vybraných informačních centrech a předprodejích po celé České republice. Informace na: www.kinskyartmedia.cz a www.ticketportal.cz
Autor Jana Dioszegi
Text pod foto:
Ludmila Peterková

Guarneri Trio Prague složí poctu Beethovenovi
na proslulé Guarneriho nástroje
Guarneri Trio Prague ve složení Ivan Klánský (klavír), Čeněk Pavlík (housle) a Marek Jerie (violoncello) 29.09. oslaví 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, jehož byli právě Kinští významnými mecenáši.
Koncert Vivat Beethoven se uskuteční v Zrcadlovém sále Nového zámku v 19:30 hodin. Čeněk Pavlík a Marek Jerie jej provedou na proslulé
Guarneriho nástroje.

Klavírista se musí spokojit s nástrojem, který má v sále k dispozici. Utěšuji se
tím, že alespoň nemusím nástroj stále s sebou nosit a bát se, že mi ho někdo
odcizí,“ vysvětluje klavírista.
Ivan Klánský kromě vlastní
umělecké činnosti působí současně jako pedagog na HAMU
v Praze. Jedním z jeho žáků
je výjimečný dvaadvacetiletý
klavírista Matyáš Novák, který
s ansámblem Barocco sempre
giovane vystoupí v Novém
zámku 10. listopadu tohoto
roku. „Matyáš Novák je jedním
z nejvýraznějších talentů, které
jsem měl možnost v životě poznat. Má mimořádné technické
dispozice, výbornou paměť, cítí
přirozeně hudební řeč. Je vysoce inteligentní a přes své velké
úspěchy je velmi skromný. Čili
má všechny předpoklady udělat
ve svém oboru kariéru a stát se
reprezentantem české hudby ve světě. Držme mu všichni palce, ať mu stále slouží
zdraví, ať ve světě potkává ty správné lidi, a ať mu hudba dělá stále přináší takovou radost jako dnes. Opravdu moc mu to přeju,“ říká Ivan Klánský.
Vstupenky na koncert Guarneri Tria Prague a na koncert Matyáš Nováka
s ansámblem Barocco sempre giovane zakoupíte na www.ticketportal.
cz i ve vybraných předprodejích a informačních centrech op celé České
republice včetně RTIC na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí.
autor: Jana Dioszegi

Vážení posluchači, milí abonenti
a návštěvníci Nového zámku,
při dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření
se v měsíci září uskuteční jak plánované abonentní koncerty,
tak prohlídky zámecké expozice Život v biedermeieru s Františkem Kinským (05. a 06.09.). V případě příznivého počasí
bude koncert Ludmily Peterkové (03.09.) proveden ve venkovních prostorách hospodářské budovy zámku. V případě
nepříznivého počasí v Zrcadlovém sále, kde se rovněž uskuteční koncert Guarneri Tria Prague (29.09.).
Dle nových nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády ochrana
úst a roušky ve vnitřních prostorách nejsou povinné pro výkonné umělce a moderátory, a také pro účastníky akce v celkovém
počtu 99 účastníků. Tento určený limit budeme respektovat
a na námi pořádaných akcích tento počet nebude překročen.
Trio v původním obsazení koncertuje již 33 let, pravidelně vystupuje
na mnoha mezinárodních hudebních festivalech, ve významných hudebních centrech, rovněž je zváno na rozsáhlá koncertní turné po Evropě, Jižní a Severní Americe, Japonsku, Číně, Austrálii nebo na Filipínách.
„Celý hudební svět slaví letos 250 let od narození jednoho z nejgeniálnějších
hudebních skladatelů Ludwiga van Beethovena. Guarneri Trio má na svém
repertoáru kompletní Beethovenovo triové dílo, které čítá celkem 13 skladeb. V Kostelci nad Orlicí představíme posluchačům dvě nejslavnější z jeho
trií, a to Trio Duchů (Geistertrio) a Arcivévodské trio. To Beethoven věnoval
arcivévodovi Rudolfovi, který sám dokonce klavírní part tohoto tria hrál.
Na začátek koncertu zazní méně hrané Variace Es dur op. 44, kde Beethoven
předvádí, jak z jednoduchého téma umí vytvořit neskutečně krásné dílo,“
dodává k programu legendární český klavírista Ivan Klánský.
Významným předpokladem kvalitního hudebního zážitku je nejen věhlas
renomovaných špičkových interpretů, výběr repertoáru či působivá komorní atmosféra Zrcadlového sálu zámku Kinských, ale i nástroje, na něž
hudebníci hrají. V jejich rukou totiž ožívají unikátní nástroje, jedny z nejcennějších na světě. Jejich hodnota je nevyčíslitelná. Čeněk Pavlík hraje
na housle Zimbalist z dílny Guarneri del Gesu ze slavné sbírky Luigi Tarisia,
Marek Jerie na violoncello z dílny Andrea Guarneri z roku 1684. „Moji kolegové určitě i tento koncert provedou na tyto slavné nástroje. Když si člověk
zvykne na tak výjimečné nástroje, rozhodně dobrovolně nebude hrát na horší.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

Použijete-li roušky či nikoli je zcela na vašem rozhodnutí.
Při setkání v Novém zámku rouška nebude podmínkou ani
ničím nepatřičným.
Těšíme se na setkání.
Jana Dioszegi

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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
klienty i svěřence-pečovatelky měla vždy přívětivé slovo, dostatek času,
účinnou pomoc a řešení. Při svém vytížení se zajímala i o moderní způsob
domácí péče, navštěvovala pravidelně odborné přednášky, pracovala s rodinami ošetřovaných a nikdy jí nechyběla trpělivost, taktní způsob jednání
a pochopení pro jejich individuální potřeby a požadavky.
Mgr. Jaroslava Kopecká, její dlouholetá kolegyně a jedna ze zakládajících
sester PS v Kostelci nad Orlicí, říkala o paní Evě: „Nepočítala vlastní námahu a svým spolupracovníkům se ji snažila ulehčit. Radost z dobrého díla,
obětavost a zájem o každého klienta byly hnacím motorem její práce“.
Při své práci s kolegyněmi jezdily denně na kolech s vozíkem na nákupy nebo
s obědem, praly doma ve vlastních pračkách a přesto představitelé okresu
a měst často poukazovali na to, že je služba zbytečná, že se postará rodina nebo
ústavy, nechápali způsob práce v terénu. I přes tyto těžké začátky pí Fidlerová
nezatrpkla a můžeme říci, že se celý život věnovala seniorům a klientům, kteří
pomoc potřebují. Za její dlouholetou činnost jí vedení města Kostelec nad Orlicí
v roce 2009 poděkovalo při oslavách 40. let pečovatelské služby v našem městě.

Jubilea v roce 2020
Září
70 let oslaví Jaroslav Blažek
Stanislav Šimek
75 let oslaví

Václav Vanický
Karel Martinec

85 let oslaví Miloslava Kapuciánová
91 let oslaví

Ludmila Černá

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

Milá paní Evičko, připojuji se k dlouhé řadě gratulantů a přeji Vám za sebe i za všechny,
kterým jste kdy pomohla, hodně zdraví, sil a spokojenosti do dalších let. Vás i Vaší práce
si velmi vážím a děkuji Vám. Ať Vám Váš elán a dobrá nálada vydrží ještě dlouhá léta.

Sňatek uzavřeli
Kristýna Koissová a Tomáš Pávek
Aneta Ryklová a Vladimír Klanica
Anna Kratoﬁlová a Patrik Mikysa
Martina Adamcová a Milan Hanyk
Karin Brožová a Aleš Řezníček
Tereza Dostálová a Zbyněk Špaček
Lucie Hamplová a Radek Kroupa
Markéta Vilímská a Michal Janeček
Kristýna Dobešová a Matěj Kubíček
Kateřina Matoušková a Jiří Labský
Jiřina Frančiaková a Daniel Zubričan
Linda Hodanová a František Soukup
Beáta Adamíková a Michal Romanovský
Petra Možnarová a Marek Pěnička
Robin Felcman a Lucie Vacková
Kateřina Musilová a Martin Seidenglanz

Šárka Slezáková

Blahopřání Evě Fidlerové k 90. narozeninám

Hodně lásky a vzájemného porozumění!

Z našich řad odešli
Kája Langr
Miluška Boštíková
Jiří Bartoš
Tomáš Špaček

* 2001
* 1952
* 1930
* 1950

Jiří Hanáček
Jaroslav Rosický
Romana Hernychová

* 1949
* 1963
* 1965

Gratulace k významnému životnímu jubileu

S paní Evou Fidlerovou jsem se seznámila v roce 1996 při mém vstupu do organizace zdravotně postižených (dnešní SPCCH). Velice brzy jsem poznala,
že je to žena se srdcem na pravém místě. Ač sama vážně nemocná, vždy stála
na straně těch slabších a potřebných, dokázala poradit, pomoci všude tam,
kde bylo třeba. V organizaci působila ve funkci místopředsedkyně.. Vzhledem
k velice dobrým vztahům, jak k vedení městského úřadu, tak i k ostatním
složkám města, byla v této době činnost organizace velice pestrá a bohatá.
V současné době žije paní Fidlerová již několik let v Plzni, blíže své rodině. Dceři, vnoučatům i pravnoučatům. Přesto se stále zajímá o život v našem městě.
Pravidelně čte celý Zpravodaj Orlice, poptává se, co je nového, co dělají známí.
Milá Evičko, dovol, abych Ti na tomto místě svým jménem poděkovala za
Tvoji celoživotní práci ve prospěch druhých, poděkovala za vše, co jsi udělala
pro kosteleckou organizaci a její členy, a v neposlední řadě i za vše, co jsi
udělala pro mě samotnou. K Tvým krásným a požehnaným 90. narozeninám
Ti z celého srdce přeji hlavně a především zdraví a také malé, ale i větší každodenní radosti. Mám Tě ráda a těším se, že se zase brzy uvidíme.
ing. Jana Vajglová

Poděkování
Dne 4. července oslavili manželé Nováčkovi 50 let společného života.
Děkujeme Vám především za to, že jste byli s námi. Vaše přítomnost pro nás
opravdu hodně znamenala.

Rádi bychom touto cestou popřáli bývalé místopředsedkyni Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami paní Evě Fidlerové
k jejím 90. narozeninám, které oslaví 26. září.
Paní Eva Fidlerová zasvětila svůj život sociálním
službám. Od roku 1971 pracovala jako první
okrsková sestra pečovatelské služby v Kostelci
nad Orlicí, kdy pro rozlohu a horský terén našeho okresu bylo třeba rozdělit území na okrsky.
Počátky této práce byly velmi náročné – nebylo
k dispozici auto, tak veškeré metodické kontrolní návštěvy a sociální šetření bylo možné zajistit pouze veřejnou dopravou, což znamenalo časovou i fyzickou náročnost.Paní Fidlerová si dokázala
svoji činnost a úkoly dobře organizovat a věnovala své práci i soukromí. Pro
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Vzpomínka
Dne 8. srpna uplynulo a 24. září uplyne už dlouhých 30 let, co tento svět
navždy opustili moji milovaní prarodiče, manželé
Marie a Josef Sokolovi.
S láskou a vděčností stále vzpomíná vnučka Jana.

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

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

Vzpomínka
Kdo žil v srdcích těch, jež opustil, ten nezemřel.
Dne 27. srpna tomu byl jeden smutný rok, co nás navždy
beze slova rozloučení náhle opustil pan Pavel Kytlík.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje rodina.

www.charon-eu.cz
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

07.09., pondělí – 19:00 JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Pravidelně každé pondělí
- salonek.

Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 08:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
08:00–12:00
13:00–15:00
středa: 08:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 08:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
08:00–12:00

09.09., středa – 13:00
ZÁPIS – HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Zápis do výuky (13.00 – 15.00 hod). Pro všechny kluky a holky, kteří tančí
rádi a chtějí se naučit moderní tanec a být členy taneční skupiny ET DANCE
Rabštejn. Zápis proběhne v Divadelní kavárně.

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

Program SK Rabštejn

09.09., středa – 19:00
TRAVESTI SHOW: TECHTLE MECHTLE A KOČKY
Jedno z nejúspěšnějších uskupení ve svém oboru s profesionální úrovní. Travesti skupina přijíždí do našeho města s novým zábavným pořadem
„Nemocnice na pokraji zkázy“. Vstupné: 290 Kč v předprodeji, 310 na místě.
Přesunuto z 08.04.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.

04.09., pátek – 19:00
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 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.

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

06.09., neděle –08:30 SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.

11.09., pátek – 19:00
TANEČNÍ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – druhá lekce. Lekce jsou
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veřejnosti přístupné - sál.
14.09., pondělí –16:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ
sál.

18.09., pátek –19:00
TANEČNÍ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – třetí lekce. Lekce jsou veřejnosti přístupné – sál.
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 27.03.2020 a ze
16.05.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
20.09., neděle –11:00

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Divadelní kavárna.

20.09., neděle – 15:00 BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE
Sál. Vstupné: 50 Kč. Přesunuto z 29.03.2020 a ze 17.05.2020 – vstupenky
zůstávají v platnosti.
23.09., středa –13:00
ZÁPIS - HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Zápis do výuky (13.00 – 15.00 hod). Pro všechny kluky a holky, kteří tančí
rádi a chtějí se naučit moderní tanec a být členy taneční skupiny ET DANCE.
Zápis proběhne v Divadelní kavárně.
25.09., pátek – 08:15,10:00

POŘAD PRO ŠKOLY:
PLANETA ZEMĚ 3000 SENEGAL
Určeno pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ. Sál.
25.09., pátek –19:00
TANEČNÍ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – čtvrtá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné - sál.
26.09., sobota – 19:00 RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Tři hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například
waltz, valčík, cha-cha, jive, mambo, sambu a další společenské tance. Heslo:
zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné dobrovolné.
30.09., středa –18:00
MUZIKOTERAPIE – TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Salonek.
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 21.03.2020 a z 27.06.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
03.10., sobota – 19:00
TANEČNÍ 2020 – PRVNÍ PRODLOUŽENÁ
Kurz společenského tance a chování pro mládež – pátá lekce (prodloužená).
Lekce jsou veřejnosti přístupné – sál.
01.11., neděle –15:.00
DIVADLO PRO DĚTI: O SNĚHURCE
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary,
zobcové ﬂétny a rytmických nástrojů. Hraje Malé divadélko Praha.
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 pře22

mluví svého přítele, aby se vydával za otce (alespoň do konce přednášky).
Co nastane? Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr
Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a další. Vstupné: 240– 390 Kč v předprodeji. Přesunuto
z 06.06.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
12.12., sobota –19:00
VĚNEČEK TANEČNÍCH
Večer plný hudby a tance, slavnostní uvedení nových absolventů Kurzu společenského tance a výchovy pro mládež 2020 do společenského života. Taneční škola Bonstep Hradec Králové (taneční mistr p. Daniel Zhouf a sl. Simona
Vaníčková). K tanci a poslechu hraje EGO RETRO MUSIC HOŘICE a DJ TOM..
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
05.09., sobota – 19:00 KALIFORNSKÝ SEN
Maggie se touží stát úspěšnou hudební producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové by teoreticky měla mít tu nejlepší
průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše nefunguje. Maggie je v Traciině životě ten nejposlednější poskok a čtyřiadvacet hodin denně je připravený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. Hudební ﬁlm USA 2020.
06.09., neděle –17:00 PRO DĚTI: VZHŮRU ZA SNY
Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát.
Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. Je strašně
otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A pak
podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství...
Rodinný animovaný film Dánsko 2020.
06.09., neděle –19:00 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Londýnský umělec Robert (Liam Neeson) a jeho syn Jack před lety ztratili
svou ženu a matku. Navzájem se odcizili, teď se ale společně vracejí do jejich starého rodinného domu v Toskánsku, protože ho potřebují prodat.
S domem se pojí dávné šťastné i nešťastné vzpomínky. Místo idylické venkovské vily najdou téměř ruinu… Romantický, komedie GB, Itálie 2020
16.09., středa – 19:.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty
budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas.
Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže právě naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úplně všechno… Komedie. Německo 2019
17.09., čtvrtek – 10:00 DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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. Vstupné zvýhodněné: 80 Kč
22.09., úterý – 19:00
CASTING NA LÁSKU
Ústřední postavou je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se
čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá, manžel jí začne podvádět. S porážkou od života se ale Stela nemíní
smířit – začne si hledat božského chlapa. A každé rande končí fiaskem.
Najde nakonec Stela toho pravého? Nebo všichni pořádní muži už vymřeli? Romantická komedie ČR 2020
23.09., středa – 19:00 HAVEL
Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika
šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých
až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny
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jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především velký, vzrušující
a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Životopisný ČR 2020

jak... Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá
dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. I když se kvůli
problémů vztah téhle dvojice nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou v životě je láska.. Komedie ČR 2020. Vstupné: 120 Kč

27.09., neděle – 17:00 PRO DĚTI: TROLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním
díle pouhou princeznou, povýšila na královnu. Své zemi vládne tancem,
zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování
brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou
jedinými obyvateli planety... Rodinný animovaný hudební film USA 2020.
Vstupné: 120 Kč/ DĚTI 110 Kč.

Prodejní akce

27.09., neděle –19:00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je,

26.09., sobota – 09:00 SECOND HAND + MICISHOP
Nové věci a dovoz z Anglie, Německo (09:00–12:00) – prodej ve foyer.

PŘIPRAVUJEME: ŽENSKÁ POMSTA, ŠARLATÁN, PRO DĚTI: SCOOB!,
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI,….

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD,
Pelclova 279 (budova v ulici Žižkova 367 je v rekonstrukci), Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz

25.09.–28.09.
KOSTLIVEC 2020
Čtyřdenní turnaj v Dračí doupěti Vedoucí Ing. Martin Němec.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
začínáme 01.10.
ROZVRH HODIN V DDM
PONDĚLÍ
09:30–11:00
14:00–15:00
14:30–16:00
15:00–16:00
16:00–17:00
15:45–16:45
16:30–17:30
16:00–17:00
16:00–17:00
17:00–18:00
17:00–18:00
17:00–18:30
18:00–19:00
16:00–17:00

ÚTERÝ
14:30–15:30
15:30–16:30
6:00–17:00
16:30–17:30
16:30–17:30

17:00–18:00
Klub maminek: Lucie Granátová,
520 Kč/ pololetí, 45 Kč/lekce
Jóga pro děti: Bc. Ondřej Sitka, 520 Kč
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na šachy: Ing. Pavel Hadač
Správňačky: Zuzana Fialová, 620 Kč
Šikulkové I. pro předškoláky:
Kateřina Šafránková, Zuzana Fialová, 520 Kč
Lakros: Jan A. Dostálek, 520 Kč
Barevná paleta: Bc. Ilona Mikysková, 520 Kč
Fotografování I.: Ing. Zdeněk Fabiánek, 520 Kč
Keramika pro rodiče s dětmi:
Marcela Zahradníčková, 80 Kč/lekce
Fotografování II.: Ing. Zdeněk Fabiánek, 520 Kč
Střelba ze vzduchové pušky pro pokročilé:
Jan A. Dostálek, 520 Kč
Klub keramiky pro mládež a dospělé:
Marcela Zahradníčková, 80 Kč/lekce
Střelba ze vzduchové pušky pro pokročilé:
Zdeněk Hroch, 520 Kč
Programování LEGO robotů (od 10let):
Ing. Veronika Andrlová, 650 Kč

Angličtina pro 1.–2. tř. ZŠ: Bc. Ondřej Sitka, 520 Kč
Kreativní vaření: Bc. OndřejSitka, 690 Kč
Výtvarný ateliér 4.–9. tř. ZŠ:
Bc. Cecílie Sejkorová, 520 Kč
Angličtina pro 3.–5. tř. ZŠ:
Mgr. Veronika Řepková, 520 Kč
Plastikový modeláři:
Ing. Ladislav Žižka, (učebna Havlíčkova), 520 Kč
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17:00–18:30
18:00–19:00
17:00–18:00
18:00–19:00

STŘEDA
15:00–16:00
15:00–16:00
15:30–17:00
16:00–17:00
16:00 – 17:30
16:30 – 18:00
18:30 – 19:30

ČTVRTEK
13:30–15:00
14:00–15:00
15:30–17:00

Střelba ze vzduchové pušky pro začátečníky:
Tomáš Sehnoutka, 520 Kč
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na Dračí doupě: Robert Marek
Český jazyk: doučování, příprava k přijímacím
zkouškám. Mgr. Veronika Řepková, 520 Kč
Osobnostní rozvoj: Bc. Ondřej Sitka, 520 Kč
Moderní cestování a přežití v přírodě:
Bc. Ondřej Sitka, 520 Kč

AJ pro II. stupeň ZŠ: Bc. Ondřej Sitka, 520 Kč
Kytara bez not pro začátečníky:
Ivana Minaříková, 520 Kč
Železniční modeláři: Petr Urban
(učebna Havlíčkova ul.), 580 Kč
Kytara bez not pro pokročilé:
Ivana Minaříková, 520 Kč
Klub zábavné logiky a deskových her
se zaměřením na dračí doupě: Ing. Jan Němec
Módní návrhářství:
Bc. Jitka Krčmářová Klára Marková, 520 Kč
Klub mladých instruktorů – organizace akcí,
příprava letních táborů: Bc Ondřej Sitka,
J. A. Dostálek, 50 Kč

Keramika pro 1.–3. tř. ZŠ:
Marcela Zahradníčková, 650 Kč
Zábavný počítač a X-BOX pro I. st. ZŠ:
Jan A. Dostálek, 520 Kč
Keramika od 3. třídy ZŠ:
Marcela Zahradníčková, 650 Kč

23

16:00–17:00
15:30–16:30
16:30–17:30
17:00–20:00

Kytara bez not pro pokročilé:
Ivana Minaříková, 520 Kč
Keyboard: Matěj Muller, 520 Kč
PC - tvorba internetových stránek pro začátečníky,
pro 12–15 let: Jan Černý, 650 Kč
Šachový klub pro SŠ a dospělé:
Ing. Tomáš Blažek, 520 Kč

17:00–18:30

Keramika – točení na hrnčířském kruhu:
Marcela Zahradníčková, 80 Kč/ lekce
Klub kytary bez not: Ivana Minaříková, 70 Kč/lekce
PC – tvořte krásné ﬁlmy, editace videa, pro 12–15 let:
Jan Černý, 650 Kč
Angličtina pro mládež SŠ a dospělé:
Bc. Ondřej Sitka, 900 Kč

17:00–18:00
17:30–18:30
18:30–19:30

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
začínáme 1. 10.
ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNÁCH
PONDĚLÍ
14:30–15:30
15:00–17:00
15:00–17:00
15:45– 16:45
15:45–16:45
16:00–17:00
16:00–17:00
16:30–17:30
17:00–18:00
17:00–18:00
18:00–19:00

Kondiční trénink od 4. třídy: Jan A. Dostálek
(tělocvična Havlíčkova ul.): 580 Kč
Jezdectví pro začátečníky:
Mgr. Marie Gregorová (Farma Tutleky), 1.500 Kč
Jezdectví od 10 let: Lenka Szotková
(Jezdecký klub Doudleby nad Orlicí), 1.500 Kč
Horolezectví I. pro 1.–3. třídu ZŠ:
Mgr. M. Sejkora (OA), 580 Kč
Společenské tance: Bc. Ondřej Sitka,
(zrcadlový stál Havlíčkova) 580 Kč
Mažorekty Saﬁra I.: Sandra Fialová, Radana Fialová
(tělocvična ul. Havlíčkova), 750 Kč, věk 5–8 let
Mažoretky Borohrádek.: Lenka Malíková
(tělocvična Borohrádek), 750 Kč
Králičí hop: Bc. Ondřej Sitka, 490 Kč
(učebna ul. Havlíčkova), 580 Kč
Mažorekty Saﬁra II.: Sandra Fialová, Radana Fialová
(tělocvična ul. Havlíčkova), 750 Kč, 9–11 let
Horolezectví II. pro 4.– 6. třídu ZŠ:
Mgr. M. Sejkora (OA), 580 Kč
Kin-ball a jiné netradiční míčové sporty:
Bc. Ondřej Sitka (tělocvična Havlíčkova ul.), 580 Kč

STŘEDA
14:00–15:00

Pohybové hry pro I. st. ZŠ: Bc. Ondřej Sitka (tělocvična Havlíčkova), 580 Kč
Atletika pro 1 – 3 tř. ZŠ: Jan A. Dostálek, Eliška
Šafránková (Stadion), 580 Kč
Jezdectví od 10 let: Lenka Szotková (Jezdecký klub
Doudleby nad Orlicí.), 1.500 Kč
Atletika 4. – 6. tř. ZŠ: Jan A. Dostálek, Eliška
Šafránková (Stadion), 580 Kč
Mažorekty Saﬁra I.: Sandra Fialová, Radana Fialová
(tělocvična ul. Havlíčkova), 750 Kč, věk 5 – 8 let
Mažorekty Saﬁra II.:
Sandra Fialová, Radana Fialová
(tělocvična ul. Havlíčkova), 750 Kč, 9 – 11 let
Orientační běh pro 1.–4. tř. ZŠ: Mgr. P. Hladká, Iva
Rybínová (Hala Jungmannova), 580 Kč
Orientační běh pro 5.–9. tř. ZŠ: Ing. Viktor Hladký
(Hala Jungmannova), 580 Kč
Cvičení rodiče s dětmi 3–6 let: Bc. Ondřej Sitls
(tělocvična Havlíčkova ul.), 580 Kč
Taneční kroužek pro dívky 2.–5. tř. ZŠ:
Michaela Kubíčková, Jana Hovorková,
(zrcadlový sál Havlíčkova 580 Kč
Střelba z NERF zbraní: Jan A. Dostálek, Richard
Janša (Sokolovna), 580 Kč
Akrobatická a párová gymnastika:
Bc. Ondřej Sitka (uč. Havlíčkova), 580 Kč
Lezení na umělé horolezecké stěně
pro SŠ a dospělé: Mgr. Miroslav Sejkora
(tělocvična Havlíčkova ul.), 70 Kč/lekce

14:30–15:30
15:00–17:00
15:30–16:30
16:00–17:00
17:00–18:00

16:30–17:30
16:30–17:30
16:00–17:00
16:45–17:45

17:00–18:00
ÚTERÝ
14:15–15:15
15:30–16:30
16:00–17:30
16:00–17:00
16:00–17:00
17:00–18:00

17:00–18:00
17:00–18:00
17:00–18:00
17:30–18:30
17:00–18:00
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Sporťáček: Jan A. Dostálek (těl. Havlíčkova), 580 Kč
Bruslení a hokej: Jan A. Dostálek
(umělý led za OA), 580 Kč
Judo: Štefan Trebatický, Blanka Peterová
(Havlíčkova ul.), 580 Kč
Gymnastická průprava I. 5–8 let: Lucie Šrámová,
Karolína Páralová (těl. Havlíčkova ul.), 580 Kč
Zumba: Sandra Fialová, (učebna zrcadlový sál
Havlíčkova ul.), 750 Kč, pro holky i kluky 8–15 let
Mažorekty Safira III.: Sandra Fialová,
(učebna zrcadlový sál Havlíčkova ul.),
750 Kč, věk 12–17 let
Cvičení rodiče s dětmi 1.–3. roky:
Mgr. Petra Hladká, Zuzana Fialová (OA), 580 Kč
Gymnastická průprava II. 9–11 let: Lucie Šrámová,
Karolína Páralová (těl. Havlíčkova ul.), 580 Kč
Plavání I: J. A. Dostálek (bazén RK), 1.500 Kč
Jumping-trampolínky na hudbu: Zuzana Uhrová,
(zrcadlový sál Havlíčkova) 580 Kč
Gymnastická průprava III. 12–18 let:
Lucie Šrámová, Natálie Šrámová
(těl. Havlíčkova.), 580 Kč

17:30–18:30
18:00–19:00

ČTVRTEK
15:30–16:30
16:00–17:30
16:00–17:00
16:00–17:30
16:00 – 17:00
17:00–18:00
17:00–18:00
16:45–17:45

Badminton: Jan A. Dostálek (Sokolovna), 580 Kč
Judo: Štefan Trebatický, Blanka Peterová
(Havlíčkova ul.), 580 Kč
Gymnastika a parkur pro kluky:
Bc. Ondřej Sitka (tělocvična Havlíčkova), 580 Kč
Agility pro děti od 11 let, mládež a dospělé:
Lucie Bočková (zahrada DDM), 60 Kč/ lekce
Mažoretky Borohrádek.: Lenka Malíková
(tělocvična Borohrádek), 750 Kč
Gymnastika a parkur pro kluky:
Bc. Ondřej Sitka (tělocvična Havlíčkova), 580 Kč
Horolezectví III. 6.–9. třída ZŠ:
Mgr. Miroslav Sejkora (OA), 580 Kč
Atletika 7.–9. tř. ZŠ: Jan A. Dostálek
(Stadion), 580 Kč
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PÁTEK
14:00–15:30

15:00–17:00

15:30–16:30

16:00–17:00

Sobal pro SŠ:
Mgr. Miroslav Sejkora
(tělocvična Havlíčkova ul.), 580 Kč
Jezdectví pro pokročilé:
Mgr. Marie Gregorová
(Farma Tutleky), 1 500 Kč
Fit balet pro předškoláky a první třídu ZŠ:
Lucie Šrámová, Natálie Šrámová, 550 Kč
(zrcadlový sál Havlíčkova ulice), 580 Kč
Stolní tenis:
Josef Čermák
(Sokolovna), 580 Kč

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 2021
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovkách Orlických hor
proběhne v lednu a únoru (04., 11., 18., 25.01. a 01.02. 2021). Cena:
3.500 Kč (z toho hrazen autobus, vlek, kvaliﬁkovaný instruktor).
UMÍTE LYŽOVAT/JEZDIT NA SNOWBOARDU A NEPOTŘEBUJETE INSTRUKTORA? Zúčastněte se lyžařské školy bez výuky lyžování. Cena
3.500 Kč (z toho hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu).
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 10.12.2020 do DDM, (platba
na účet č. 2200377848/2010, var. symbol 12348)

Mateřské centrum Cvrček z.s.

SOBOTA
Klub orientačního běhu: Mgr. Petra Hladká

PRAVIDELNÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Dopoledne: pondělí, středa, čtvrtek 9:00–12:00
Cena za 1. pololetí,
pokud není uvedeno jinak.
Na každý kroužek prosím vyplňte samostatnou přihlášku.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně nebo do schránky
na dveřích DDM, případně třídnímu učiteli
nejpozději do 30. 9.

Připravujeme
23.09., středa 16:30–18:00 DEN NANEČISTO
Nahlédněte do pestré nabídky zájmových kroužků na školní rok
2020/2021. Seznamte se osobně s vedoucími kroužků. V areálu
zahrady DDM Pelclova 279 a v klubovnách DDM jsou připraveny
ukázky činností nejen pro školáky a předškoláky, ale i pro mládež a dospělé. Na Vaši návštěvu se těší pracovníci DDM.

www.cvrcek.org, e–mail: cvrcek@cvrcek.org, tel.: 774 321 111
Mateřské centrum Cvrček – nejaktuálnější informace
z našeho centra na Facebooku

Program doprovodných akcí na září
02.09., středa – 09:00
09.09., středa – 10:00
16.09., středa – 16:30
19.09., sobota – 10:00
23.09., středa – 16:30
Každý čtvrtek – 16:00
Každý čtvrtek – 17:30

HURÁ DO CVRČKA
TVOŘENÍ PRO NEJMENŠÍ
malování na kamínky
VÝROBA MEJDLÍČEK
DÍLNIČKY NA KOSTELECKÉM POSVÍCENÍ
ZÁVODY ODSTRKOVADEL PRO NEJMENŠÍ
MASÁŽE MIMINEK (lektorka Iva Voráčková)
CVIČENÍ TĚHOTNÝCH,
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
(lektorka Iva Voráčková)

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

Pozvání na akce ZUŠ F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí – září
19.09., sobota – 18:00

20.09., neděle – 15:00

BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ GISELLE
SK Rabštejn. hudba Adolphe Adam,
tančí žákyně TO ZUŠ a členové souboru VoTo,
choreograﬁe – Lenka Neubauerová.
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ GISELLE
SK Rabštejn. hudba Adolphe Adam,
tančí žákyně TO ZUŠ a členové souboru VoTo,
choreograﬁe – Lenka Neubauerová.
Těšíme se na Vás. ZUŠ Kostelec nad Orlicí
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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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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).

05.09., sobota – 06:16 Z MALÉ SKÁLY DO ŽELEZNÉHO BRODU
Sraz účastníků: 06:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, Orlicí město, odjezd 06:16 do Železného Brodu nebo Malé Skály (bude upřesněno po průzkumu trasy a včas oznámeno). Pěší trasa: z Malé Skály - Kolem
Jizery, památník Tadeáše Haenkeho, Lišný, Železný Brod, možná muzeum
skla, Běliště, Kostel sv. Jakuba, nebo ze Železného Brodu v obráceném pořadí. Délka pěší trasy: 10 km, převýšení 208 m. Návrat: vlakem. ze Železného
Brodu nebo Malé Skály. Vedoucí Radka Krtičková.
19.09., sobota – 07:00 Z MEZIMĚSTÍ DO TEPLIC NAD METUJÍ
Sraz účastníků: 07:00 na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město, odjezd 07:15 do Meziměstí. Pěší trasa: Meziměstí, Svatojakubská cesta, Vernéřovice, Vernéřovická studánka, U Nového Dvora, Teplice. Délka pěší trasy:
Teplice město 10 km, Teplice nádraží 12 km, převýšení 178 m. Návrat vlakem.
Vedoucí Věra Hrdličková
03.10., sobota – 07:40 OKOLO ŠPIČÁKU V ORLICKÝCH HORÁCH
Sraz účastníků: 07:40 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí, odjezd autobusem v 07:56 do Deštné v Orlických horách, Národní dům. Pěší trasa: po
neznačené cestě Víska, kaple Ošerov, Plasnice Úhor, Pod Špičákem, Kout,
Dříš, Deštné. Délka pěší trasy: 10 km, převýšení 171 m.
Návrat: autobusem z Deštného. Vedoucí Věra Hrdličková.

Komunitní centrum

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
05.09., sobota

SWINGOVÝ FESTIVAL – ZRUŠENO

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

05.09., sobota

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

Budova KC je bezbariérová.

06.09., neděle

PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM
(přeloženo ze 04.07.2020)

12.09., sobota

FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU – ZRUŠENO

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

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

po předchozí telefonické domluvě.

Pravidelné akce:
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
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.“

29.09., úterý 19:30

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

PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

04.10., neděle

PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM

23.10., pátek – 19:30

VILÉM VEVERKA A KATEŘINA ENGLICHOVÁ:
15 LET SPOLU (přeloženo z 21.05.2020)
účinkují: Kateřina Englichová, harfa, Vilém Veverka, hoboj

Každé úterý 17:30

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 prázdni26

10.11., úterý – 19:30

MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
POCTA J. S. BACHOVI
účinkují: Matyáš Novák - klavír, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
12.–19.12.

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

20.12., neděle

PROHLÍDKY S MAJITELEM ZÁMKU
FRANTIŠKEM KINSKÝM
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

22.12, 23.12

EDMUND PASCHA: VÁNOČNÍ MŠE F DUR
VÁNOCE S CARMINOU
účinkují: Carmina Rychnovsky dětsky sbor a sólisté, komorní smyčcový
orchestr, dirigent: Václav Derner
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.

tmě s doprovodným programem. Pořádá pro vás spolek Doteky naděje v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí. Vstupné je zdarma. Rezervace míst je
nutná. Volejte 702 092 006.

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
Září na Sklenářce:
11.–13.09.
14.–20.09.
19.09., sobota – 19:00
20.09., neděle – 10:00

VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ PRO ZDRAVÍ
JÓGA-VÉDÁNTA ÁŠRAM
KAKAOVÝ OBŘAD BEIJA-FLOR
OČISTNÁ POTNÁ CHÝŠE - podzimní rovnodennost

Individuální pobyty ve tmě, meditačním ústraní, detoxikační pobyty, masáže.
Podrobnosti a přihlášky na www.sklenarka.cz.

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

Různé
21.–24.10., 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00
KAVÁRNA VE TMĚ
Přijďte si dát kávu nebo jiný nápoj spolu s námi a vyzkoušet si život ve

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

Lymfodrenáž očista organismu odstraňuje otoky,
celulitidu, nadváhu, vyplavuje škodlivé látky z těla,
napomáhá regeneraci. Ems zpevňuje vnitřní svaly.

obrazy a mandaly
tibetské mísy
svíčky
drahé kameny
originální šperky
háčkované doplňky
antické dekorace
vázy, květináče
Pořádáme:
mandalové večery
muzikoterapie
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Z NAŠICH ŠKOL
ZUŠ F. I. Tůmy

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Obchodní akademie
T. G. Masaryka v době prázdnin
Po předchozí čtyřměsíční online výuce je prázdninový čas na OA TGM vyplněn prací na přípravách nového školního roku:
-

rekonstrukce serveru,

-

příprava nových webových stránek,

-

dokončení výmalby školy,

-

generální úklid,

-

výměna jednoho dvojkotle,

-

předání podkladů ke stavebnímu povolení na přístavbu šaten
sportovní haly Jungmannova,

-

zprovoznění kluziště pro veřejnost od 01.08.,

-

skartace pro ﬁrmy regionu,

-

předání podkladů na mimořádnou publikaci
„Rychnovsko nejen z nebe“, která je spolu s dodatkem almanachu
připravována ke 125. výročí školy na rok 2022 (ukázka přebalu knihy).
vedení školy

Rychnov nad Kněžnou Region
Not Only From Heaven

2EFKRGQ¯DNDGHPLH7*0DVDU\ND.RVWHOHFQDG2UOLF¯DFHO«5\FKQRYVNRVHY£PQ\Q¯SěHGVWDYXM¯SRKOHGHPGRSRVXGQHSR]QDQ¿P

RYCHNOVSKO nejen

z nebe

0LODQ3DSUÎND
DNROHNWLY

RYCHNOVSKO nejen Z NEBE

Rychnov nad Kněžnou Region
Not Only From Heaven

$QJSěHNODG

EĞũǀşĐĞůĞƚĞĐŬǉĐŚŬŶŝŚǀZ

Studio SUN
Pavla Kolafová
P E D I KÚ R A
KO S M E T I K A
Pod Branou 208
Mobil: 775
28
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0LODQ3DSUÎND
DNROHNWLY

OBCHODNÍ AKADEMIE

T. G. M. KOSTELEC NAD ORLICÍ
www.oakostelec.cz

PEDIKÚRA
- odstranění
zrohovatělé kůže, mozolů
a kuřích ok
- řešení zarůstajících nehtů
pomocí rovnátek
- individuální silikon.
korektor na vbočený palec,
přeložený prsty...
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Prázdniny jako každé jiné
Dva letní měsíce jsou za námi. Letošní prázdniny
na naší škole proběhly tak, že člověk by chtěl říci:
Bylo to jako každý rok. Ano, tohle léto pro nás bylo
v mnohém stejné.
Opět jsme museli zajistit chod minifarmy zvířátka, která tu chováme, ta se
neptají, zda jsou prázdniny nebo školní rok. Dále bylo třeba udržovat v přijatelném stavu botanickou zahradu, sklidit pokusná políčka.
A nešlo jen o ta políčka. Škola obhospodařuje 17 ha zemědělské půdy, do obilí tedy vyjel náš nový kombajn. Se sklizní obilovin učitelům praxe pomohli,
jako ostatně každoročně, studenti oboru Agropodnikání, kteří si tak odbyli
individuální praxi.
Individuální praxe v době prázdnin se netýká jen budoucích maturantů, musí
ji splnit i žáci učebního oboru Zemědělec-farmář. Letní praxe probíhá u našich partnerů, zemědělských podniků a osob podnikajících v zemědělství.
Praxi si studenti sjednávají většinou v dosahu svého bydliště. V některých
případech ji žákům vyjedná škola a jak už jsme zmínili, lze praxi vykonat také
přímo ve škole.
Řada pedagogických pracovníků opět vyjela na kontrolu pracovišť, na nichž
praxe probíhá. A jsou místa, kam se naši studenti vrací. Zajímavá byla v tomto ohledu návštěva Rodinné farmy F. Kejklíček v Plotištích u Hradce Králové
v první polovině července. Tři naše žákyně oboru Agropodnikání a jeden budoucí farmář tu škole udělali skvělou reklamu, byli vedením ﬁrmy hodnoceni
na výbornou a jejich instruktorka, Ing. Vlasta Kejklíčková pro ně měla pouze
slova chvály s tím, že ten náš farmář tu má už předem vyjednané a jisté pracovní místo.

Lidé se nás občas ptají, kde
jsou přes prázdniny naši psi.
Feny, které měly za páníky
maturanty, škola těmto již
bývalým žákům každoročně
odprodává za nákupní cenu.
Ovčandy, o něž se starali žáci
třetího ročníku, jsou na prázdninách, každou mají na starosti
tři studenti, kteří se dohodnou
na tom, u koho a kdy dotyčná
fena bude. A v tomto ohledu jsme se v červenci dočkali
velkého překvapení - Eliška
Kolínová ze 3. A se v Českých
Budějovicích zúčastnila se svěřenou školní fenkou Jackie výstavy německých
ovčáků. Získaly krásné ocenění VELMI DOBRÁ, což je v kategorii mladých
psů nejlepší možný výsledek. Eliška nám k tomu napsala: „Zásluhu na tom
úspěchu mají i Veronika Žišková a Ellen Škrabánková, které se o Jackie se mnou
starají. Holky, díky!“
A nyní? Jsou tu nová štěňata, která se už seznámila s prostředím, kde stráví
první dva roky svého života.
Jak už jistě víte, škola letos slaví jubileum, vznikla před 125 lety. Právě proto
jsme už 16. ledna vytvořili novou facebookovou stránku nazvanou Cesta časem aneb 125 let rolnické školy. Pokud si do vyhledávače na internetu zadáte
tento název, můžete se vydat na toulky časem. Najdete tu spoustu zajímavostí, starých fotograﬁí a vyobrazení z dávné i nedávné minulosti kostelecké
zemědělské školy.
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

&QDɸGOKRQTCFKNK
CLGʂVɄLUGOWʂGVɸKN
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
DDM Kamarád

CESTA KOLEM SVĚTA /TÁBOR PRO 1.–4. TŘÍDU ZŠ/
20.–24.07. (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

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

Táborové léto
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU
06.07.–10.07. (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

CESTOMÁNIE – TURISTICKO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR
27.–31.07. (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 2.–4. TŘÍDU
06.–10.07. (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TANEČNÍ TÁBOR I.
13.07.–17.07. (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
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SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
3. 8. – 7. 8. 2020 (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

CESTA KOLEM SVĚTA – TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
03.08.–07.08. (5 DNÍ) – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
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SPCCH
Výlet Ostrá u Lysé nad Labem Botanicus
a Poděbrady s SPCCH 15.07.
Nenápadná vesnička Ostrá u Lysé nad Labem, kde zažijete úžasné a skvělé
zážitky v Centru řemesel a bylinných zahrad BOTANICUS . Měli jsme skvělou průvodkyní, která nás provedla vesničkou řemesel našich předků, kde si
i můžete jednotlivá řemesla vyzkoušet, ale i výrobky zakoupit.
Výroba mýdla i s bylinkami z klášterních zahrad, knihtisk, mincovna, vězení
s mučírnou, košíkářská dílna, rýžování zlata, lukostřelba, provaznictví, dřevořezba, výroba perníků s pecí, loutkářská dílna, výroba svíček a další.
Oběd jsme měli zajištěn v HODOVNĚ, kuřecí plátek na grilu s pečenými mini
brambůrkami a dipem. Moc dobré. Čepují tam pivo, 4 druhy limo, džusy atd.
Pečou i bezlepkové pečivo, dále palačinky, bramoráky ,bramborové placky,
slané pečivo i sladké koláče a speciality.
Všude je zavedeno platidlo 1 groš ´= 10 Kč, které zakoupíte na pokladně. Mají
též obchůdek s vlastními výrobky, mýdla, bylinky, čaje, medy, kosmetiku a další.
Ceny výhodné, jelikož v prodejně Botanicus naproti centra jsou cena 2x dražší.
Následně jsme si individuálně procházeli zahrady, kterých tam je 18. Projít
všechny by bylo na celé odpoledne, ale odjížděli jsme pak ještě do Poděbrad,
takže jsme navštívili jen Klášterní, která byla provoněná hlavně levandulí, ale
i dalšími úžasnými bylinkami. Bílou s nádhernými velkokvětovými kopretinami, zeleninovou, zahradu jedlých rostlin,
travnatá plocha, kde jsou panely na stálé výstavy.
Po celou dobu nám svítilo sluníčko, až když jsme přejížděli do Poděbrad, tak
u Nymburka spadlo pár kapek.
V Poděbradech jsme si individuálně prohlédli náměstí, kolonádu, nádvoří
zámku, případně výstavu panenek v Městské knihovně a navštívili různé kavárny, cukrárny atd.
Lázeňské domy na hlavní kolonádě a lázeňský park krásně upravený, kvetoucí, květinové hodiny od r. 1937 letos k 600 stému výročí narození Jiřího z Poděbrad a trpaslík, který kladívkem odbíjí čas, socha „Žena s osuškou“, sochy
3 keramická srdce, busta B. Smetany, další sochy „Ztracený ráj“, „Na vlnách“, „Leda s labutí“ s fontánou, hlavní fontána s měnícími se obrazy.
Prameny Jubilejní, Eliščin, Trnka.
Náměstí s jezdeckým pomníkem krále Jiřího z Poděbrad z roku 1896 a zámek,
který je nejstarší historickou památkou města, kde nás na 1. nádvoří upoutal
pohled na 28 „Srdcí Evropy“ otáčejících se větrem.
Tato srdce vytvořila ﬁrma Jelínek ze sklolaminátu a jejich namalování akrylovými barvami s motivy jednotlivých členských zemí vytvořili žáci 9 oslovených uměleckých škol. Tento projekt byl zrealizován v květnu 2014 na počest
"Mírového projektu Jiřího z Poděbrad, který poprvé nastínil možnost spojené
Evropy, zajišťující mír a obranu proti vnějšímu útoku. . U zdi zámku je rozárium, které vzniklo na počest "Poděbradských dnů poezie" navazujících
na dávné Neumanovy Poděbrady, které se konají každoročně.. Účastníci fes-

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020

tivalu, herci, umělci a osobnosti veřejného života zasadili jednotlivé růže.
V současné době již hodně odkvétají.
Na druhém nádvoří se nachází Památník KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD, bývalá kaple byla zrekonstruována a má 3 stálé výstavy. V prvním prostoru je
Památník Krále Jiřího, v dalším galerie významného sochaře generace Národního divadla, aktivního sokola a českého vlastence Bohuslava Snircha,
který je i autorem jezdeckého pomníku Jiřího z Poděbrad a ve sklepení kaple
se nacházejí archeologické nálezy. Moc zajímavé a skvěle popsané exponáty
vztahující se do doby krále Jiřího, v galerii sochy a o životě a díle B. Snircha
. Památník je součástí Polabského muzea Poděbrady.
Při zpáteční cestě jsme měli problém s prasklou pneumatikou autobusu před
Hradcem Králové u Roudnice u slunečnicového pole. V dohledu byla restaurace U sedláka Chvojky s celodenním provozem, kde jsme se napojili a povečeřeli. Nakonec po výměně kola se úspěšně vrátili domů. Byl to super výlet.
Foto: H. Růžičková

Poděkování
Tímto bychom rádi poděkovali předsedkyni Svazu postižených civilizačními
chorobami Kostelec nad Orlicí paní Blance Matějusové, která perfektně připravila náš zájezd, byli jsme moc spokojení a krásně jsme si to užili.
Děkujeme.
Účastníci zájezdu
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Český zahrádkářský svaz
Špatný rok moštaře nezlomil!
Zahájení přijmu ovoce:
sobota 12.09. 08:00–12:00
dále vždy v pondělí: 13:00–17:00 a v sobotu: 08:00–12:00
Žádáme zájemce o ekologicky hodnotný mošt, aby:
• si domluvili větší dodávku jablek, to je nad 50 kg,
předem telefonicky v pracovní době na čísle 731 051 373,
• dodávali padané ovoce přebrané, min. velikost 4 cm
a čisté vymyté lahve
Za 100 kg jablek obdrží pěstitel:
až 75 lahví moštu 0,7 l – dle evidované výtěžnosti v ceně 15 Kč/láhev;
20 Kč/láhev bez dodaného ovoce s dodávkou lahví.
Záloha na námi dodanou láhev 3 Kč. Nečisté lahve nepřebíráme!

Krabicový mošt:
5 l (bag in box–nevratný obal) 130 Kč proti ovoci (10 kg), 160 Kč volně
3 l (bag in box–nevratný obal) 90 Kč proti ovoci ( 7 kg), 110 Kč volně
Odvezete si známý kostelecký tepelně ošetřený čirý mošt bez chemických přísad
Rádi vykoupíme do odvolání padaná, nehnijící jablka
– výhodně 2 Kč za 1 kg, podmínkou je předběžná dohoda.
Mimořádné dodávky i termíny projednejte s
Jarka Bělobrádková - 605 147 418
Informace: Antonín Mrázek - 605 711 606
zahradkari.kostelec@seznam.cz
http://www.zahradkari.unas.cz/

SPORT
TJ Sokol Kostelecká Lhota

FK Kostelec nad Orlicí

ROZLOSOVÁNÍ „A“ MUŽSTVA (OP II. TŘÍDY)

Zprávy z fotbalového klubu

13. kolo, 16.08., neděle – 17:00
1. kolo, 22.08., sobota – 17:00
2. kolo, 30.08., neděle – 17:00
3. kolo, 06.09., neděle – 17:00
4. kolo, 12.09., sobota – 16:30
5. kolo, 19.09., sobota – 16:00
6. kolo, 26.09. sobota – 15:30
7. kolo, 04.10., neděle – 15:00
8. kolo, 10.10., sobota – 15:00
9. kolo, 18.10., neděle – 14:30
10. kolo, 25.10., neděle – 14:30
11. kolo, 01.11., neděle – 14:00
12. kolo, 08.11., neděle – 14:00
14. kolo, 14.11., sobota –13:30

Kostelecká Lhota
– SK Petrovice nad Orlicí
TJ Velešov Doudleby nad Orlicí
– Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota
– TJ Lokomotiva Borohrádek
TJ Sokol Černíkovice – Kostelecká Lhota
FC ZDELOV 1963 – Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota
– FK Kostelec nad Orlicí B
TJ Sokol Žďár nad Orlicí
– Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota – FC Spartak Rychnov B
TJ Sokol Lukavice – Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota
– FK Deštné v Orlických horách
SK Dobruška B – Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota – AFK Častolovice
SK Albrechtice nad Orlických
– Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota
– TJ Velešov Doudleby nad Orlicí

ROZLOSOVÁNÍ „A“ MUŽSTVA (OP II. TŘÍDY)
1. kolo, 22 08., sobota – 17:00
2. kolo, 29.08., sobota – 17:00
3. kolo, 06.09., neděle – 10:00
4. kolo, 12.09., sobota – 16:30
5. kolo, 20.09., neděle – 16:00
6. kolo, 26.09., sobota – 15:30
7. kolo, 03.10., sobota – 15:00
8. kolo, 10.10., sobota – 15:00
9. kolo, 17.10., sobota –14:30
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SK Týniště nad Orlicí B
– Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota
– TJ Sokol Lípa nad Orlicí B
TJ Sokol Javornice B – Kostelecká Lhota
FC Domašín – Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota – AFK Častolovice B
TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí
– Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota
– TJ START Olešnice v Orlických horách
1. FC Rokytnice v Orlických horách
– Kostelecká Lhota
Kostelecká Lhota – TK Čermná nad Orlicí

Po velmi úspěšném příměstském táboru přípravek a soustředění mládeže v Dolní Čermné uspořádali trenéři starších žáků a dorostu soustředění
v domácích podmínkách, kde hráči absolvovali několik tréninků denně.
Během prázdnin naše mládež nepřetržitě trénuje, kdy je i přes dovolené
účast velmi slušná. Do nové sezony jsme přihlásili sedm kategorií. Turnaje
v okresním přeboru budou hrát naše nejmenší naděje, jak předpřípravka,
tak mladší přípravka, kde jsme přihlásili dva týmy, díky velkému počtu dětí.
V krajských soutěžích budou startovat týmy starší přípravky, mladších
žáků, starších žáků a mladšího dorostu. Mladší dorost bude mít domácí
hřiště v Častolovicích. Pevně věříme, že se našim nadějím bude dařit a i nadále budou spokojenými žáky našich trenérských učitelů.
V kategorii mužů trénujeme pravidelně třikrát týdně, kdy je průměrná
účast na tréninku 18 hráčů. Během přípravy naše A i B mužstvo sehrály několik přátelských utkání, do kterých jsme naskočili i naši mladí odchovanci, kteří vyšli z dorostu, či ještě věkem dorostenci jsou. Největší změnou je,
že naše A mužstvo bude hrát domácí zápasy od 14:00. V našem kádru došlo
k několika změnám. Cílem pro podzimní část je opět bavit naše fanoušky
dobrým fotbalem a začleňovat do kádru naše mladé odchovance, přičemž
již nyní máme věkový průměr A mužstva okolo 23 let.
Na první domácí mistrovské utkání připravujeme sportovní den pro děti.
Pro děti bude připraven nafukovací hrad, malování na obličej, či několik
sportovních soutěží. Ve 13:30 vystoupí místní mažoretky Marlen, poté
bude následovat mistrovské utkání našeho A mužstva proti Chlumci nad
Cidlinou B. Po utkání je připravena hudební projekce, kdy si na své přijdou
posluchači všech věkových kategorií. Veškeré soutěže a atrakce budou
pro děti zdarma, přičemž pro ně bude připraveno několik odměn v podobě sladkostí. Věříme, že si cestu na Městský stadion najde každý z vás,
a všichni jste jménem fotbalového oddílu srdečně zváni.
Příchody–odchody
A mužstvo
Odešli: Cvejn Matěj (Týniště), Vodička Jan (Solnice)
Přišli: Vídeňský Martin (Solnice), Dědeček Dominik (Třebechovice), Svatoš
Roman (Kostelecká Lhota), Kotyza Ondřej (Vamberk), Neubecker Michal
(Zdelov), Ludvík Michael, Bečka Ondřej (Dorost)
B mužstvo:
Odešli: Sejkora, Kozel (oba Zdelov), Ševčík (Opočno) a Trejtnar odešel
do Sopotnice.
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Příchody: Pelc, Andrys, Kytlík, Jiroušek (všichni z dorostu), Mlynář (Předměřice n. L.), Lamka
(Dlouhopolsko), Šrámek, Řehák (A mužstvo)
Trenérské složení mužů
A Mužstvo: Petřík, Holman
B mužstvo: Řehák ml., Řehák st.

SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
Softballový oddíl

David Holman

Sport-Club-Senior

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!

ve svých aktivitách nepolevuje
Jak příjemně prožít letní odpoledne? Na to byste se
mohli zeptat téměř poloviny členů S-C-S, kteří se v sobotu 8. srpna sešli na svém již 183. setkání. To se uskutečnilo v tenisovém
areálu u splavu za účelem již pátého ročníku soutěže v pétanque.
Na setkání přišlo přes třicet bývalých sportovců a za krásného slunečného
počasí v devíti tříčlenných družstvech soutěžili o co nejlepší umístění. Francouzi, jejichž kolébkou právě tato hra je, by se divili, kolik sedmdesátníků
a starších v Kostelci pétanque s maximálním nasazením hraje. Přiložené fotograﬁe svědčí o tom, kdo byl nejúspěšnější. Ale i ostatní, kteří „bednu“ neobsadili, si dobře zahráli, fandili a radovali se z úspěchu lepších. Tak, jak to
dělávali v dobách, kdy soutěžili a reprezentovali svoje město ve svém „sportovním oboru“ v minulosti.
Odpoledne bylo doprovázeno náramným pohoštěním, spoustou humoru
a písniček. Je vidět, že se bývalí sportovci stále umějí bavit a radovat se ze
života bez ohledu na věk.
Děkujeme pořadatelům, hlavně naší předsedkyni, jejím pomocníkům,
ing. Františku Duchoňovi a jeho rodinným příslušníkům, kteří zajistili perfektní společenské zázemí, kde se všem neskutečně líbilo. Snímky pořídil Josef Žid a kromě těch uveřejněných u tohoto článku , budou další k dispozici
ve sbírce fotograﬁí klubu.
Blanka Babůrková, účastnice setkání

Kostelec nad Orlicí

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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MO ČRS Kostelec nad Orlicí
Memoriál Ing. Josefa Padriána
– Pohár veteránů 2020
Jako již tradičně se v tomto čase, na stejném místě
a pod hlavičkou naší MO Kostelec nad Orlicí, uskutečnil v termínu 05.–07.06. už XVII. ročník Memoriálu
Ing. Josefa Padriána - Pohár veteránů. Závodilo se v lovu na umělou mušku,
ve dvou kategoriích: od 45 do 60 let a nad 60 let. Závod se pravidelně pořádá na Divoké Orlici, a to v Kostelci nad Orlicí a Doudlebách nad Orlicí.
Závod byl ve znamení dobré nálady a vynikajících výkonů, kdy se celkovým
vítězem stal Ruda Milerski, který obhájil loňské vítězství. Celkem se chytilo
1387 ks ryb, což odpovídá v průměru 38 kusům na závodníka. To je dobrá
zpráva o stavu rybí obsádky na našem revíru Divoké Orlice 2, a to i vzhledem
k tomu, že z důvodu nepříznivého počasí byl nedělní závod zrušen. V úlovcích převažovala „bílá ryba“, ale nebyla nouze ani o ryby lososovité. Největší
radostí pak bylo zjištění o nemalém zastoupení „potočáka“ a lipana.
Letošního ročníku se zúčastnilo mnoho známých osobností z „muškařského světa“ včetně obchodu s muškařinou Karla Křivance, a bylo se opravdu
na co dívat. Po celý víkend panovala dobrá nálada a věřím, že všichni zúčastnění si tuto událost užili a rádi přijedou i v roce příštím. Těší nás příjemné a pozitivní ohlasy, proto také patří velké poděkování organizátorům
a všem, kdo se ve svém volném čase podíleli na průběhu celé akce.

VÝSLEDKY:
Celkový vítěz: Ruda Milerski
Kategorie do 60 let
1 – Láďa Votke
2 – Milan Šenkýř
3 – Tomáš Starýchfojtů

Kategorie nad 60 let
1 – Ruda Milerski
2 – Jirka Klíma
3 – Miloslav Trousil

Kamarádi rybáři, přeji všem pevné zdraví, pěkné léto a zase za rok!
Dále bych vás rád informoval, že naše místní organizace, která je pravděpodobně nejstarší v Čechách (zakládací listina je z 05.05.1880), stále hodně žije a pořádá každoročně několik významných akcí, na které
jste srdečně zváni. Jedná se o již zmiňovaný Pohár veteránů – Memoriál
Ing. Josefa Padriána, který se koná každoročně vždy první víkend v červnu, dále pořádáme v zimním období 3-4 setkání otevřeného Východočeského muškařského klubu, kterých se pravidelně účastní významní
hosté jako například Jirka Klíma, Karel Křivanec, Jindra Knápek, Tomáš
Starýchfojtů, Jirka Pejchar, Pavel Chyba, Luboš Roza, Dan Svrček a řada
dalších současných i bývalých reprezentantů. V neposlední řadě jsou to
pak tradiční srpnové závody dětí a následně dospělých, které pořádáme
na naší místní vodě Přehrádky a v našem krásném areálu na Podhorné.
Více informací se dozvíte na stránkách naší MO.

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

Michal Urban, předseda MO Kostelec nad Orlicí
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

SBÍRKU ŠATSTVA
10. října 2020
Věci, které nám pomáhají!
- Letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské (použitelné, nepoškozené).
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky - minimálně 1 m2.
- Boty (nepoškozené) svázané v páru v igelitové tašce.
- Kabelky a batohy.
- Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové.
- Drobné elektrické spotřebiče (žehličky, varné konvice, fény, ...).

Věci, které brát nemůžeme!
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé!
Stany, koberce, matrace. /
Lyžařské potřeby, poškozené a obnošené boty. /
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače). /
Veškerý nábytek, jízdní kola, kočárky. /
Nádobí, skleničky, porcelán. /
Knihy. /

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
Sbírka se uskuteční v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 11:00 hodin
v prostorách Hasičské zbrojnice, ulice Příkopy č. p. 267
a ZŠ Na Skále (ulice Drtinova)
Bližší informace na tel. 725 475 566, Ivana Hrabinová (MÚ)
nebo dispečink Diakonie Broumov tel. 491 524 342.

Předem děkujeme všem dárcům!
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – září 2020
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Zdravotní pojišťovna,
která se postará o zdraví
celé Vaší rodiny.
široké preventivní programy pro děti, dospělé i seniory (vyšetření, pohybové
aktivity, dentální služby, očkování, podpora dárců krve a kostní dřeně atd.)
příspěvky na nadstandardní zdravotní péči a ozdravné pobyty
programy a výhody pro těhotné a novorozence
beneﬁty a slevy u partnerských společností (např. plavání či bruslení zdarma)
vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce
vstřícný a pozitivně hodnocený klientský servis
certiﬁkát jakosti ISO 9001:2015 a ocenění HCI – Zaměstnanecká pojišťovna
roku 2019
Silná a stabilní rodinná pojišťovna s více než 25letou historií a největší sítí
zdravotnických zařízení a lékařů v regionech ŠKODA AUTO a. s.

PŘIDEJTE SE DO RODINY POJIŠŤOVNY ŠKODA!

On-line registrace

Registrace k nám je jednoduchá. Stačí vyplnit pár údajů
on-line, nebo osobně na naší pobočce.
O vše ostatní se postaráme my!
Změna pojišťovny je možná od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

Máte dotaz? Volejte 800 209 000 nebo pište na

/zpskoda | www.zpskoda.cz

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem
Hradec Králové
Po celé září vyhrávejte v našem vysílání
á í
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

Kostelec n. O. 96.5 FM
Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid
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