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Vážení spoluobčané,
do nového roku 2021 vám přeji hlavně hodně zdraví a štěstí.
Držme nadále při sobě, pomáhejme si, buďme si oporou a přejme si navzájem jen to nejlepší. Podpořme v sobě naději a víru
v lepší časy. Kéž s novým rokem přijdou. Přeji vám hodně sil a trpělivosti.
František Kinský, starosta města

Poděkování za finanční dar
Je mou příjemnou povinností poděkovat společnosti Federal–Mogul
Friction Products a.s. za tradiční podporu zájmových a sportovních
organizací z Kostelce nad Orlicí a jeho místních částí. V roce 2020
byla mezi čtrnáct projektů těchto organizací rozdělena částka 85 000
Kč. Finanční podpory si moc vážíme a těšíme se na další spolupráci.
Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s.: Sportem ke zlepšení zdraví dětí
školního věku – 4.000 Kč; FbK Kostelec nad Orlicí, z.s.: Florbalový
klub Kostelec nad Orlicí 2020 – 9.000 Kč; TTC Kostelec nad Orlicí, z.s.: Turnaj mládeže – 3.500 Kč; Kostelecký okrašlovací spolek:
Dětský karneval –9.000 Kč; Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.:
Kemp mládeže - Městský stadion Kostelec nad Orlicí – 9.000 Kč; TJ
SOKOL Kostelecká Lhota z.s.: Ukončení prázdnin – 5.000 Kč; Kostelecký okrašlovací spolek: Dětský den – 5.000 Kč; Ilona Semrádová:
T-Mobile Olympijský běh – 3.500 Kč; FbK Kostelec nad Orlicí, z.s.:
Florbalový klub Kostelec nad Orlicí 2020 – 5.000 Kč; Marlen Kostelec
nad Orlicí, z.s.: Zajištění tělocvičny pro tréninky – 10.000 Kč; DÁMSKÝ
KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.: Divadlo pro děti – 5.000 Kč; Břetislav Štěpař: 2.
ročník parkurových závodů v Kostelecké Lhotě – 7.000 Kč; Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s.: Sportem ke zlepšení zdraví dětí školního
věku – 3.000 Kč; SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad
Orlicí: Advent 2020 – 7.000 Kč.
František Kinský, starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

ze dne 09.11.2020
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě a omezení užívání nemovitosti, číslo
smlouvy 9/50/20/0242/Ho/FK s příspěvkovou organizací Správa silnic Královehradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové,
Plačice, Kutnohorská 59, IČ: 70947996.
řád veřejného pohřebiště města Kostelec nad
Orlicí s účinností od 10.11.2020.
nájemní smlouvu na část pozemku parc. č.
2647 o velikosti 150 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem xxxx, trvale bytem xxxx.
nájemní smlouvu s paní xxxx a panem xxxx,
oba bytem xxxx, na část pozemku parc. č.
2464/2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí,
označenou jako díl VIII. o velikosti 362 m2.
nájemní smlouvu s panem xxxx, bytem xxxx,
na část pozemku parc. č. 2464/2 v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí, označenou jako díl IX.
o velikosti 406 m2.
nájemní smlouvu s paní xxxx, bytem xxxx,
na část pozemku parc. č. 2464/2 v obci a kat.
ú. Kostelec nad Orlicí, označenou jako díl X.
o velikosti 387 m2.
nájemní smlouvu s manžely xxxx, oba bytem
xxxx, na část pozemku parc. č. 2464/2 v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, označenou jako
díl XI. o velikosti 300 m2.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-2020009/VB/006 Kostelec n.O., Rudé
armády, p.c. 713/4,-kNN týkající se pozemků
parc. č. 707/60 a 714 v obci a kat. ú. Kostelec
nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
smlouvu o dílo se společností ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Krchleby 2, IČ:
48173215 na zabezpečení prohrnování místních komunikací v zimním období 2020 2021
v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 29.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí číslo ID

•

•

•

•

38/2020 ve výši 25.000 Kč se spolkem Marlen
Kostelec nad Orlicí, z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Gallova 1170, IČ: 28553080.
smlouvu o provedení ohňostroje se společností Pyromaniac s.r.o., se sídlem 547 01 Náchod, Běloves, Ryšavého 162, IČ: 09342150.
plán jednání rady města na rok 2021.
souhlasí
s umístěním pana xxxx, trvale bytem xxxx
do domova pro seniory PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s., se sídlem 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, Na Drahách 1826, IČ: 27467686.
s podáním opakované žádosti o poskytnutí
dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora
obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, v rámci výzvy
MMR ČR č. 1/2021/117D8220, na rekonstrukci havarijního stavu místní komunikace ulice
Michalcova a Riegrova.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ze dne 23.11.2020
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě a omezení užívání nemovitosti, číslo
smlouvy 9/50/20/0243/Ho/NK s příspěvkovou organizací Správa silnic Královehradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové,
Plačice, Kutnohorská 59, IČ: 70947996.
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s názvem 13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad
Orlicí se společností STATING s.r.o., se sídlem
500 04 Hradec Králové, Kukleny, Pardubická
861/75a, IČ: 25963864.
kupní smlouvu na akci Dodávka výpočetní
techniky pro město Kostelec nad Orlicí se společností HASCOM OK s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 61, IČ: 25280970.
nájemní smlouvu na část pozemku parc. č.
1049/2 v obci Kostelec nad Orlicí a kat. ú. Kostelecká Lhota s manžely xxxx, oba bytem xxxx.
smlouvu o výpůjčce na pozemky parc. č.
2464/1, 2500/1, 2500/2, 2501, 2456/4, 2456/5
v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem
xxxx, bytem xxxx.
pachtovní smlouvu na pozemky parc. č.

•

•

•

•

2460/1 a 2460/2 v obci a kat. ú. Kostelec nad
Orlicí s panem xxxx, bytem xxxx.
nájemní smlouvu s xxxx, bytem xxxx a xxxx, bytem xxxx, na část pozemku parc. č. 810/2 o velikosti 30 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
nájemní smlouvu s paní xxxx, bytem xxxx,
na část pozemku parc. č. 810/2 o velikosti 120
m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
nájemní smlouvu s manžely xxxx, oba bytem
xxxx, na část pozemku parc. č. 810/2 o velikosti 31 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
roční odměny pro členky Sboru pro občanské
záležitosti Kostelec nad Orlicí za jejich činnost v roce 2020 dle přílohy.
roční odměny pro členy Redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice za jejich činnost v roce 2020 dle přílohy.
odměny ředitelů škol a školských zařízení
Kostelec nad Orlicí za II. pololetí roku 2020
dle návrhu.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 30.
darovací smlouvu se spolkem Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z.s., se sídlem 614 00
Brno, Zábrdovice, Zubatého 685/1, IČ: 01905872,
která bude doplněna o částku a speciﬁkaci věcného daru dle výsledku ankety Dobrovolní hasiči
roku 2020 vyhlášeného v Brně dne 16.12.2020.
ve funkci valné hromady společnosti Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003,
výsledek ﬁnančního hospodaření za 3. Q. 2020.
souhlasí
s podnájmem bytu č. E9/3 v bytovém domě
čp. 1452 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí dle žádosti paní xxxx, bytem xxxx s účinností od 01.01.2021 do 31.12.2021.
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova
1003, s neuplatněním nároku na roční nájemné v roce 2021 určeného dodatkem č. 9
nájemní smlouvy ze dne 22.3.2001.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
•

•

ze dne 26. října 2020
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
ve výši 1.400.000 Kč s příspěvkovou organizací Obchodní akademie T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí, Komenského 522, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 522, IČ: 60884711.
souhlasí
ze zadávací dokumentací architektonické
soutěže o návrh SK Rabštejn Kostelec nad

•

•

Orlicí - nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí.
s využitím předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/8 na části pozemku parc. č.
1956/71 orná půda v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí a uzavřením kupní smlouvy na spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/8 na GP oddělené části pozemku parc. č. 1956/71 na níž se vztahuje předkupní
právo za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s ustanovením § 101
odst. 4 z. č. 183/2006 Sb. - stavební zákon.
s využitím předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/4 na části pozemku parc. č.
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•

1956/61 orná půda v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí a uzavřením kupní smlouvy na spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/4 na GP oddělené části pozemku
parc. č. 1956/61 na níž se vztahuje předkupní právo
za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s ustanovením § 101 odst. 4
z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
se zrušením předkupního práva k pozemkům
parc. č. 571, 561/1, 563/1, 2332/1, 2332/2, 2323,
561/2, 2309/1, 561/4 a 2309/3 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová
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INFORMACE PRO OBČANY

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou LEDEN–ÚNOR 2021
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
01.01. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114

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

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

30.01. MDDr. Havlíček Ondřej
Kvasiny 145, 771 155 445

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

31.01. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou, 494 532 330

09.01. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 494 323 152

06.02. MDDr. Chládek Tomáš
Kvasiny 145, 771 155 445

10.01. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí, 494 371 088

07.02. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk, 602 514 715

16.01. MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí, 734 324 600
17.01. MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114
23.01. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694

S účinností od 10.12.2020 budou zrušeny pevné linky zubní
ordinace BAHNÍK DENT s. r. o. (Adresa: Třebízského 799, 517
41 Kostelec nad Orlicí) 494 323 152 a laboratoře 494 323 011.
Nová telefonní čísla jsou:
Ordinace 737 791 333
Laboratoř 777 855 877

KLUB SENIORŮ POHODA
Nové vybavení klubu
Bývá zvykem se na přelomu roku ohlédnout za uplynulými měsíci. Rok 2020 byl ale tak moc jiný. Řada akcí se
sice uskutečnila, ale režii měl pevně v rukou koronavir.
Zejména poslední tři měsíce v roce jsme se všichni snažili
dodržovat pokyny vlády a příslušných odborníků. Prostory klubu tak zůstaly
pro členy uzavřené, ale až bude možné je otevřít, přivítá vás nové vybavení audiovizuální technikou: dataprojektor, projekční plátno a reproduktory.

Zakoupením této techniky se otevírají další možnosti obohacení činnosti
zejména vlastními silami. Těšíme se na vaše nápady a spolupráci.
Také se podařilo vytvořit malou klubovnu, která bude vhodná např. pro skupinky, které se chtějí věnovat různým společenským hrám apod.
Prostory klubu jsou otevřeny pro všechny zájemce z řad seniorů našeho města.
Na plánování konkrétního programu pro rok 2021 je ještě asi brzy, ale určitě
se dočkáme a společně si užijeme setkání, která nás čekají.
členky výboru a vedoucí klubu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vážení klienti, vážení zaměstnanci, vážení přátelé, vážení čtenáři,
dovoluji si Vám všem na tomto místě popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti,
radostii osobních a profesních úspěchů v nadcházejícím roce, v roce 2021.

ˇ
ˇ rok 2021.
Dekujeme
všem partnerům, sponzorům za spolupráci a přejeme skvelý
ˇ vedouci´ Pečovatelske´ služby
Pavlína Blažkova´, poveřena´
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
08.12.2020 Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří do bytu v bytovém
domě, kde seniorka volala o pomoc. Po našem příjezdu k události jsme
za asistence Policie ČR dveře otevřeli speciálním nářadím. Uvnitř jsme nalezli zraněnou seniorku na podlaze. Poskytli jsme ji předlékařskou pomoc.
Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme dále asistovali s jejím
ošetřením a potom ji ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou transportovali do sanitního vozu. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
07.12.2020 Zajištění uvolněné plechové krytiny Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k zajištění uvolněné plechové krytiny na hale v areálu bývalých kasáren při silném větru. Vlivem větru plechová krytina hrozila
pádem při které mohlo dojít k úrazu osob nebo škodě na majetku. Asistovali
jsme jednotce z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, která pomocí výškové techniky AZ 40 uvolněnou krytinu znovu zajistila šrouby. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Městskou policií Kostelec nad Orlicí, referenti správy majetku města Kostelec nad Orlicí a zaměstnanci ﬁrmy Federal-Mogul Friction Products a.s.
05.12.2020

Odstranění spadlého stromu z komunikace
Kostelec nad Orlicí směr Kostelecká Lhota
Jednotka byla povolána k odstranění větve na vozovce. Po nalezení místa
události jsme odlomenou část jabloně pomocí motorové řetězové pily rozřezali a následně odklidili z vozovky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
05.12.2020

Odstranění spadlého stromu z komunikace
Kostelec nad Orlicí směr Zdelov
Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu na komunikaci. Při
našem příjezdu na místě již zasahovala JSDH Čermná nad Orlicí, která měla
již strom rozřezán a odstraněn z komunikace. Naše jednotka nezasahovala
a vrátila se zpět na základnu. Spolupráce s JSDH Čermná nad Orlicí.
03.12.2020 Pomoc se zvednutím osoby z vany Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána do bytového domu ke zvednutí osoby ve vaně, která se nemohla sama postavit. Ve spolupráci s rodinným příslušníkem jsme
osobu zvedly a pomohli ji z vany. Událost se obešla bez zranění. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
25.11.2020 Dopravní nehoda nákladního vozidla Lípa nad Orlicí
Jednotka byla povolána do Lípy nad Orlicí k dopravní nehodě kamionu.
Po příjezdu na místo události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že ha-

varovaný kamion převážející řepu leží přes celou šíři vozovky. Vozidlo jsme
zajistili proti vzniku požáru odpojením akumulátorů. Dále jsme zasypali sorbentem unikající PHM a zamezili dalšímu úniku hydraulického oleje.
Po příjezdu technického kontejneru jsme společně se zasahujícími jednotkami začali přečerpávat na u z nádrže kamionu a vypustili hydraulický olej
do připravených nádob. Po vyproštění tahače a návěsu jsme pomohli s odklizením vysypané řepy z komunikace a přilehlých prostor vozovky. Na závěr
jsme provedli oplach vozovky od hlíny vysokotlakým proudem vody z CAS
20 TERRNO. Po celou dobu zásahu byla komunikace neprůjezdná a doprava byla odkláněna Policií ČR po objízdných trasách. Spolupráce s jednotkou
Centrální požární stanice HK, JSDH Týniště nad Orlicí, Policií ČR, SÚS a specializovanou vyprošťovací ﬁrmou.
25.11.2020

Dopravní nehoda autobusu do příkopu
Kostelec nad Orlicí směr Zdelov
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě autobusu. Po příjezdu na místo
události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že autobus je celý zajetý
do příkopu a nakloněný. Třem cestujícím jsme pomohli vystoupit z havarovaného autobusu. Dále jsme provedli protipožární opatření a řídili kyvadlově provoz na komunikaci. Vytažení autobusu si ﬁrma zajistila sama,
proto jsme se po domluvě s velitelem zásahu vrátili zpět na naši základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zástupcem přepravní ﬁrmy.
24.11.2020 Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Libel
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě 2 osobních vozidel se zraněním
osob. Po našem příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnická záchranná služba KHK.
Jedno z havarovaných vozidel se nacházelo mimo komunikaci a druhé
uprostřed vozovky. Zajistili jsme obě havarovaná vozidla proti požáru. Tři
zraněné osoby si převzala do své péče zdravotnická záchranná služba KHK
a odvezla je k dalšímu vyšetření. Z havarovaného dopravního prostředku na vozovce unikaly provozní kapaliny, které byly zasypány sorbentem.
Po zadokumentování nehody Policií ČR bylo vozidlo z vozovky odtaženo
mimo komunikaci. Na závěr byla silnice uklizena od trosek z havarovaných
vozidel a provozních kapalin. Poté se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Komunikace po dobu zásahu složek IZS byla zcela uzavřena. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK a Policií ČR.
18.11.2020 Nouzové otevření dveří bytu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří v jednom z bytů bytového domu, kde senior upadl na podlahu a nemohl se sám zvednout.
Po našem příjezdu k události byla na místě již hlídka Policie ČR. Za jejich
asistence jsme dveře do bytu chtěli nouzově otevřít a nakonec se to podařilo samotnému seniorovi. Osoba byla bez zranění, na místo se dostavil
rodinný příslušník, který si převzal seniora. Poté jsme se vrátili zpět na svoji
základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Hasiči Kostelec nad Orlicí
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POZVÁNÍ DO REGIONU

Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154

RTIC
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
Palackého náměstí 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: rtic@kostelecno.cz,
Web:
www.rtic.cz
Telefon: 494 337 261 / 724 367 861

Íčko informuje...
Pondělí
Úterý
Středa

08:00–14:30
08:00–14:30
10:30–17:00

Čtvrtek
Pátek
So, Ne

08:00–14.30
08:00–14:30
Zavřeno

Polední pauza je stanovena 12:00–12:30

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

c

Vladimír Komárek

Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení

dětské oddělení

Po 08:00–17:30
St 07:00–17:30
Čt 08:00–17:00

Po 12:00–17:30
St 12:00–17:30
Pá 12:00–16:00

Pozvánka
Srdečně vás všechny zveme
na výstavu fotograﬁí
Vladimíra Damaška
PODIVNÝ SVĚT.
Výstavu si můžete prohlédnout
do konce února 2021 ve výpůjční době knihovny.

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

SLOŽKY MĚSTA
Městská policie
MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Pevná linka: 494 321 026
Mobil: 724 181 363
Velitel: Petr Černohorský
Služebna MP: mp@kostelecno.cz
Vedoucí MP: velitelmp@kostelecno.cz
Úřední hodiny:
pondělí 15:00–16:00

středa

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
Mše svaté Kostelec nad Orlicí:
Neděle
09:30
Úterý, čtvrtek (mimo první a třetí), pátek 17:00
Středa
08:00
Sobota
17:00 s nedělní platností
Adorace (tichá) v Kostelci nad Orlicí:
Vždy hodinu před večerní mší sv. od 16:00
Neděle
17:00–18:00 (mimo 13.12.)
Mše svaté Chleny
Neděle
08:00
Čtvrtek 16:00 (první a třetí)

15:00–16:00

BROUŠENÍ NOja

Brousíme kuchy¨ské i lovecké noÕe na profesionální švédské brusce Tormek.

Restaurace Sokolka
Komenského 265
Kostelec nad Orlicí
Po-Pá 11-14
tel. 739 465 281
6

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

Adorace (tichá) v Chlenech:
Vždy hodinu před čtvrteční mší sv: od 15:00
Mše svaté Homol:
první mše sv. v roce 2021 bude 04.04.
Počty účastníků bohoslužeb (nyní 20) dle aktuálního upřesnění Vlády
ČR; stejně i na svatbách a pohřbech.
Mše sv. a adorace v Kostelci nad Orlicí do konce listopadu v kostele sv.
Jiří, poté na faře. V neděli vždy v kostele.
Během adorací příležitost ke sv. smíření.
Novoroční pořad bohoslužeb bude uveden na webu farnosti:
https://kno.farnost.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2021

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 lednu:
03.01.2021, neděle – 08:30
17.01., neděle – 8:30

NOVOROČNÍ 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:Dana Tichá, Dlouhá Ves 119, telefon: 736 533 443.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
03.01.2021, neděle – 09:45

BOHOSLUŽBA S VEČEŘÍ PÁNĚ
Kazatelka Naďa Pěťáková

Od nového roku budou probíhat bohoslužby každou neděli od 9:45 a každou 3. neděli s večeří páně a s nedělní školou.

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Giving Tuesday
Úterý 01.12. byl dnem Světové štědrosti
a dobrých skutků Giving Tuesday. Uvědomujeme si, že obzvlášť v této době
je velice důležité konat dobré skutky.
My jsme se rozhodli do tohoto celosvětového projektu zapojit a společně jej
oslavit spolu s našimi milými seniory
z Domovinky při Pečovatelské službě
v Kostelci nad Orlicí.
Tomuto dni předcházely veliké přípravy, které probíhaly v dětském centru
za pomoci šikovných dětí z Pobytového
střediska v Kostelci nad Orlicí. Děti natočily milé video pro seniory s pohádkou na dálku Perníkovou chaloupkou,
pozdravem a milým přáním. Společně jsme také napekli a ozdobili perníčky
ve tvaru srdce a perníkovou chaloupku a vyrobili přáníčka se symbolem
tohoto významného dne. V keramické dílně jsme také společnými silami
vyrobili anděla, který je symbolem víry, ochrany a lásky.
Vzhledem k situaci, která nyní probíhá, jsme mohli alespoň mezi dveřmi předat dárky, poděkovat za všechny společné chvíle a popřát si hodně zdraví,
štěstí a lásky do budoucna. Věříme, že se zase brzy budeme moci setkávat
osobně a zažijeme další spoustu milých a krásných společných setkání.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Svatý Jiří pro všechny
Jeden můj hledající kamarád
mi často připomíná, jak by
byl rád, kdyby se otevřel kostel sv. Jiří tak, jak to bývalo
kdysi. Vyřešila by to obnova
mříže u hlavního vchodu nebo
prosklené zádveří. Přispěl
by i finančně. Dobrý nápad
a o realizaci budeme přemýšlet
a snažit se o ni. Ale ani v současnosti není náš kostel nedobytný a uzavřený. Pravidelně
minimálně jednou v týdnu
od devíti do jedenácti hodin
v neděli je možno přijít, a pokud se někdo nechce účastnit bohoslužby, která začíná
o půl desáté, může si ten, koho
srdce táhne do tohoto posvátného prostoru, v kostele
třeba jen chvíli posedět a potom zase nerušen a nerušící
odejít. V týdnu, kromě zimního času, kdy se bohoslužby slaví ve farní
kapli, kam jsou všichni také samozřejmě srdečně zváni, je možné denně kromě pondělí v pravidelných časech uvedených na webu farnosti
nebo i v tomto zpravodaji do kostela přijít, ztišit se a udělat dobře svojí
duši. Čas prožitý v kostele je plodný, požehnaný a rozhodně se neztratí. A pokud by měl někdo strach z nákazy třeba koronavirem vězte, že
nejen supermarket je veliký prostor a zájemci se do kostela bez pochyb
a sebemenšího problém vejdou. Přijďte bez obav a předsudků, kostel je
tady pro všechny. Svatý Jiří čeká...
M. Slavíková
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2021

7

NEUNIKLO NÁM
Vlaky v Královéhradeckém kraji 13.12. vyjedou podle nového jízdního řádu
Od neděle 13.12.2020 začal platit nový jízdní řád pro rok 2021. V Královéhradeckém kraji bude rozsah regionální dopravy oproti změně v prosinci 2019 mírně
vyšší (o 0,9 %). K nejvýznamnějším úpravám bude patřit doplnění spěšných
vlaků Hradec Králové – Letohrad o jeden pár, změna koncepce víkendové dopravy mezi Hradcem Králové, Týništěm n. O. a Chocní a také posílení rychlé
dopravy z Náchodska do Chocně s přípoji na koridorové rychlíky.
„Dopravce nám vyšel změnami vstříc. Například pro cestující z Náchodska do
Hradce Králové bude příjemné zkrácení jízdní doby spěšného vlaku Dobrošov
v obou směrech. Ranní vlak dorazí do Hradce dříve a odpoledne bude odjíždět
později. Jízdní doba klesne pod 50 minut,“ řekl hejtman Martin Červíček.
V průběhu jízdního řádu 2021 plánuje Správa železnic několik významných výluk, které ovlivní provoz vlaků ČD, a to zejména v úsecích Stéblová – Pardubice na trati 031 Hradec Králové – Pardubice, která potrvá
od konce května do poloviny listopadu, a také mezi Trutnovem a Starou
Pakou, která je naplánována od začátku července do poloviny srpna.
„Ve spolupráci se Správou železnic budeme kooperovat na co nejhladším průběhu
plánovaných výluk a připravíme také náhradní dopravu tak, aby stavební práce na
železnici co nejméně omezily cestující,“ informoval radní pro dopravu Václav Řehoř.
Nový jízdní řád bude platit až do 11.12.2021. Regionální vlaky objednané
Královéhradeckým krajem ujedou v období roku 2021 celkem 5,85 milionu vlakokilometrů. Denně vlaky ujedou 16 tisíc kilometrů. Celkem ČD
v novém období zavedou 698 tras regionálních vlaků. V pracovní den se
vypraví 624 vlaků, v sobotu 487 a v neděli 491. Dále na území kraje denně
pojede 32 dálkových vlaků na lince R 10 Praha – Hradec Králové – Trutnov.
Všechny dálkové i regionální vlaky ČD můžou používat také zákazníci integrovaných dopravních systémů VYDIS a IREDO.
Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Královéhradeckém kraji
• doplnění spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad o jeden pár
• změna koncepce víkendové dopravy mezi Hradcem Králové,
Týništěm n. O. a Chocní
• posílení rychlé dopravy z Náchodska do Chocně s přípoji
na koridorové rychlíky
Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Královéhradeckém kraji
Tratě 020, 021, 023, 026 a 027 (Hradec Králové, Týniště n. Orl., Náchod, Broumov)
Traťové tabulky budou upravené podle požadavku objednatele
s přihlédnutím k převažujícím přepravním proudům:
• 020 (Praha –) Velký Osek – Hradec Králové,
• 021 Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice,
• 023 zůstává Doudleby O. – Rokytnice v Orl. h.,
• 026 Náchod – Choceň, Dobruška – Opočno pod Orlickými horami,
• 027 Starkoč – Broumov.
• Spěšný vlak s odjezdem z Hradce Králové v 07:05 pojede denně až
do Letohradu, opačně bude zaveden spoj v 07:33 a doplní tak spojení
na celodenní dvouhodinový interval.
• Víkendová doprava z Hradce Králové do Chocně bude kompletně
změněna. Osobní vlaky z Hradce Králové s odjezdy v sudou hodinu
(06:03, 08:03 atd.) pojedou pouze do Týniště n. O. a bude na ně
nasazena moderní elektrická jednotka řady 440 „Regiopanter“, opačně
odjezdy z Týniště n. O. do Hradce Králové budou v lichou hodinu
(05:33, 07:33 atd.). Osobní vlaky mezi Týništěm a Chocní pojedou
v jiných časech, bude mírně navýšena četnost na dvouhodinový
interval a nasazena nízkopodlažní jednotka Regionova. V Týništi n. O.
bude vždy návaznost na spěšné vlaky Hradec Králové – Letohrad.
• Mezi Náchodem a Chocní pojede v pracovní dny pět párů spěšných
vlaků jako dosud, o víkendech bude jejich počet mírně navýšen na 6,5
páru (+ 1,5 páru).V Chocni budou přípoje na linky R 19 do / z Brna a R
18 do / z Prahy. Vybrané vlaky budou pokračovat v sezóně až do Teplic
n. Met. s návazností do Adršpachu.
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• Spěšný vlak Dobrošov pojede rychleji, dokončení rekonstrukce stanice
Jaroměř umožní svižnější jízdu vlaku. Ráno přijede do Hradce Králové
o 9 minut dříve v 7:27 a odpoledne odjede o 8 minut později v 14:32,
jízdní doba mezi Náchodem a Hradcem Králové klesne pod 50 minut.
• Na trati 023 pojede první vlak směrem do Rokytnice n. O. o 25 minut
později, a to přímo z Týniště n. O. (odj. v 05:56). Opačně bude posunut
odjezd „školního“ vlaku z Rokytnice n. O. z 06:31 na 06:56 a pojede
přímo do Týniště n. O, což umožní lepší dojíždění do škol v Kostelci
nad Orlicí, kde bude v 7:36.
Tratě 030, 031 a 032
(Jaroměř – Pardubice, Hradec Králové – Trutnov, Jaroměř – Stará Paka)
• Páteční odpolední posilový spoj z Hradce Králové do Pardubic pojede
místo 14:25 až v 14:59 jako prodloužení spěšného vlaku z Trutnova,
v Pardubicích bude návaznost na linku Ex 1 do Ostravy. V opačném
směru pojede místo ve 14:59 pojede až v 15:47.
• Víkendové osobní vlaky Pardubice – Hradec Králové pojedou každé
2 hodiny přímo až do Týniště n. O.
• V neděli ráno pojede spěšný vlak 1885 s příjezdem do Hradce Králové
v 05:55 z Trutnova místo z Náchoda. Z Náchoda bude k tomuto vlaku
zajištěn přípoj s přestupem ve Starkoči. Spěšný vlak z Hradce Králové
v 07:03 pojede o víkendech celoročně včetně návaznosti směrem do
Náchod a Broumova ve Starkoči.
Tratě 040, 041, 044 a 047
(Ostroměř, Stará Paka, Hostinné, Vrchlabí, Teplice n. M.)
• Na trati 040 pojede vlak v 10:28 ze Staré Paky do Chlumce n. C. pouze
o víkendech, v pracovní dny pojede o 2 hodiny dříve (odj. ze Staré
Paky v 8:28), v Chlumci n. C. bude přípoj na rychlíky do Prahy a Hradce Králové.
• Na trati 047 Trutnov – Teplice nad Metují bude v sezóně od 24. dubna
do 28. září v úseku Adršpach – Teplice n. Met. opět posílen provoz až
na půlhodinový interval. Posilové vlaky pojedou mezi 9. a 17. hodinou
v sobotu a neděli, v červenci a srpnu denně. Posilové spoje ulehčují
přepravě v oblasti Adršpašsko-teplických skal, kde silniční doprava
opakovaně každoročně v některých dnech kolabuje.
• Na ostatních tratích (041, 044) zůstává doprava beze změn.
Tratě 061, 062, 064
(Jičín – Kopidlno – Nymburk, Chlumec n. Cidl. – Křinec, Libuň – Sobotka)
• Na tratích 061 Nymburk – Jičín, 062 Chlumec nad Cidlinou – Křinec
a 064 Mladá Boleslav – Dolní Bousov – Lomnice n. P. nedochází
k žádným úpravám.
Autor: Dan Lechmann

Místní poplatky
Vážení občané,
Městský úřad v Kostelci nad Orlicí pro Vás připravil novou službu - zasílání
informací o platebních údajích pro místní poplatek za komunální odpad na
Váš e-mail. Zpráva bude obsahovat číslo účtu, variabilní symbol a částku poplatku na příslušný kalendářní rok.
Vyplňte, prosím, Váš e-mail do formuláře Ohlášení změny poplatkové povinnosti poplatku za komunální odpad, který naleznete na stránkách města a na
podatelně MÚ, a doručte jej na Městský úřad v Kostelci nad Orlicí. Formulář
lze zaslat také e-mailem: podatelna@muko.cz, případně vhodit do schránky
na dveřích městského úřadu. Děkujeme Vám.
Dále Vás touto cestou chceme informovat o zvýšení místního poplatku za
komunální odpad. Pro rok 2021 je výše poplatku 600 Kč za osobu přihlášenou v obci/za objekt, kde není přihlášena žádná osoba (chataři). Nová obecně závazná vyhláška je zveřejněna na webových stránkách města.
Místní poplatek ze psů zůstává beze změny.
Ing. Gabriela Bohušová, vedoucí ekonomického odboru
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Veškerý program, který ve zpravodaji uvádíme, podléhá aktuálním úpravám nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Zakoupené a rezervované vstupenky z přesouvaných pořadů zůstávají v platnosti.

Kromě hlavních rolí, které ztvárnil Bolek Pollívka s Evou Holubovou ve ﬁlmu
hrají: Karel Roden, Ivana Chýlková, Richard a Karin Krajčovi, Olga Lounová,
Jana Plodková a další.
„Pes není věc nebo hračka pro naše rozmary, je to právoplatný člen rodiny a měli
bychom se k němu tak chovat. A věřím, že právě ﬁlm o Gumpovi nám ukáže, jak
silný vztah mezi zvířetem a člověkem může být a je,“ dodala Jana Plodková.
Film „GUMP – pes, který naučil lidi žít“ uvidíte v kině Rabštejn ihned po
premiéře, která je plánována na 15.04.2021.

ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ 2021
Na četné dotazy Vám již nyní můžeme sdělit, že zápis do Kurzu společenského tance a chování bude ve středu 24.02.2021 od 14:00. Taneční kurzy
probíhají ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové. Kurz společenského tance a chování povedou taneční mistři Daniel Zhouf a Simona
Vaníčková. Bližší informace o termínech a struktuře Tanečních Vám přineseme v únorovém zpravodaji.

FILMOVÉ OKÉNKO:
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
V našem pravidelném ﬁlmovém okénku se dnes blíže „podíváme“ na český
ﬁlm, který velmi brzo přijde do kin. Film má poněkud delší název: „GUMP –
PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT“.
Snímek o výjimečné psí lásce vznikl na základě stejnojmenné knižní předlohy Filipa Rožka, která se s více než 140 000 prodanými výtisky během
jednoho roku stala nejprodávanější knihou v ČR a získala i ocenění čtenářů
Magnesia Litera.
Za tímto ﬁlmem stojí režisér F. A. Brabec. Snímek o výjimečné lásce psa k
člověku měl mít premiéru v českých kinech na začátku prosince, stejně jako
mnoho dalších ﬁlmů se ale kvůli pandemii koronaviru „stěhuje“ na jaro 2021.
Přesto v těchto dnech vznikl ke Gumpovi ústřední song Vítr do plachet, který
složil a nazpíval Marek Ztracený.

ADVENTNÍ SOUTĚŽ S RABŠTEJNEM
Jelikož jsme stále ještě v „kulturním lockdownu“, tak jsme pro Vás připravili
Adventní soutěž. V době uzávěrky zpravodaje máme za sebou první kolo.
Otázka pro první adventní svíci (Naděje) zněla:
KOLIK MÁ RABŠTEJN OKEN DO NÁMĚSTÍ?
Nápověda:
a) 4 b) 7 c) 12
Naprostá většina tipujících odpověděla správně: SEDM (dvě výlohy
a pět oken v prvním patře). Velmi nás potěšilo, že mnoho z Vás nám napsalo, že se kvůli tomu vydali na zimní procházku, aby si svůj tip ověřili.
A výhercem prvního kola se stal(a): Renáta D. z Kostelce na Orlicí a získává
poukaz na kino pro dvě osoby zdarma s bonusem v podobě kornoutku popcornu.
Další výsledky naší Adventní soutěže si můžete přečíst u nás na www.skrabstejn.cz nebo v příštím čísle zpravodaje.

„Když se objevila tahle nabídka, nevěděl jsem, o co se jedná. Pak jsem si ale poslechl audioknihu, a to mě přesvědčilo. Chvíli jsem se smál, chvíli byl dojatý, ten
příběh se mnou hýbal, věděl jsem, že tohle se bude skládat samo,“
vysvětlil muzikant, kterému prý složení písničky trvalo dvanáct minut.
„Bylo to dost rychlé, protože jsem se v tom našel. Sám jsem měl v dětství jugoslávského šarpenince, obrovského psa, se kterým se dalo mluvit jako s člověkem. Medlina byla úžasná, všechny milovala, byla jako člen rodiny. Teď touží po
psovi můj syn, takže stavíme barák se zahradou a už se rozhlížíme,“
dodal Marek Ztracený.

Všichni dobrodruzi, milovníci přírody a outdoorových sportů se tradičně
scházejí na Rabštejně na jaře na Expediční kameře a jeho zimním „bratříčkovi“ Snow Film Festu.
Tento filmový festival se koná ve více než 200 městech ČR a Slovenska.
V letošním roce se v pohodovém prostředí rabštejnského sálu společně
podíváme na pět vynikajících filmů, které byly natočeny mnohdy v náročných podmínkách během uplynulého roku. A letos poprvé uvidíme
i animovaný film!
I tentokrát Vám představím tři ﬁlmy, které v rámci SnowFilmFestu uvidíte.
HORS PISTE
Dva nejlepší záchranáři široko daleko vyráží na záchrannou misi. Profesionalita a efektivnost všude kolem, ale věci nejdou úplně podle plánu…
První animovaný ﬁlm v rámci SnowFilmFestu Vám možná bude nápadně
připomínat jiné dva animované poplety. Je to neuvěřitelně vtipný a výborně
animovaný ﬁlm z Francie. Natočen byl roku 2019.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2021
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PLESOVÁ SEZONA NA RABŠTEJNĚ
Roztančený Rabštejn! Tohle heslo budeme razit i v roce 2021. S ohledem na
aktuální platná nařízení Vlády ČR a MZ ČR a s ohledem na celkovou situaci
ovšem dochází ke změnám.
Naplánovány byly tyto plesy a taneční akce:
•
•
•

Sobota 30.01. – Zahrádkářský ples – PŘESUN NA ROK 2022
Sobota 13.02. – Ples Dítě v srdci – PŘESUN NA ROK 2022
Pátek 19.02. – Maturitní ples SŠZE a SOU CHKT – NEKONÁ SE

K2: THE IMPOSSIBLE DESCENT
Andrzej Bargiel už napořád bude první. První, kdo
dokázal sjet z vrcholu K2 na lyžích – druhé nejvyšší
hory světa, která má na kontě nejvíc neúspěšných
pokusů o zdolání. Všechny předchozí pokusy odvážných lyžařů, dokonce i jeden Andrzejův, skončily nezdarem a nebo smrtí. V roce 2018 se s Andrzej
s bratrem Bartekem a týmem, ve kterém je například
špičkový horolezec Jimmy Chain, vrací na svůj druhý
pokus. Dobrodružství, které začíná tam, kde jiné expedice končí.

Těšit se můžete v letošním roce na:

VIKTOR
Mladý Viktor Beránek byl tak trochu rebel. Protirežimní názory a touha
po svobodě ho dovedly až do Tater, stal se nosičem. Od roku 1969 vystřídal
řadu tatranských chat, ale opravdovým domovem se mu stala Chata pod Rysmi. Svět na horské chatě, často na hraně komfortu, je pro něj místo na půl
cesty do ráje. Jaké to je žít horách?

TANEČNÍ PRO PÁRY SE BLÍŽÍ!

Filmový festival Snow Film Fest uvidíte na Rabštejně v pátek 22.01.
od 17:30 (přesunuto z listopadu 2020). Termín může být změněn dle aktuální situace.

•
•
•

Věneček I – Slavnostní zakončení Tanečních pro mládež
– Termín bude vyhlášen
Věneček II – Roztančený Rabštejn a EGO – Termín bude vyhlášen
Tančírny – pravidelně jednou za měsíc

Pro páry, které chtějí na tanečním parketu zazářit, Rabštejn pořádá Taneční
kurzy pro páry (informace jsou ve článku „Taneční pro páry se blíží!“ na jiném
místě zpravodaje).
Jste srdečně zváni!

V době uzávěrky zpravodaje předpokládáme, že od února začnou Taneční
pro páry. Nejdříve přijde na řadu tzv. „přípravka“. Následovat budou již standardní úrovně.
Absolventi těchto tanečních sklízí spoustu pochvalných ohlasů od ostatních
návštěvníků plesů. Máme z toho velikou radost. Kdo povede Taneční pro
páry? Jsou to taneční lektoři Klára a Josef Solárovi z Rychnova nad Kněžnou.
V letošním kurzu pro rok 2021 jsou tedy vypsány tyto úrovně:

AKTUÁLNÍ INFORMACE
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – podzim 2020 je jednou
částí programu, kterou postihla vládní omezení. Po první prodloužené jsme
je museli přerušit. Spolu s tanečním mistrem Danielem Zhoufem, který taneční u nás vede, jsme domluveni, že budeme pokračovat ihned, jakmile
aktuální situace dovolí.

1. Základní úroveň – přípravka – vhodné pro naučení či připomenutí základních kroků před bronzovou úrovní.
2. Mírně pokročilí – bronzová úroveň – vhodné pro absolventy základních
tanečních. Zopakování základních kroků se zapojením nových
tanečních prvků.
3. Pokročilí – stříbrná úroveň – určeno všem, kteří již absolvovali bronzovou úroveň tanečních a chtějí se naučit nové taneční kreace.
Přesný rozpis lekcí přineseme v únorovém zpravodaji, a to podle možností
a situace. „Přípravka“ bude mít tři lekce a potom budou následovat „bronzová“ a „stříbrná“ úroveň. Absolventi „přípravky“ pak mohou pokračovat
v „bronzové“ úrovni.
Na konci kurzu bude „Věneček II – aneb Roztančený Rabštejn“ určený jak
absolventům „přípravky“, tak i „bronzové“ a „stříbrné“ úrovně. Samozřejmě
si mohou přijít zatančit i všichni ostatní příznivci tanečních kroků.
Kde a kdy se můžete do tanečních pro páry přihlásit?
Příznivci osobního kontaktu mohou přijít do Divadelní kavárny na Rabštejně vyplnit tištěnou přihlášku. Nebo lze využít elektronického formuláře
přístupného z našich webových stránek v sekci Taneční a rezervaci včetně zaplacení provést z „tepla domova“. Další informace najdete na našich
webových stránkách www.skrabstejn.cz

THE BEST OF RABŠTEJN…
Děkujeme všem za jejich příznivé ohlasy na naši výlohu s prezentací toho
nejlepšího z Rabštejna. Nyní samozřejmě také vyzdobenou vánočně.
Pro všechny frekventanty máme vzkaz od tanečního mistra, že určitě budeme vše postupně opakovat. Neboť: „Opakování matka moudrosti“ – a u tance to platí dvojnásob.

I v tomto zpravodaji Vám přiblížíme tři zajímavá představení, která se v kulturním domě Rabštejn odehrála v nedávné minulosti. Každé z nich bylo něčím krásné, zajímavé a unikátní.

Těšíme se, až se brzy u tance shledáme a užijeme si všech zbývajících lekcí
tanečního kurzu i Věnečku!

A opět malá ochutnávka, z toho, co jsme společně s Vámi na Rabštejně již
zažili a můžete si prohlédnout na obrazovce:
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v roce 2021
Leden
70 let
Rok 2018 – Hradišťan a Jiří Pavlica – Už roku 2014 jsme začali (po vzoru Vídeňské opery) zahajovat divadelní sezonu výjimečným koncertem. Hradišťan
s Jiřím Pavlicou u nás vystupovali několikrát a pokaždé to byl nezapomenutelný zážitek s nádhernými písněmi a úžasným hudebním zpracováním.
O ovacích ve stoje na konci koncertu ani snad nemusím mluvit…
Rok 2019 – pořad pro školy High Vibes – velkou částí programu Rabštejna jsou představení pro školy. A některá z nich opravdu patří mezi „The
Best Of…“ Například hudební představení proti šikaně skupiny High Vibes
(ve spolupráci s Linkou bezpečí). Skupina je složená z vynikajících profesionálních hudebníků a dokáže mládež doslova „strhnout“ pro sdělení o kamarádství či odsouzení šikany.
Rok 2017 – divadelní představení Hrdý Budžes – toto „ikonické“ divadelní
představení hraje Bára Hrzánová už od roku 2002 a mělo již přes 800 repríz.
Také získalo cenu THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon. Bára Hrzánová velmi pochvalovala skvělé vnímavé publikum a příjemnou atmosféru
Divadelní kavárny.

75 let
80 let
90 let

92 let
94 let

Emilie Hernychová
Jan Jelínek
František Dvořák
Eva Johanidesová
Jarmila Voříšková
Zdeněk Boháček
Marie Bečičková
Zdenka Dvořáková
Jarmila Pavelková
Marta Libotovská
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody

Z našich řad odešli
Petr Zima
* 1949
Ing. Mgr. Hynek Martinek, PhD. * 1947

Milada Koucká
František Michalička

* 1931
* 1939

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

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

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

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí ránu bolestivou.
Dne 13. ledna uplynou tři smutné roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan Karel KARÁSEK.
S láskou v srdci stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2021
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Zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,
umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce nejlaskavější.

Na koho s láskou vzpomínáme,
nikdy neodešel.

Dne 18. ledna uplyne jeden smutný rok,
co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček
pan Marek Ladislav.

Dne 27. ledna uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil nás strýc a prastrýc
pan Doc. RNDr. Václav Cía, CSc..

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.

Manželka, dcera Jana s manželem a vnoučata Jakub, Karolína, Venda, Eliška
a sourozenci Eva a Marie s rodinami.

Marie a Věra, neteře s rodinami

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
S ohledem na opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru se nemusí některé uvedené akce konat.
Pro další informace ohledně následujících dní sledujte webové stránky a plakáty pořadatelů, kde budou informace upřesňovány.

SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 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
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

Program SK Rabštejn
03.01., neděle 09:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Dle aktuálního nařízení vlády ČR a MZČR – určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
Leden 2021
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
07.01., čtvrtek – 15:30 HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Výuka formou ON-LINE, příp. prezenčně – pro všechny kluky a holky, kteří
tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý čtvrtek a pátek. Salonek, sál.
Leden 2021
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.
08.01., pátek – 15:30
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
Výuka formou ON-LINE, příp. prezenčně – Pro všechny kluky a holky, kteří
tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec. Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý čtvrtek a pátek. Sál, salonek.
08.01., pátek – 19:00
TANČÍRNA „TŘÍKRÁLOVÁ“
Slavnostní tančírna – tři hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské
tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.
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Leden 2021
TANEČNÍ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – šestá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné - sál.
17.01., neděle –11:00

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Divadelní kavárna.

26.01., úterý – 18:00
MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace
s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Salonek. Vstupenky
možno zakoupit on-line.
Leden/únor 2021

TANEČNÍ PRO PÁRY
– ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ „PŘÍPRAVKA“
Tanečního kurz určený pro páry s cílem naučit nebo zopakovat základní taneční kroky. Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování v Divadelní
kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz
30.01., sobota – 19:30 ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES (54. ROČNÍK)
Tradiční ples s velmi krásnou výzdobou tanečního sálu živými květy. K tanci
a poslechu hraje skupina STREYCI. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line. www.skrabstejn.cz.
Vstupné 150 Kč (s místenkou).
Únor/březen 2021

TANEČNÍ PRO PÁRY
– STŘÍBRNÁ A BRONZOVÁ ÚROVEŇ
Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná
úroveň). Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování a více informací
v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz
13.02., sobota – 20:00 PLES DÍTĚ V SRDCI (5. ROČNÍK)
– PŘESOUVÁ SE NA ROK 2022
Ples s krásnou tematickou výzdobou a bohatou tombolou. K tanci a poslechu hraje skupina DROPS Hradec Králové. Občerstvení zajištěno. Předprodej
vstupenek v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo on-line www.skrabstejn.
cz. Nadace Dítě v srdci děkuje za Vaši podporu formou příspěvku na činnost
„Balkon duchů“ nebo zakoupením vstupenky na ples. Sál.
19.02., pátek – 20:00

PLES SZeŠ a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí – NEKONÁ SE
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24.02., středa – 14:00

Prosinec 2021

27.02., sobota – 14:00 KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti plné masek, tance a veselých písní – pořádá
DDM Kostelec nad Orlicí a Kulturní dům SK Rabštejn. Součástí bude ocenění
masek a tombola pro všechny zúčastněné děti. Občerstvení zajištěno.

Kino Rabštejn

ZÁPIS KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE
A CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM 2021
Zápis do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2021. Taneční mistři jsou z Taneční školy Bonstep Hradec Králové (Mgr. Daniel Zhouf se svou
taneční partnerkou). Zápis probíhá od 14:00 do 16:00. v Divadelní kavárně
Rabštejn.

21.04., 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
„KABARET – MOULIN ROUGE“. Vstupenky jsou již v prodeji. Vstupné: 320 Kč
v předprodeji.
25.04., neděle – 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.a z 27.06. a z 01.10.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
Květen 2021
KONCERT: CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA
Stálice hradišťského folklóru. Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající hudební vystoupení cimbálové muziky
Haraﬁca proložené vtipným vyprávěním.
21.05., pátek – 19:00

DIVADLO: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
– Divadlo Palace Praha
Komedie odehrávající se v londýnské nemocnici pár dnů před Štědrým
dnem. Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktorovi Davidovi jeho
bývalá milenka, že s ním má (nyní již dospělého) syna. Zoufalý lékař přemluví svého přítele, aby se vydával za otce (alespoň do konce přednášky).
Co nastane? Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr
Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula, a další. Vstupné: 240–390 Kč v předprodeji.Přesunuto
z 06.06.2020 a z 16.11.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
Červen 2021

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
NAĎA KONVALINKOVÁ
Tradiční setkání s výraznými hereckými osobnostmi v zábavném pořadu věnovanému úspěšné české herečce Nadě Konvalinkové u příležitosti uzavření
divadelní sezony. Sál.
Říjen 2021

DIVADLO: SVATBA BEZ OBŘADU
– DS Háta Praha
Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát. Řízný komediální zmatek
plný omylů a nevinných léček, lehkosti a nonšalantní elegance ve vtipných
dialozích a v bláznivých, originálně vypointovaných situacích. Průšvih střídá
průšvih, pohroma pohromu v tempu přímo hektickém. Hrají: Betka Stanková, Ivana Andrlová/Olga "Háta" Želenská, Václav Jiráček/Filip Tomsa, Pavel
Nečas/Martin Sobotka, Juraj Bernáth/Roman Štolpa, Petr Gelnar/Marcel Vašinka, Lukáš Pečenka/Jaroslav Slánský
Listopad 2021

DIVADLO: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
– Ag. Harlekýn Praha
Francouzská komedie s kriminální příchutí. Dva letití kamarádi si vzájemně
svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu Plán jim ale překazí trojice prchajících amatérských lupičů s plným pytlem peněz. Při pohledu na pytel plný
bankovek dostávají oba hrdinové znovu chuť do života... Hrají: Václav Vydra,
Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková/Jana Malá/Marcela Peňázová,
Martin Zahálka/Martin Davídek, Lenka Zahradnická/Barbora Petrová/Kateřina Petrová, František Skopal/Martin Zahálka ml.
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VÁNOČNÍ KONCERT: 4 TENOŘI
– PŘESUNUTO NA NOVÝ TERMÍN
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.

Leden/únor
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život
slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním
příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Životopisný dokument ČR 2020
22.01., pátek – 17:30
FILMOVÝ FESTIVAL SNOW FILM FEST
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led a adrenalin. Zažij dobrodružství
na plátně svého kina! Čeká vás příjemný večer, během něhož uvidíte
výběr nejlepších „outdoorových“ filmů: ty nejlepší zimní cestovatelské
a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. Vstupné: 140 Kč/
100 Kč sleva studenti, senioři, držitelé průkazu Hedvábná stezka atd.
Leden/ únor
ŽENSKÁ POMSTA
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Mají stejný
problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly
desítky, často i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží
a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta bude pomsta. Komedie ČR 2020
Leden/ únor
PRO DĚTI: PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni
uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Princezna zjišťuje, že zůstala
uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne
svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit. Pohádka, komedie ČR 2020
Leden/ únor
ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Jan Budař a další. Životopisný ČR 2020
Leden/ únor
DOPOLEDNÍ BIOGRAF: ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je,
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 problémům vztah téhle dvojice nabourá, přece jen na konci zjistí,
že největší výhrou v životě je láska.. Komedie ČR 2020
Leden/ únor
SMEČKA
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují
ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě
se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže nováček v pevně semknutém
kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co dělat, když tě spoluhráči
nevezmou mezi sebe a opustí tě holka? Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí… Drama/sportovní ČR 2020
Leden/ únor
TENET
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní
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špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je
známe. Akční SCI-FI USA 2020

návistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, která je
utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Romantická komedie ČR 2020

Leden/ únor
PRO DĚTI – DĚDA POSTRACH RODINY
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko a oba
byli pochopitelně nadšení z toho, že se má dědeček nastěhovat k nim
domů. Ale chyba lávky. Dědečkovi má totiž připadnou Peterův pokoj,
jeho výsostné království. Stará přátelství jsou rázem zapomenuta. Začíná tvrdý boj plný vtipných nástrah a naschválů. V hlavních rolích: Robert
de Niro a Uma Thurman. Rodinný film USA 2020

Leden/ únor
PRO DĚTI – SCOOB!
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich
kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno
začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu!
Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho.
Animovaný rodinný film USA 2020

Leden/ únor
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
jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především velký, vzrušující
a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Životopisný ČR 2020
Leden/ únor
BÁBOVKY
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky
změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, ne-

KONKRÉTNÍ DATA PROMÍTÁNÍ FILMŮ BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNA
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A FB DLE FILMOVÝCH DISTRIBUTORŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

PRODEJNÍ AKCE
05.01., úterý – 09:00

ZEPTER
předváděcí akce – Sál

11.01., pondělí – 09:00 VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA
foyer 09:00–12:00

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz
09., 16., 23., 30.01. a 06.02.2021 (sobota) 08:30–16:30
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Škola lyžování a snowboardingu začíná v sobotu 09.01. a další lekce budou
následovat každou sobotu až do 06.02. Pro předem přihlášené. Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká, Jan Alexandr Dostálek, Bc. Ondřej Sitka
04., 11., 18. a 25.01., pondělí 09:30–11:00
KLUB MAMINEK
Setkávání a společné tvoření pro maminky s dětmi. Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Lucie Granátová
04.01. a 18.01.,pondělí 16:00–17:00
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková
04., 11., 18. a 25.01.,pondělí 18:00–19:00
LEZENÍ NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na lezeckou stěnu do tělocvičny v Havlíčkově ulici. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 50 Kč +
30 Kč půjčovné za sedák a jisticí pomůcky. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora
04., 11., 18. a 25.01.,pondělí 17:00–18:30
KERAMIKA pro mládež a dospělé
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé, mládež i dospělé.
Dílny jsou určeny pro veřejnost. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradničková
07., 14., 21. a 28.01.,čtvrtek 17:00–18:30
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí:
Marcela Zahradníčková.

Připravujeme
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
29.01.2021, pátek 09:00–12:00
ZÁVODY VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
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Zveme Vás na tradiční pololetní turnaj čtyřčlenných družstev využívajících
airso ové zbraně systému „NERF“. Nejprve si společně zastřílíme a potrénujeme fyzičku. Samotný následující turnaj se skládá z jednotlivých soubojů mezi dvěma čtyřčlennými týmy. Hlásit se mohou už složená družstva
nebo jednotlivci, ze kterých týmy sestavíme. Sraz v 08:55 v hale Havlíčkova. S sebou ochranné nebo sluneční brýle, pití, sálová obuv, 50 Kč/jednotlivec, vlastní nera a minimálně 6 podepsaných nábojů výhodou (ne však
nutností). Přihlášky (ke stažení na www.ddmkostelec.cz) odevzdejte do 25.
1. 2021 do DDM. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek
29.01.,pátek 08:00–13:45
VÝLET DO TONGA
Pojeďte s námi vlakem do Tonga. Sraz účastníků v 8:00 hodin na vlakové
zastávce. Předpokládaný návrat v 13:45 hodin. Přihlášky do 29. 1. v DDM.
Cena Kč 200 Kč (vlak, MHD, vstup). Vedoucí: Bc. Ondřej Sitka. Přihlášky
v DDM nebo ke stažení na webových stránkách www.ddmkostelec.cz.
JARNÍ PRÁZDNINY 08.–14.02.2021
08.02., pondělí 08:20–14:00
PRÁZDNINOVÝ DEN NA LEDĚ
Sraz účastníků v 08:20 v Kostelci na náměstí. Předpokládaný návrat
v 14:00. Poplatek 150 Kč (doprava, vstupné na zimní stadion, oběd). Možnost půjčení bruslí za 30 Kč na místě. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek, tel.
777 483 039. Kapacita 15 dětí.
08.02., pondělí 08:30–15:00
LASER GAME V HRADCI KRÁLOVÉ
Laser game nebo také laser tag je moderní akční adrenalinová hra velmi
podobná paintballu. Při laser game však jako munici nepoužíváte barevné kuličky, soupeře zasáhnete laserovými paprsky, které soupeře na určitý
časový úsek vyřadí ze hry. Poplatek 400 Kč. Vedoucí: Bc. Ondřej Sitka, tel.
773 781 162
09.02., úterý
VÝLET DO BAZÉNU A NA MINIGOLF V ÚSTÍ N. ORL
Přijměte pozvání na výlet do ústeckého krytého bazénu, kde na vás bude
čekat 84 metrů dlouhý tobogán, dva druhy páry, vířivka a slaná voda
ve všech bazénech. Po bazénu nás bude čekat v nedalekém zábavném centru minigolf, kde bude možnost si zakoupit i něco dobrého k jídlu a pití.
V ceně je doprava autobusem, pedagogický dozor, vstup do bazénu, vstup
na minigolf. Sraz v 8:15 na náměstí u školy. Návrat v 16:18 opět na náměstí
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v Kostelci n. Orl. S sebou: plavky, ručník, svačina a pití. POUZE PRO PLAVCE! Poplatek 250 Kč. Vedoucí Jan Alexandr Dostálek
10.02., středa 08:30–14:30 EXOTICKÉ (SOUCITNÉ) VAŘENÍ
Asijská a americká kuchyně pouze z rostlinných zdrojů. S sebou: zástěru, přezůvky a prázdný žaludek. Poplatek: 80 Kč (suroviny). Vedoucí akce:
Bc. Ondřej Sitka
11.02.,čtvrtek 09:00–14:00 SPORTOVNÍ DEN V TĚLOCVIČNĚ
Pro všechny, kteří mají rádi pohyb a sport. Zahrajeme si hodně kolektivních
sportů jako ﬂorbal, lakros, fotbal, dále potrénujeme obratnost a rychlost
na opičí a atletické dráze a nechybět budou ani oblíbené nery! Abychom
doplnili energii, součástí sportovního dne bude i oběd. Poplatek 100 Kč.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek
11.02.–12.02.,čtvrtek–pátek 09:00–09:00
SPORTOVNÍ 24 HODINOVKA

Kratší trek (do 10 km), gymnastika, posilování, akrobacie či tanec v tělocvičně a spousta dalších sportů na základě počtu přihlášených. Bohatý
sportovní program bude zakončen přespáním v prostorách DDM. Poplatek
100 Kč. Po vyplnění přihlášky účastníci obdrží podrobné informace. Vedoucí: Bc. Ondřej Sitka
Na jarní prázdniny vyplňte přihlášku, kterou najdete na webových stránkách www.ddmkostelec.cz, nebo v DDM k vyzvednutí. Přihlášky odevzdejte nejpozději 4. února 2021, můžete vhodit do schránky na bráně
DDM Pelclova 279
27.02., sobota 14:00–17:00 DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti na Rabštejně. Karneval plný tance, her a soutěží. Součástí bude ocenění masek a tombola. Vstupné: 40 Kč dítě, 50 Kč
dospělý
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

LETNÍ TÁBORY
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – RAKOUSKO SCHLADMING
27.06.–04.07.2021 (8 dní) – letní pobyt na horské chatě
Pojeďte s námi na velký rodinný výlet na horskou chatu v rakouském Schladmingu „Zeleném srdci“ Rakouska. V ceně zájezdu je 7
nocí na horské chatě, jídlo a především četné výlety lanovkou (ledovec Dachstein s atrakcí Skywalk), autobusová doprava, všechna
krytá i venkovní koupaliště v okolí a muzea.
Ubytování a stravování: na horské chatě – pouze pro náš zájezd,
chata je plně vybavená jídlem na týden s vlastním kuchařem a dopomocí v kuchyni.
Kapacita tábora: 29 osob
Cena: 8.400 Kč/ 5.400 Kč dítě do 8 let
Věk: rodiče s dětmi od 6 let, účastnit se mohou i děti bez rodičů od 10 let
Vedoucí tábora: Bc. Ondřej Sitka
Kontakt: 773 781 162
Variabilní symbol: 202101
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 1. – 4. TŘÍDU
05.07.–09.07.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity. Jeden den tábora bude věnován cyklistice,
děti musí umět jezdit na kole bez přídavných koleček.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–4. třída
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202102
Taneční tábor SUMMER DANCE
12.07.–16.07.2021 (5 dní) - příměstský tábor
Tábor plný tance, gymnastiky výletů a kamarádů. Na závěr tábora nacvičíme malé vystoupení pro rodiče. Těšíme se na Vás. Tábor
bude probíhat denně od 8 do 16 hodin.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–5. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Lucie Šrámová
Kontakt: 605 406 709
Variabilní symbol: 202103
BYLO, NEBYLO
18.07. až 31.07.2021 (13 dní) – pobytový tábor
Pohádky existují. A v jedné z nich temný, zlý čaroděj Gawain Mag-
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nus všechny postavy z Pohádkové říše zaklel a uvěznil v zapadlé
vesničce ve světě lidí. Přidej se k záchrannému týmu a najdi v sobě
hrdinu! Pojeď s námi v létě na pomoc pohádkám!
Ubytování: tábořiště v Hájemství u Dvora Králové (doprava do tábora vlastní), spaní ve stanech s podsadou
Stravování: strava 5x denně, celodenní pitný režim
Kapacita tábora: 50 osob
Cena: 3.900 Kč (200 Kč sleva za sourozence)
Věk: 7 až 15 let
Hlavní vedoucí: Petr Hron
Kontakt: 725 779 445
Variabilní symbol: 202104
TANEČNÍ TÁBOR
19.07.–23.07.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance. Chcete zkusit tančit s hůlkou, s třásněmi, zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se na Vás. Tábor bude
probíhat denně od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: dívky od 5 do 10 let
Vedoucí tábora: Lenka Malíková
Kontakt: 733 765 788
Variabilní symbol: 202105
Indiánské léto /tábor pro 1.–4. třídu ZŠ
19.–23.07.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Vyzkoušíme si život mezi indiány, budeme plnit indiánské zkoušky, vyrábět šperky a lapače snů, stopovat, možná ulovíme bizona,
ale hlavně budeme hledat starý indiánský poklad. Tábor plný her,
soutěží a výletů. Tábor bude probíhat denně od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–4. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Mgr. Lucie Bobišová (roz. Janoušková)
Kontakt: 731014916
Variabilní symbol: 202106
CESTOMÁNIE turisticko-zážitkový tábor
26.–30.07.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budeme na cestách. Vyjedeme na dvoudenní
výpravu do Českého ráje (Hrubá skála, hrad Trosky, Jičín) s přespáním v místní škole, jeden den si odpočineme na koupališti a nakonec nás budou čekat dvě turistické výpravy s přespáním venku
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(zapálíme oheň, postavíme přístřešky a zahrajeme si hry ve tmě).
Stravování: v jídelně, nebo vlastní svačina (dle programu)
Kapacita tábora: 25 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: 8 až 15 let
Vedoucí tábora: Bc. Ondřej Sitka
Kontakt: 773 781 162
Variabilní symbol: 202107
Tábor JUDO
25.07.–14.08.2021 (20 dní) – pobytový tábor
Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí
přežití v přírodě. Pobyt v přírodě, tábornické dovednosti, trénování technik JUDA, sport, hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi,
soutěže a celotáborovka plná legrace.
Ubytování: Petrovičky u Mladkova, stany pro 2 osoby, vojenské stany
Stravování: polní kuchyně, strava 5x denně, celodenní pitný režim
Kapacita tábora: 50 osob
Cena: 4.800 Kč/20 dní, zkrácený pobyt 4.200 Kč/14 dní
Věk: 7 až 15 let
Vedoucí tábora: Štefan Trebatický
Kontakt: 737 083 038
TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
02.08.–06.08.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Během příměstského tábora budou mít kluci a holky možnost
nejen zábavnou formou potrénovat angličtinu, ale zároveň si užít
spoustu zábavy a dobrodružství!
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 16 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: 3.–5. třída
Vedoucí tábora: Veronika Bachtíková, DiS.
Kontakt: 776 268 988
Variabilní symbol: 202108
TÁBOR U MOŘE – expedice na ostrov pokladů
06.08.–16.08.2021 (10 dní)
Pojeďte s námi do Chorvatska k moři. Můžete počítat s koupáním
v průzračně čisté vodě, sluněním na plážích a hlavně třemi skvělými vedoucími a spoustou her s novými kamarády. Děti by měly
být plavci, bez zdravotního omezení. Na tábor je nutné se přihlásit
a uhradit jej nejpozději do 31.03.2021. Nutná předchozí táborová
zkušenost!
Ubytování: táborová základna v městečku Kostrena nedaleko Rijeky
(nově zrekonstruovaná vila)
Stravování: strava 5 x denně, pitný režim
Kapacita tábora: 15 osob
Cena: 7.650 Kč (doprava, ubytování, strava, program, zdravotník),
plus vlastní kapesné a pojištění do zahraničí
Věk: 9 až 15 let
Vedoucí tábora: Bc. Ondřej Sitka
Kontakt: 773 781 162
Variabilní symbol: 202109
SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
09.08.–13.08.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové aktivity. Cyklistika, plavba po řece na ra ech a kánoích, vysoké
lanové překážky, plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 15 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: druhý stupeň ZŠ
Vedoucí tábora: Mgr. Miroslav Sejkora
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Kontakt: 737 844 393
Variabilní symbol: 202110
BAREVNĚ VÝTVARNÝ TÁBOR pro 5. – 7. třídu ZŠ
09.08.–13.08. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor zaměřený na rukodělné činnosti. Máte-li doma dítko, které
rádo tvoří a kreslí? Toto je ten pravý tábor pro něho. Vyzkoušíme různé
výtvarné techniky – tvoření z keramické hlíny a přírodních materiálů.
Stravování: Oběd, pitný režim, svačina vlastní.
Kapacita tábora: 15 osob
Cena: 1.790,- Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 5. – 7. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Bc. Ilona Mikysková
Kontakt: 724 921 467
Variabilní symbol: 202111
NERF TÁBOR
09.08.–13.08.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi už po čtvrté vyrazit každý den s NERFkou do terénu. Umět pracovat v týmu, zasportovat si a prožít již tradiční akční
týden s bezva partou, to bude hlavní náplň. Vlastní NERF zbraň
a podepsané náboje výhodou.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–9. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202112
RETRO TÁBOR
16.08.–20.08.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Vrátíme se do devadesátých let, kdy si děti dokázaly hrát bez počítačů a mobilů. Budeme si hrát, soutěžit, vyrábět .... tak jak to bylo
dříve běžné.
Tábor bude probíhat denně od 8 do 16 hodin.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 20 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–4. třída
Vedoucí tábora: Lenka Malíková, Zuzka Fialová
Kontakt: 733 765 788
Variabilní symbol: 202113
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL!
23.–27.08.2021 (5 dní) – příměstský tábor
Minulý rok jsme zažili hodně dobrodružství a dlouhého putování
ve hře Jumanji. Letos se ji pokusíme znovu najít a vrátit se do hry!
Jedná se o starou deskovou hru, která nás vypraví do světa úkolů
v džungli, v níž se hra odehrává. Zažijte opět spoustu dobrodružství, zážitků, týmových soubojů a na závěr cestu z džungle zpět
do reality.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/ 1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–7. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202114
Příměstské tábory jsou zapojeny do projektu. Pokud oba rodiče
(otec a matka dítěte) dodají společně s přihláškou na tábor i vyplněné tiskopisy potřebné do projektu, mají slevu 500 Kč na dítě/
příměstský tábor. Netýká se pobytových táborů.
Více informací na www.ddmkostelec.cz

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2021

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
Z důvodů nouzového stavu a opatření vlády se výbor SKT nemohl sejít
a jednat o programu a činnosti klubu. Proto zatím nebyly naplánované
žádné výlety. Výbor se sejde v první polovině ledna a rozhodne.
V případě konání novoroční vycházky nebo výletu budou informace zaslány po internetu, uveřejněny ve vývěsce klubu a předány do informačního střediska města.
Do roku 2021 přejeme členům klubu a přátelům turistiky zdraví, štěstí, radost ze
života, krásné počasí při vycházkách do přírody a deﬁnitivní konec koronaviru.

Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Budova KC je bezbariérová.
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.
Otevírací doba:
Po + Čt 08:30–15:00

|

25.04.2021, neděle
VERNISÁŽ VÝSTAVY ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM
ANEB NÁVRAT IMAGINÁRNÍKŮ
DO KOSTELECKÉHO ZÁMKU
Galerie Kinský
Výstava bude otevřena od 25.04. do 25.09.2021
01.05.2021, sobota přeloženo ze 03.10.2020 09:00, 12:00, 15:00
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM
02.05.2021, sobota přeloženo ze 04.10.2020 09:00, 12:00, 15:00
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM
04.05.2021, úterý přeloženo z 29.09.2020
GUARNERI TRIO PRAGUE:
POCTA L. VAN BEETHOVENOVI
účinkují: Čeněk Pavlík - housle, Marek Jerie - violoncello, Ivan Klánský - klavír
přeloženo na červen 2021 přesný termín bude upřesněn
MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
POCTA J. S. BACHOVI
účinkují: Matyáš Novák - klavír,
Barocco sempre giovane komorní ansámbl
18.06.2021, pátek
JANEK LEDECKÝ & BAND:
AKUSTICKÉ TURNÉ
přeloženo ze 07.08.2020
23.06.2021, středa přeloženo z 23.10.2020
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA: 15 LET SPOLU
účinkují: Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj

Út + St 08:30–17:00

Upozornění
S ohledem na nařízení vlády ČR, MZ a MŠMT se od 12.10.2020 pozastavuje provoz Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí – kroužky
a akce se nebudou realizovat. Děkujeme za pochopení.

03.07.2021, sobota
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM
Koncert, původně plánovaný na Silvestr 2020, bude v původním obsazení
(s jiným programem) proveden v letních měsících.
JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
účinkují: Jana Šrejma Kačírková - soprán, Barocco sempre giovane komorní ansámbl

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.

Plán akcí na rok 2021
Plánované kulturní akce na zámku byly v roce 2020 v důsledku šíření koronaviru a následných opatření vlády téměř všechny zrušeny a přesunuty na rok 2021. Zakoupené vstupenky na abonentní koncerty a prohlídky
s majitelem zámku Františkem Kinským zůstaly v platnosti a k naší velké
radosti jste si je ponechali a stejně jako my se těšíte, že se v letošním roce
spolu opět potkáme a užijeme si krásu živé kultury s minimem omezení.
Předkládáme vám zatím neúplný přehled akcí, který budeme v průběhu
zimy doplňovat o další tituly, které jak věříme, po roce kulturního půstu
všichni uvítáte.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – leden 2021

18.09.2021, sobota
FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU
02.10.2021, sobota
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM
Informace ke všem akcím najdete na

www.zamekkostelecno.cz
www.kinskyartmedia.cz

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
Sklenářka v lednu
18.– 20.12.
25.–30.12.

ZIMNÍ SLUNOVRAT – prostor k zastavení
VÁNOČNÍ MEDITAČNÍ ÚSTRANÍ

Přejeme vám v novém roce pevné zdraví, i vašich blízkých,
důvěru v sebe, otevřenou mysl i srdce, rovnováhu
a vděčnost za život na Zemi.
V lednu nepořádáme žádné akce pro veřejnost.
Je možné přijet do individuálního ústraní nebo pobytu ve tmě.
Aktuální informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Distanční výuka 1. B
V říjnu, po uzavření škol, jsme se i my prvňáčci vrhli na distanční výuku. Zpočátku jsme plnili úkoly zadávané hlavně přes Bakaláře. Děti se
doma s velkou a trpělivou pomocí rodičů a prarodičů učily číst, psát
i počítat. Při vyvozování nových písmen vznikaly krásné a originální
nápady, z čeho všeho si písmena můžeme vyrobit. Někdo si vyrobil
písmeno z korálků, listů, lahodných brambůrek, které si po práci mohl
za odměnu i slupnout. Jiní psali písmeno do mouky, modelovali z provázků - fantazii jsme meze nekladli. V prvouce se nám zrodili skřítci,
Podzimníčci, o kterých jsme se dozvěděli, kde bydlí, co rádi dělají nebo
na čem si rádi pochutnají. Ke konci jsme se zapojili do distanční výuky přes Týmsy. Na dálku jsme v rámci her trénovali pozornost, paměť,
sluch i zrak. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se při učení
malých prvňáčků podíleli. Byl to jistě nelehký úkol, protože děti doma
se chovají úplně jinak než ve škole. Máte můj velký obdiv za trpělivost,
kreativnost a důslednost, s jakou jste k výuce přistupovali. Přeji nám
všem hodně zdraví a pevné nervy na zvládání této nelehké doby.
Jana Havlová

Čertovsko-andělské dopoledne v 2. A
Ve čtvrtek 03.12. se děti ze třídy 2. A proměnily v krásné andílky a roztomilé
čertíky. Celá dopolední výuka byla pojata v čertovsko-andělském duchu.
Žáci vyplňovali pracovní listy, ve kterých počítali příklady s andělskými
hvězdami, řadili slova podle abecedy v čertovských pytlech a s Mikulášem
hledali slova protikladná. Pozornost si malí čertíci a andílci procvičili v zábavné aktivitě „Štronzo“. Při hře na tělo si děti zatleskaly, zapleskaly, zalus-
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kaly a zadupaly do rytmu písničky. Za svou pečlivou práci dostali všichni
andílci i čertíci sladkou odměnu. Celé dopoledne jsme si všichni moc užili.
Chtěla bych poděkovat rodičům žáků z 2. A, kteří i v této nelehké době
si našli čas a připravili dětem krásné kostýmy. Do nového roku 2021 přeji
všem mnoho pohody, spokojenosti a hlavně zdraví.
Mgr. Sabina Faltová, třídní učitelka 2. A
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Čertovská škola ve 2. B
Ve čtvrtek 03.12.se to v naší třídě hemžilo malými čertíky a čerticemi. V čertovských kostýmech a s úsměvy pod rouškami jsme se sešli, abychom procvičili, co jsme se již ve škole, ale i doma při distanční výuce, naučili. Počítali
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jsme zapeklité příklady a v ďábelsky náročných pracovních listech zvládli
záludnosti jazyka českého. Na závěr povedeného dopoledne jsme nakreslili
své čertí autoportréty.
Šárka Špačková a druháci
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Čertovsko–andělská 3.B
Konečně ve škole!
Tato slova, pronesená s upřímným dětským úsměvem, se 30.11. ozvala
před budovou školy. Hned pár dní na to – 03. 12. – se třída 3.B stala třídou čertovsko–andělskou. Čerti a andělé proti sobě soutěžili ve znalostech, porovnávali svou šikovnost, obratnost, zručnost i správnou trefu,
ale hlavně si všichni užili prima dopoledne. I u těch největších třídních

hrdinů a neohrožených borců byly patrné stopy strachu a zděšení, když
v závěru dopoledne kdosi silně zabušil na dveře. Kdo to mohl být?
Po částečném uklidnění a sebrání odvahy jsme dveře otevřeli. Mikulášská nadílka, která byla za dveřmi, se postarala o radost i tam, kde se
zároveň sušily slzičky po předcházejících obavách.
Lucie Ryšková a 3.B

Školní družina Erbenova
Čertovské vyrábění
Navzdory tomu, že letos čerti do školní družiny nedorazili kvůli pandemii, pustily se děti s chutí do vyrábění čertíků, andělů a Mikulášů. A jak
se dětem povedly? Posuďte sami.
Mgr. Jitka Šveidlerová, ŠD Erbenova
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí

A toto úsilí se opravdu vyplatilo, protože naše žádost o grant z prostředků Erasmus+ byla kladně vyhodnocena a všechny tři školy získaly nemalou ﬁnanční podporu pro realizaci našich představ. Projekt se uskuteční
v rozmezí let 2020 2022 a během této doby proběhne několik setkání jak
učitelů, tak studentů ve všech zúčastněných zemích a budeme společně
pracovat na tématu recyklace a ochrany životního prostředí.

Virtuálně v Maďarsku na Kanárech

Se zástupci škol jsme v kontaktu zatím v online prostředí, plánujeme společné kroky, žáci vytváří loga projektu a všichni doufáme, že celosvětová
situace se již brzy zklidní, žáci se budou moci vrátit do školních lavic a my
vám budeme moci poreferovat o výsledcích naší společné práce.

Kostelecká Obchodní akademie je již po řadu let úspěšným žadatelem
o získání ﬁnančních prostředků z projektů Erasmus+ Evropské unie. Učitelé a zaměstnanci školy se každoročně během letních prázdnin sebevzdělávají v cizím jazyce i v nových metodách výuky.

Projektový tým Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí

Zároveň škola spolupracuje se zahraničními školami v Polsku, Anglii a Itálii. Naši žáci se pravidelně účastní výměnných pobytů i zahraničních praxí.
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že zažádáme jako koordinátoři
celého projektu o získání grantu z projektu Erasmus+ KA229 Partnerství
škol spolu se školami z Maďarska a Kanárských ostrovů. Osobní kontakty
na zástupce školy jsme získali na jazykovém kurzu, kde se zároveň i zrodil
nápad spolupráci zrealizovat.
A právě proto jsme na jaře tohoto roku uspořádali osobní setkání zástupců
škol u nás na Obchodce. Strávili jsme perný pracovní víkend se třemi učitelkami z budapešťské školy Kürt Foundation Secondary School a dvěma
zástupci školy IES EI Medano z kanárského ostrova Tenerife.
Celý víkend jsme shromažďovali myšlenky a nápady k tématu ochrany
životního prostředí, zejména recyklace a snižování produkce odpadů. Postupně jsme zjišťovali, že všechny tři školy jsou stejného zaměření, mají
stejné cíle a vlastně i žáky.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA TŘI STUDIJNÍ MATURITNÍ OBORY VYUČOVANÉ NA OA TGM
Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena v průběhu ledna 2021. Předpokládáme, že budou konány školní přijímací zkoušky (bez využití státních
přijímacích zkoušek Cermatu).
Na školní přijímací zkoušky budeme v rámci přípravy uchazečů zajišťovat
„Přijímací zkoušky nanečisto“. Ty se budou konat buďto s docházkou do
školy nebo online, podle epidemiologické situace.
V rámci kritérií budou pro bodové hodnocení ze základní školy využity
známky z vysvědčení za 2. pololetí 7. ročníku a za 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

Základní informace o škole
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského
522 připravuje studenty ve třech studijních maturitních oborech
s rozšířenou výukou jazyků
•
63-41-M/02 – Obchodní akademie
Je kvalitní přípravou jak pro ekonomickou praxi, tak pro další studia na vyšších a vysokých ško-lách.
Výuka jazyků – Anj, Nej, Frj, Ruj, Spj koresponduje s orientací školy na rozsáhlou zahraniční spolupráci a rozšířenou výuku jazyků.
•
78-42-M/02 – Ekonomické lyceum
Koresponduje s cílem gymnaziálního studia – připravuje studenty pro studium na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s rozšířenou výukou jazyků
a ekonomickou specializací.
•
18-20-M/01 – Informační technologie
Studenti tohoto oboru jsou připravováni pro činnost kvaliﬁkovaných odborníků s aktivním využi-tím PC a prací spojených s komunikační technikou. Získávají technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového
hardwaru, so waru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu
dat. Mají možnost dalšího vysokoškolského studia a vysokou uplatnitelnost na trhu práce.
Vysoká úspěšnost našich absolventů jak při přijímání na vysoké školy, vyšší
odborné školy, tak i při uplatnění se na trhu práce!!!
Studenti a další zájemci z řad veřejnosti a ﬁrem regionu mají možnost složit: Státní zkoušku z psaní na klávesnici, Goethe Zertiﬁkat, možnost přípravy na FCE zkoušku.
Rozsáhlá doplňková a projektová činnost, spolupráce s partnerskými školami v zahraničí včetně výměnných pobytů a praxí.
Fiktivní ﬁrma: simuluje činnost skutečné ﬁrmy či podniku včetně účasti na
mezinárodních veletr-zích ﬁktivních ﬁrem v Praze i zahraničí.
Výpočetní technika: kroužek programování robotů, výuka programování
mobilních zařízení, školní dron, 3Dtisk, bezdrátové připojení k internetu
využívají studenti také ve volném čase.
Netradiční kulturní a sportovní akce školy mnohdy přesahují její rámec.
Prostory pro sporty: tělocvična, lezecká stěna, posilovna, spinning,
vzduchovková střelnice, sportovní hala pro míčové sporty, umělá ledová
plocha, venkovní hřiště, stolní tenis, šachy. Dále využíváme atletický a fotbalový stadion, so balové hřiště, sokolovnu, tenisové kurty a umělé hřiště
na malou kopanou. Každoroční lyžařské a sportovní kurzy.
Hudební zkušebna pro zájemce z řad žáků.
Bezbariérový přístup včetně výtahu.
Dny jazyků, projektové dny IT a stavba PC se staly tradiční přehlídkou široké spolupráce s ﬁrmami regionu a prezentací studentských prací.
KONTAKTY:
Komenského 522, Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 942 400
skola@oakostelec.cz
www.oakostelec.cz
Informační video o škole můžete zhlédnout na našich webových stránkách.
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SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Sotva jsme se ve škole
rozkoukali, už nám ji zavřeli
Naděje, že školní rok 2020/2021 proběhne standardním způsobem, vzala rychle zasvé. Už koncem září jsme předpokládali, že se opět přejde
na distanční výuku, i když v koutku duše tu byla naděje…

výuku. Ze začátku to bylo dobré, ale po nějakém čase mně začali chybět noví kamarádi, které jsem během krátkého času získala při pobytu
na intru. Na on-line výuce se mi líbilo, že jsem byla doma, i když bylo
náročnější pochopit některé nové látky. Celkově dostáváme hodně úkolů a zápisů. Bydlím na vesnici, kde není silný signál, a proto jsem se někdy nedostala na hodinu. Hodiny si musíme hlídat na kalendáři, který
byl pro nás vytvořen. Pomalu se výuka začíná rozvolňovat. Začali jsme
praxí a před Vánocemi jdeme ještě do školy na dva týdny. Mám obavy, že
po návratu do školy začne období zkoušení a testů, ale stejně se těším
na kamarády i na školu.

Do prvního ročníku všech oborů nastoupili žáci, z nichž máme radost.
Času na bližší seznámení však bylo pramálo. Po několika týdnech běžné
výuky došlo opět k uzavření škol. A učilo se na dálku. Až 25. listopadu
se ve škole objevili studenti závěrečných ročníků a začaly se učit i praxe.

Veronika Pavleová: Začala jsem si zvykat, poznávat novou školu, a hlavně
jsem přišla na to, že moje třída (spolužáci) je moc fajn. Uběhl zhruba měsíc
a dozvídáme se, že nám zavřou školu. Přešli jsme na distanční výuku. Ze začátku mi ani tak nevadila a celkem mě i bavila. Po zhruba 2 týdnech mě to
přestalo bavit, ztratila jsem motivaci a chuť se učit. Jsem celkem zvědavá,
jak se zvládnu vše doučit. To už záleží pouze a jenom na mně…

Poslední den distanční výuky, tj. v pátek na sv. Barboru, jsme si během
hodiny českého jazyka se studenty z 1. A povídali o tom, zda se těší
do školy. Vždyť se tu ani neohřáli a už museli školu na řadu týdnů opustit. V té třídě „agropodnikatelů“ je radost učit. Poslali mi krátká povídání
o tom, jak prožívali uzavření školy. Vybral jsem několik ukázek:

PaedDr. Ladislav Miček,
učitel SZeŠ a SOU CHKT

Anna Nováková: Za ty týdny před karanténou jsem zjistila, že jsem udělala dobře, že jsem nastoupila právě na tuto školu. Mám tu skvělé spolužáky a učitele, ale bohužel jsme se nemohli více poznat kvůli Covidu-19.
Už první den jsem se na online hodinu připojila bez problémů. Učitelé
jsou velmi tolerantní, a když máme problém s připojením, hned se nám
pokouší pomoct. Včera nám oznámili, že už budeme moct jít do školy. Já
už se tam moc těším.
Nikola Divíšková: Ze začátku se uzavření škol mohlo zdát fajn, nikam se
nemusí a budeme se učit z postele. Po nějaké době jsem si ale uvědomila, že mi to až tak nevyhovuje, úkoly se valily ze všech stran. Myslím,
že tato doba je těžká nejen pro žáky, ale i pro učitele, kteří hned jak si
začali pamatovat naše jména a obličeje, měli zase čas to zapomenout.
Na druhou stranu jsme se posunuli o krok dál, naučili jsme se komunikovat na dálku. Podle mě je to zajímavá zkušenost, ale chodit do školy je
mnohem lepší než celý den sedět u počítačových obrazovek.
Kristýna Kličková: Některým z nás se uzavření škol vůbec nelíbilo, ale
my s tím nic neuděláme. Osobně nemám ráda výuku na dálku, jelikož
nepochopím látku tak, jako při osobním kontaktu s učitelem. Můj názor:
kdyby naše vláda nechala uzavřené hranice a nebrala to na lehkou váhu,
tak by se nemusela dělat taková drsná rozhodnutí.
Dominik Fréhar: Nestihli jsme si na střední zvyknout, a už nám ji zavřeli. Vyučování na dálku je náročné, navíc nestihneme probrat tolik,
co bychom probrali ve škole. Doma u počítače se nedá soustředit, jako
kdybychom seděli ve škole. Nejvíce si přeju, aby už to skončilo a my se
mohli naplno vrátit do školy.
Helena Pechačová: Ve čtvrtek 8. října jsme zjistili, že se budou zavírat
školy kvůli covidu-19. Ti, co jako já byli na intru, si museli sbalit všechny věci. Volala jsem mamce, jestli pro mě přijede, protože jsem měla
strašně moc věcí. Na intru jsme se smáli tomu, že jsme strašně rychle dokončili první ročník. Od 12. října jsme měli on-line výuku. Mně to
nevyhovuje. Já se doma nedokážu donutit k tomu, abych se učila, a co
teprve mají dělat takoví prvňáčci! Asi po měsíci a půl jsme zjistili, že
budeme mít 26. a 27. listopadu praxe. Byla jsem za to strašně ráda. Mám
naši třídu moc ráda, myslím si, že jsme dobrá parta, a doufám, že nám to
vydrží až do čtvrťáku. Teď se konečně vracíme do školy!

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.

Kadeřnictví

Studio SUN a solárium
Veronika Šabatová

Kateřina Koblásová: Když mi asi po měsíci v nové škole mamka volala,
že se znovu zavírají školy a přecházíme opět na distanční výuku, vůbec
se mi nechtělo. V tomto roce to je už podruhé a strašně jsem se bála, že
to bude zase na půl roku. Online výuka se mi nelíbí, raději bych seděla
ve škole a byla v přímém kontaktu se spolužáky a učiteli.
Lenka Hýžďalová: Jsem ráda, že jsem se dostala do školy, kterou jsem
si vybrala. Září uteklo rychle a v půli října jsme se dostali na distanční
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Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974
PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ NEBO EMS CVIČENÍ.

AKCE 10+2 ZDARMA CENA 2 000 Kč
Lymfodrenáž očista organismu odstraňuje otoky,
celulitidu, nadváhu, vyplavuje škodlivé látky z těla,
napomáhá regeneraci. Ems zpevňuje vnitřní svaly.
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ZUŠ F. I. Tůmy
Krásný balet Giselle

a rodičů dostala neskutečné množství krásných květinových darů. Dlouhotrvající potlesk ve stoje byl odměnou všem za tento dechberoucí zážitek, který
ještě dlouho přetrvával v každém z nás. Lenko, díky.
Jana Ichová

V sobotu 19.09. a v neděli 20.09. se v sále kulturního
domu Rabštejn konalo nádherné baletní představení „Giselle“ tanečního oboru ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec
nad Orlicí. Na hudbu Adolpha Charlese Adama vystoupili žákyně tanečního
oboru a členové souboru VoTo. Choreograﬁi, režii, kostýmy a scénu měla na
starosti paní učitelka Lenka Neubauerová. Pod jejím vedením jsme zhlédli profesionální zpracování tohoto baletu, jehož libreto napsal Théophile
Gautier podle Heinricha Heineho. Celý balet, na kterém tančilo 60 dětí, byl
úžasnou podívanou pro zcela naplněné sály. Je nutné vyzvednout špičkové výkony představitelů hlavních rolí Giselle N. Šmídové, Alberta M. Vrány a
Myrthy v podání K. Šmídové. Všechna vystoupení se konají za ﬁnanční podpory města Kostelec nad Orlicí a Regionálního sdružení nad Orlicí. Dále je
potřeba zmínit skvělou spolupráci s Kulturním domem Rabštejn, poděkovat
paní Jelínkové za Klub rodičů při ZUŠ a panu učiteli Martincovi za malbu
kulis. V závěru vystoupila paní ředitelka Jana Polnická se svými slovy díků.
Poděkování patří i divákům, kteří přišli i v této těžké době s rouškami, dále
všem účinkujícím, především tanečnímu oboru a sólistům, kteří nácviku
obětovali celé léto a hlavně paní učitelce Lence Neubauerové, která od dětí

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

Postřehová trasa se strašidly
Moc nás v DDM potěšil veliký zájem o připravenou „Postřehovou trasu se
strašidly“. Již po několika málo dnech od zveřejnění se poštovní schránka
vašimi kartičkami naplnila až téměř k prasknutí. Postupně jsme kontrolovali
splnění zadání a každému připravili slíbenou odměnu, která byla doručena
až do vašich schránek domů. Jistě bylo pro každého účastníka potěšením
projít se Lipovou strání s výhledem na Kostelec se zastavením u památného místa, kde kdysi stála borovice, pod kterou sedával a psal Karel Jaromír
Erben. Všechny účastníky trasy chválíme, máte dobrý postřeh na strašidla!

Mažoretky Safira a Mikuláš on-line
V prosincovém čísle jste viděli naše nejmladší členky oddílu Saﬁra, které se
zúčastnily se svojí choreografíí – Milkuláš on-line soutěže v mažoretkovém
sportu. Nejen ony, ale i další děvčata se v krátké době musela naučit choreograﬁi, což v dnešní době nebylo opravdu lehké se sejít. Přesto se podařilo
natočit sedm choreograﬁi a poslat do soutěže. Všichni jsme netrpělivě čekali
na přímý přenos, kde nejen rodiče, ale i trenérky zhlédly choreograﬁe ostatních týmů. Porota po každém vystoupení dala nahlédnout do bodového systému. A jak si naše děvčata vedla?
Miniformace dětí s hůlkou
3. místo
Formace dětí s hůlkou
2. místo
Trio kadetky s třásněmi
4. místo
Solo junioky s třásněmi
1. místo
Duo juniorky s třásněmi
2. místo
Miniformace juniorky
2. místo
Formace juniorky
2. místo
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem děvčatům za reprezentaci oddílu
Saﬁra, rodičům za vstřícnost a ochotu.
Za oddíl Saﬁra Lenka Malíková
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Mikuláš v Kostelci
Každý, kdo si nechtěl nechat ujít setkání se svatým Mikulášem a předem
se zaregistroval, rozhodně v sobotní odpoledne nelitoval. Při příchodu
ke splavu účastníky přivítaly stánky
s občerstvením s dostatečným rozestupem a na protilehlé louce vstup na čertovskou stezku. Ta byla plná úkolů
s nezbednými čerty, zakončená pekelnou váhou, u které seděl strašidelně
vypadající, ale spravedlivý Lucifer. Kdo
neměl na svědomí za letošní rok hodně
hříchů a splnil u předcházejících čertů
všechny úkoly, mohl se z Pekla přesunout do nebe k Mikulášovi. Tam už se
nebylo čeho bát, Mikuláš vlídným hlasem děti pochválil a odměnil za dobré
skutky a pěkně zazpívanou písničku, nebo zarecitovanou básničku. Než se
děti a jejich rodiče dostali z Nebe zpět na Zemi, čekal na ně ještě poslední
anděl, u kterého si děti mohly napsat, nebo namalovat přání Ježíškovi. Poděkování patří hlavním organizátorům Eastwicked Promotion, se kterými jsme
opět mohli spolupracovat na krásné akci.
Kolektiv DDM Kostelec nad Orlicí

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY AMBULANCE
V OBORU PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ.

AB-MED s.r.o., Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Ordinační doba:
pondělí, úterý, středa, pátek 07:00 – 12:00
čtvrtek
13:00 – 18:00
telefon:
704 605 477
mail: ordinace@abmed.cz

/

web: www.ab-med.cz

SPORT
Zlomek sezony 2020/21
Než zkraje října došlo k přerušení sportovních aktivit, zúročila kostelecká stolnětenisová mládež svou poctivou letní přípravu jen pramálo. Nedá se však říci, že
by čtyřtýdenní letní kemp přišel vniveč zcela.
Největší pozornost na sebe hned při prvním republikovém turnaji v Praze strhl
Radovan Hladký. Ten totiž v kategorii mladšího žactva (do 12 let) došel až na
medailové příčky v turnaji B. Svým bronzovým kovem nejenom připomněl jméno
kosteleckého oddílu na republikové scéně, ale především si pro sebe napříště
zajistil účast v turnaji A, který patří 48 nejlepším klukům v celé republice.
Jedním z prvních turnajů nové sezony, a zároveň bohužel také posledním pro rok
2020, se staly okresní přebory staršího žactva pořádané v hale domácího TTC.
Mezi 27 dětmi ze 4 různých oddílů soutěžilo 7 kosteleckých stolních tenistů. Dva
z nich, Lukáš Petr a Radovan Hladký, ukořistili v soutěži jednotlivců bronzové medaile a spolu s Davidem Mejtským jim potom patřilo stříbro v soutěži družstev.
Velkou radost dělají našemu oddílu také mládežníci pronikající do soutěží dospělých. Trojice kluků Filip Dubský, Jakub Lipenský a Lukáš Petr perfektně zužitkovala první šance na úrovni soutěží krajských, kde všichni tři kluci zaznamenali
svá první vítězství v B družstvu mužů.
Oddíl stolního tenisu TTC Kostelec nad Orlicí
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foto: bronzový Radovan Hladký v Praze
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Co možná nevíte?
Kašna na náměstí prošla obnovou
Klasicistní kašna autorů arch. Václava Roštlapila a J. Chlebečka datující se
k roku 1890 se nachází v centru náměstí mezi vzrostlými listnatými lípami. Je
zhotovena ze dvou kamenných materiálů pískovce a žuly. Většinu dílů tvoří
pískovec, ze žuly je obruba spodní nádrže kašny, schody a olemování plinty.
V loňském roce byl na kašně řešen havarijní stav. Došlo k narušení statiky vrcholové části s přepadovou mísou a soklíkem se sochou nymfy, co by alegorie
řeky Orlice. Spára pod přepadovou mísou s chrliči byla bez pojiva uvolněná
a hrozilo její zřícení, pokud by se o ni někdo opřel nebo se zavěsil. Stav byl
způsoben zatékáním do vnitřní konstrukce. Vlastník zapsané kulturní památky
Město Kostelec nad Orlicí po konzultaci se zástupcem NPÚ Josefov rozhodl
o restaurátorském zásahu a na rok 2020 vyčlenil z rozpočtu ﬁnanční prostředky na její obnovu a zároveň požádal o dotaci Ministerstvo kultury ČR.
V květnu 2020 byly na kašně započaty restaurátorské práce kvaliﬁkovanými
restaurátory panem Petrem Benešem ve spolupráci s MgA. Lucií Truněčkovou podle zpracované koncepce restaurátorského zásahu a za odborného
dohledu státní památkové péče.
Na první pohled vidíme, že povrch památky již není pokryt řasou, mechy, lišejníky a dalšími nečistotami. Stav plastických doplňků byl po revizi doplněn
a průsaky na několika místech spodní nádrže mezi kamennými částmi odstraněny. Odhalené trhliny byly zaceleny injektáží a narušený kamenný materiál
konzervován přípravky k tomu určenými. Dožilé spárování nahrazeno minerálním tmelem probarveným ve hmotě co nejvíce podobném svou zrnitostí a barevností originálnímu kamennému materiálu. Tímto by mělo být zabráněno
vniknutí srážkové vlhkosti do konstrukce památky a další degradaci kamene.
Na závěr provedená konzervace preventivním napuštěním památky biocidním
prostředkem proti řase a hydrofobií především na vodorovných plochách nám
ochrání kašnu tak, aby se dochovala i pro další generace.
A my se budeme těšit na jaro, kdy dojde k jejímu opětovnému napuštění vodou.
Předchozím zaznamenaným restaurátorským zásahem na kašně byl rok 2002.
- lfal -

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

969 362

PEDIKÚRA
- odstranění
zrohovatělé kůže, mozolů
a kuřích ok
- řešení zarůstajících nehtů
pomocí rovnátek
- lakování, gellak
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Fotovoltaická elektrárna s ohřevem vody
Vyrábí elektrickou energii, která je spotřebována ve vašem domě. Elektrárna je vybavena inteligentním
regulátorem, který přesměruje nevyužitou elektřinu k ohřevu teplé užitkové vody ve vašem stávajícím
bojleru. (Cena po odečtení dotace od 65 000,-Kč)
Fotovoltaická elektrárna s ukládáním přebytečné energie do akumulátorů
Elektrárna vyrábí elektrickou energii, která je spotřebována ve vašem domě.
Lithiový akumulátor se nabíjí v době, kdy je výroba elektrárny vyšší než spotřeba elektřiny v domě.
Pokud dojde k výpadku distribuční sítě, hybridní fotovoltaická elektrárna se stane záložním zdrojem elektrické energie pro váš dům. (Cena po odečtení dotace od 110 000,-Kč)
•
•
•
•

Výrobci garantují, že po 25 letech neklesne výkon panelů pod 80 % nominálního výkonu.
Akumulátory mají mnohaleté záruky.
Technika nevyžaduje prakticky žádnou péči.
Co Vás zaujme, je dokonalý monitoring výroby a spotřeby.

Snadná a rychlá instalace
Pokud plánujete stavbu, je dobré nás oslovit s předstihem.
Nejvíce úsilí totiž zabere vyřídit potřebnou administrativu. My pro Vás veškeré papírování i žádost o dotaci vyřídíme. Tento administrativní proces je obvykle kompletní do 3 měsíců.
Montáž systému standardně netrvá více, než dva dny a nenarušuje běžný chod domácnosti.
Možnost získání dotace
Stát podporuje udržitelné formy výroby energie, můžete tedy jako budoucí majitel fotovoltaické elektrárny požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. Výše státního příspěvku se pohybuje
od 35 000 Kč do 155 000 Kč podle druhu a náročnosti systému.

Našim zákazníkům tuto dotaci garantujeme a kompletně vyřídíme.
Možnost doplnění systému o nový ohřívač vody, případně tepelné čerpadlo

Provozovna Častolovice, č.p. 56, tel. 734 411 111
info@solar-servis.cz | www.solar-servis.cz
Domluvte si schůzku a přijďte pro podrobné informace do naší kanceláře v Častolovicích
(u kruhového objezdu)

SLUNCE ÚČTY NEPOSÍLÁ
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Vyzkoušejte kapsičky pro psy Fitmin For Life
Po kapsičkách s dušenými ﬁletky, které
obsahují až 88 % masa, se bude Vášš pes
olizovat ještě druhý den. Navíc se jedná
dná
o funkční kapsičky, které jsou doplněné
ěné
o vitamín E pro udržení správné funkce
kce
imunitního systému a vitamín D3 pro
ro
podporu zdravých kostí a zubů.
Kvalitní kapsičky pro dospělé psy
najdete v hovězí a kuřecí variantě,
pro štěňata jsou z krůtího masa.

Masová vanička pro kočky
kompletní krmivo, které obsahuje 97 % masa
ŁţŢŢųäÀÀ
Ł À
Ł±«
ŁöÀ À

celý leden s 20% slevou

ﬁtmin.cz

Příkopy 901, Kostelec nad Orlicí 517 41 tel.: 773 796 526
Otevírací doba prodejny: Po-Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00, So: 8.00–11.00
Na prodejně je možné platit kartou. Platnost nabídky je do 31. 01. 2021.

Letošní rok byl jiný.
Zdraví se stalo tím nejdůležitějším,
ne jen častou prázdnou frází.
A my jsme dělali vše pro to,
abychom tu vždy byli pro Vás.
Přejeme Vám klidné Vánoce
a pevné zdraví v novém roce.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna,
na kterou se můžete spolehnout.

Spoléhá na nás již přes 145 tisíc klientů.
Přidejte se k nám již od ledna 2021.

www.zpskoda.cz

Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

